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עמותת סיירת חרוב

פרוטוקול ישיבת וועד העמותה
מועד
הישיבה

יום ד 02.03.2022
()16:00
משתתפים

1

אהוד גבריאלי
אלי חסון
אשר יומטוביאן

4
5

דייויד זילברג

6

יוסי קולר

7
8
9

יחיאל אקוע
משה בודאגה
נבו הראל

10
11

לא השתתפו

שלום קורן – יו"ר

2
3

8.3.2022

צביקה צוק
קובי מרון

עוד נוכחים

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

מיקום:

בית אלי חסון ,נתניה

תפוצה:

הרשומים מעלה ,יועמ"ש  -י .זהבי ,רו"ח – א .אפרתי
נושאים רלוונטיים:

נושאים על סדר היום
נושא
לקחים
מהאסיפה
הכללית

אחריות
ביצוע

פירוט/החלטות
שלום קורן:
•

באסיפה השתתפו  35חברים בלבד .כמות המשתתפים המועטה מחייבת חשיבה
ואיתור דרכים להגדלת מספר המשתתפים.

•

היה מקום לפתוח אפשרות לקבלת תגובות המשתתפים בסיומו של כל פרק.

•

בעתיד נשאף לקיים את האסיפה הכללית כמפגש רעים בנוכחות פיזית ,לא בזום.
משה בודאגה:

רשם
העמותות
דו"ח המצב
הכספי

•

בסך הכל היה בסדר גמור

•

בעתיד ממליץ להזמין מרצה אורח( ,כמו עמוס גלעד בעבר) שבזכותו גם יגדל מספר
המשתתפים .דייויד מציע להזמין את גייזי צפריר.

•

שלום  :האסיפה הכללית הבאה תתקיים ברבעון הרביעי של  .2022אהוד גבריאלי
כאחראי לנושא מתבקש להתחיל לתכנן ,לאיתור מקום ומועד מתאימים.

גבריאלי

אורי עתיר:
סוכם עם ג'ורג' גולדמן כי הוא מטפל בהעברת המסמכים הנדרשים לרשם העמותות,
כולל הדוחות שאושרו באסיפה הכללית לאישור השינויים וקבלת האישור לניהול תקין.
כמו כן ניצור קשר ישיר לחפיפה בין ג'ורג' גולדמן למחליפו אסף אפרתי.
סטטוס כספי :התרומות הפלוגתיות לגבעת הרעות ממשיכות לזרום ,אבל רק ₪ 300
•
התקבלו בתרומות השוטפות.
בחשבון הבנק , ₪ 182,800 :מתוכם  ₪ 96,900כספי פלוגות המיועדים להנצחה
•
בגבעת הרעות.
היתרה – . ₪ 86,900
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גיוס כספים

•

שלום :בתוספת של  ₪ 14,000עודפים בהפקדות הפלוגתיות (מותנה באישור
הפלוגות) ,ובהפחתה של  ₪ 25,000השמורים כרזרבה ,אנו עומדים על תקציב שנתי
של  ₪ 75,000כפי שאושר בתקציב .2022
הבעיה היא שאם לא נצליח להגדיל את ההכנסות מתרומות אנחנו עלולים לפתוח
את שנת  2023עם קופה ריקה.
דייויד ₪ 75,000 :אכן מכסים את המטרות בעדיפות א'
למימוש המטרות בעדיפות ב'  +ג' אנו זקוקים לתוספת של  ₪ 100,000לפחות.
להשלמת תכנית הפיתוח בגבעת הרעות ושדרוג חדר ההנצחה.
מציע :לצאת בגיוס מיוחד של  ₪ 50,000באמצעות נציגי הפלוגות.
ההצעה אושרה .דייויד יפנה ישירות אל אנשי הקשר בפלוגות.

•

במקביל אנו פועלים לרתימת הסיירת הצעירה להשתתף במימון הפעילות
המשותפת (הביטאון  ,חדר הזיכרון ועוד).

