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 פרוטוקול ישיבת וועד העמותה
18.2.2022 

 ( בבית אלי חסון, נתניה16:00)   02.02.2022'  דיום  : מועד הישיבה

 

       לא השתתפו    משתתפים

        יו"ר  –שלום קורן   1

        אהוד גבריאלי   2

        אלי חסון  3

         אשר יומטוביאן   4

         דייויד זילברג  5

         יוסי קולר  6

       יחיאל אקוע    7

         משה בודאגה  8

        נבו הראל   9

        צביקה צוק   10

        קובי מרון   11

          

 גזבר -יו"ר ו. ביקורת, אורי עתיר  –מזכיר, מירון קורנר  –אבי אפרתי  עוד נוכחים 

 ג' גולדמן  -י. זהבי, רו"ח  -הרשומים מעלה, יועמ"ש  תפוצה: 

 נושאים רלוונטיים: 

 

 

 נושאים על סדר היום 

 אחריות ביצוע פירוט/החלטות נושא 

 סטטוס תקציב 

  

 :   אורי עתיר

סלעי   עבור  הפלוגות  ע"י  שהופקדו  כספים  כולל  )לא  בבנק  היתרה  סה"כ 
 ₪.  86,000 נכון להיום: ההנצחה( 

הפקד ל  ות""עודפי  מעבר  הפלוגות  הסלע  )  ₪  17,000-של  להקמת  הנדרשים 
    ₪  14,000 מצטברים היום לסכום של :כולל טקס הסרת הלוט (הפלוגתי 

   ש"ח25,000שמירת רזרבה כספית בקופת העמותה : 

עבודות הפיתוח באתר   לטובת  עודפי ההפקדות  אישור להעברת  יתקבל  באם 
   ₪ 75,000ההנצחה גבעת הרעות, תעמוד יתרת התקציב על: 

 המתווה של אורי מקובל, אך מותנה בקבלת אישור הפלוגות.  : סיכום

להסבת   מחבריהם  גיבוי  לקבל  מתבקשים  בעודף  המצויים  הפלוגות  נציגי 
 .  לתקציב הפיתוח כאמורהעודפים 

 בישיבת הוועד הבאת תתקבל החלטה סופית. 

 גבריאלי 

 8,11-68פלוגת  

 11-70פלוגת  

 פלוגת מפקדה 

 משה בודאגה:  טקס הזיכרון  
האזורית   המועצה  ואנשי  הצעירה  הסיירת  נציגי  עם  התאום  תתקיים פגישת 

 לטקס.  בקרוב ובסיומה נפיק "פקודת מבצע"
ובפגישה שהתקיימה השבוע עם   נציגי המועצה התקבלו בקשותינו יוסי קולר 

   ברצון. ההזמנה לטקס נמצאת בעיבוד גראפי.
 עידוד השתתפות בטקס היא משימה של כולנו. 

 .גדי ויזמינם להשתתף בטקסייצור קשר עם בתי ספר בבקעה והמכינה ב:  קולר  
 עיינות קדם.  – ת נערי החווה יזמין א  שלום :
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 פורום אנשי קשר

 

 עדכון נתונים 

 

חברי עמותה גיוס 
 חדשים 

 
 אהוד גבריאלי:  

ייעודית    קבוצת ווטסאפ  הקמנומחזורי גיוס,    15מתוך    13עם    יש לנו אנשי קשר
ועדכון  באמצעותה נקדם   )בעיקר   החברים    נתוני  הצטרפות חברים לעמותה 

 דוא"ל(.מס' טל. ניידים וכתובות 
 בקרוב יועברו כל הנתונים לעדכון הרשומות אצל נילי .

 נדרש לבסס את כל האינפורמציה על בסיס נתונים אחד.   סיכום:
 יצוע. בישיבה הבאה ידווח גבריאלי על גמר ב            

   

 אירועי הנצחה  

 וטקסי זיכרון 

 :אלי חסון
יום הזיכרון   אירועים: בטקס  הקשר עם המשפחות השכולות מתקיים במספר 

ו שלנו  השנתי  הזיכרון  בטקס  צה"ל,  לחללי  כפיר הכללי  חטיבת  של  בטקס 
 בעפולה. באירועים אלו מגיע נציג שלנו לכל משפחה.  

ת  המשפחתיבמסגרת  אזכרה שלום מציע לבדוק עם המשפחות מי מקיים    •
כ בתאריך העברי, ולדאוג להשתתפות נציג שלנו גם ביום  בד" מת  שמתקיי

 הזה. 
אירועים  • כולל  אירועים  תאריכי  הכוללת  שנתית  תכנית  להכין  נדרש 

  השתתפותם מבעוד מועד. תיים כדי לאפשר לחברי העמותה לתכנן משפח

 :  יוסי קולר חדר הזיכרון
לאשר הוספת סמל העמותה על הסלע המשותף עם גדוד חרוב בכניסה    מציע

 לחדר הזיכרון כדוגמת הסמל של "כפיר" הקיים.  
 ₪    1,300 –עלות הגלופה והסמל 

 בהתאמה לגודל הסמל הקיים.  אישור להפקת הסמל. יש 1:  סיכום
 הוחלט להדביק את סמל היחידה הקטן שנמצא בכמות מספקת.  2            

   . ההנצחה הפלוגתיים סלעיעל כל אחד מ אצל אלי                 
 תודה ליחיאל אקוע אשר תרם פודיום לחדר הזיכרון.   •

 בהמשך להחלטת הועד נותק הקשר עם אבי רוזובסקי ברוח טובה.        
 ₪ בשנה.   10,000  –אורי עתיר מבקש לבחון את עלות אחזקת חדר הזיכרון   •

 .50% -העלות בלהפחית את מציע 
כן  ועל  כי היה קשה מאוד להשיג את ההסדר הקיים  וקולר מסרו  שלום 

 כדאי להשאירו במצב הקיים.
     

לנושאי   התכנית 
 המורשת

 : הראל נבו
של  בתכנית   המורשת  לשימור  פועלים  אנו  באמצעות  השנתית  חרוב  סיירת 

 סיפורי קרבות ואירועים מיוחדים.סיורים, כנסים, 
 מרצים שנרתמים למאמץ שלנו.יש רשימה של 

 וכדו', בוגרי הסיירת  : מכינות קד"צ, בתי ספר שדה , הסיירת הצעירה  היעדקהל  
מיוחד    15.2.22ביום   • אירוע  בו בבקעה  מתוכנן  הצעירה  הסיירת  ביוזמת 

 -הזיכרון    חדרב)נציגים שלנו    4בהשתתפות  אתרים    4  פלגות ב  4ישתתפו  
גדיב,  קולר  הרע,  נבו  -   מחנה  של    – ות  בגבעת  המארב  ובמיקום  שלום 

 . 4*4*4קליין(  מה שנקרא  -פטשניק 
במחולה מתארגנת פעילות של נוער לפני גיוס המבוססת על סיפור המרדף  •

במאי/יוני   שיתקיים  שהרבני  בתכנית  של  המרדף    –.  במסלול  רגלי  סיור 
 רוצים לצרף גם בוגרי הסיירת  ובני נוער נוספים . וסיפור הקרב.

אורי עתיר וקובי מרון יצטרפו לסיור המקדים. אורי מתכוון לשתף גם את   •
  ( לאירוע. 68חבריו לפלוגה )אוגוסט 

 

 ביטאון הסיירת 

 

 

 

 

 

 צביקה צוק:
 של הביטאון מתוכנן לצאת במאי/יוני  3גיליון מס 

 כתבה של שלום קורן   –הביטאון ייפתח ב"דבר העמותה" 
מעניינ כתבות  על  יהיו  העמותה,  יפע ות  פלוגות, נושאי  לות  מפגשי  המורשת, 

 הסרטבה, גבי פוליצר, הסיירת הצעירה ועוד 
 רעיונות ונושאים נוספים יתקבלו בברכה. 

פתחו את     -כתובות מייל שנשלחו    450מתוך    245)המועטה  כמות הקוראים   •
 על פי הדיווח של נילי מדאיגה ומחייבת חשיבה.הגיבו(  115המייל, 
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החשיפה:  הצעות   • והרחבת  לקידום  התפוצה  שעלו  רשימת  את  להרחיב 
באמצעות עדכוני כתובות האי מייל ברשומות שלנו, להעביר "לינק" מקשר 

 הווטסאפ ובעזרת אנשי הקשר לפלוגות , להוסיף רשימת תפוצה    באמצעות
ג  של הוצאת  ובוגריה,  הצעירה  והפצה  הסיירת  למסירה  מודפסת  רסה 

 לאנשי המועצה וישובי הבקעה ...רעיונות והצעות טובות יתקבלו בברכה. 
 
 

קואליציית   פעילי 
 הבקעה

 שלום: 
להתייעצות בנושא  עם ראש המועצה דוד אלחיאני    נפגשנוקולר בודאגה ואני  

י האגודה לזכויות  המכתב שקיבלנו מקואליציית פעילי הבקעה אשר נתמכת ע"
 האזרח. 

הוואקעתירה  ה נציגי  ע"י  לא  נמחקלבג"צ    ףשהוגשה  אך  טכניים  מטעמים  ה 
   .נדחתה

 מחנה גדי.לאת אתר ההנצחה  עתיקלה המליץראש המועצה 
 חודשים  2להקפיא את עבודות הפיתוח בגבעת הרעות לתקופה של  שלום מציע  

 .  בכדי ללמוד ולחדד מול המנהל האזרחי את הסטטוס הפורמאלי של הגבעה
ויש ביכולתו    ממליץ לא לפנות למוסדות לפני קבלת חוו"ד  –דייויד   משפטית 

   .לפנות ולקבל סיוע ממומחים מהשורה הראשונה )אולי גם ללא תשלום(
 לאחר דיון ממושך,   –סיכום 

 את עבודות הפיתוח בגבעת הרעותמקפיאים למשך חודשיים  -
י בן שוהם להשלים את הכנת הסלעים ולשמור אותם אצלו בלהודיע לקו -

 . בחודשיים הקרובים
 ות דעת וסיוע משפטי כפי שהציע דייויד יפעל לקבלת חו -
כל המשמעויות  - על  גדי  נושא העתקת אתר ההנצחה למחנה  את  ללמוד 

 . ומימון הנלוות, כולל היבטי תכנון
ברור הפרוייקט של הקמת   - לא  ויהיה למרות שכרגע  יקום  אתר ההנצחה 

 המיקום שלו. 
 גיוס כספים מהפלוגות עבור סלעי ההנצחה ימשיך ללא עיכוב  -
  כספים הכללי  נתון לשיקול דעתו של דייויד. המועד תחילת גיוס  -

לשנת תקציב  
2022 

 . אושר  - ₪ 75,000בסך  –ע"י שלום בהגדרתו כעדיפות א' התקציב שהוצע 
 

 zoomבמתכונת של    17:00בשעה    16.2.2022ביום ד'  תתקיים  האסיפה הכללית   האסיפה הכללית 
 .חברי עמותה רשומים  64לפחות  –מניין המשתתפים הנדרש לקיום האסיפה 

זמן הנקוב בהזמנה, תפוזר האסיפה ותתכנס  בבמידה ולא יתכנס המניין האמור  
 כעבור חצי שעה.שוב 

 יישלחו לקראת מועד האסיפה.  "zoomהזימון והקישור להשתתפות ב
 ראה הזמנה מצו"ב.

  

 

 . הפרוטוקולאנו מתנצלים על העיכוב בהוצאת  •

  ,אבי אפרתי   :רשם
 מזכיר העמותה         

 

 