•

שלום :מבקש מגבריאלי להגברת מאמץ לעדכון והשלמת השמות והכתובות בכל
הרשימות – חברי העמותה ,הרשימות הפלוגתיות והרשימה הכללית.
כמו כן יש לפעול להצטרפות של חברי עמותה נוספים רבים ככל האפשר.
צריך לפעול בתיאום מול נילי ליצירת בסיס נתונים אחד וליצור שיטת עדכון ודרך
פעולה להעברת נתונים ועדכונים שוטפים.
הוחלט :לקיים פגישת עבודה בנושא זה בהשתתפות שלום ,גבריאלי ,אפרתי ונילי.

•

עדכון
רשימות

•
•
תכנית
אירועי
זיכרון
שנתית

דייויד

גבריאלי

אלי חסון :בתאום עם רס"ן לי פלוס קצינת הנפגעים של חטיבת כפיר אנו בונים תכנית
פעולה משותפת לתמיכה במשפחות השכולות באירועים שלהלן:
טקס יום הזיכרון הכללי בערב יום העצמאות ()4.5.22
•
טקס הזיכרון של סיירת וגדוד חרוב בבקעה ()21.3.22
•
טקס הזיכרון של חטיבת כפיר בעפולה ()7.9.22
•
הטקסים המשפחתיים בהיכל הזיכרון בהר הרצל
•
הטקסים המשפחתיים בחלקת הקבר של הבן או במקום אחר שנקבע ע"י המשפחה.
•
הערה – כידוע ,הטקסים המשפחתיים נקבעים עפ"י התאריך העברי.
בתחילת כל חודש יועברו הפרטים של האירועים המשפחתיים לאלי חסון אשר ידאג לתאם
השתתפות של החברים.
אלי יעביר את הפרטים גם לחברי הועד בתחילת כל חודש.

חללים
חדשים
בסיירת
הצעירה

אלי חסון

סמג"ד הסיירת דיווח על  2חללים מהסיירת שהאינפורמציה לגביהם בחדר הזיכרון
חסרה.
התעוררה שאלה בדבר הלוחם שהתאבד ,האם הוא מוכר כחלל והאם נכון שיהיה מונצח
בחדר הזיכרון שלנו ? סוכם לקיים משאל טלפוני מול כל חברי וועד העמותה.
סוכם כי בכל מקרה עתידי בלי קשר לנסיבות המקרה ,יש לקבל אישור של ועד העמותה
לפני צרוף החלל לחדר ההנצחה.
מירון קורנר:

נושא
ביקורת
מרכזי לשנת
ועדת הביקורת תציג את הנושא בישיבה הבאה.
2022

מסתמן כי הנושא המרכזי לביקורת בשנת  2022יהיה גבעת הרעות

טקס הזיכרון
21.03.2022

מירון

משה בודאגה :התוכנית מוכנה ,עובדים על ניסוחים ותיאומים אחרונים,
סדר יום הטקס:

 11:30הגעה למועצה האזורית בקעת הירדן
 12:15יציאה מאורגנת לסיור בגבעת הרעות
 14:00ביקור בחדר ההנצחה  /כיבוד קל
 15:00תחילת הטקס
 16:30סיום הטקס ופיזור
את רכבי ההסעות לגבעת הרעות ילוו בהסברים שלום קורן וקובי מרון
בגבעת הרעות שלום יישא דברים.
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הסיירת
הצעירה

גבעת
הרעות

עדכון בנושא
המורשת
פרוייקט כפר
סבא

שלום :התקיימה פגישה בהשתתפות קובי מרון ,צביקה צוק ושלום עם סמג"ד חרוב
רס"ן יואל כהן ,ומפקד בית הספר-רס"ן מרציאנו.
סוכם כי הסיירת תשתתף בהפקת הביטאון כולל כתיבה ,עריכה והדפסה של
עותקי נייר.
הסיירת תשתתף גם במימון ההוצאות.
קובי :ה ציגו בפנינו את מסלול האימונים של הלוחם בסיירת הצעירה במגוון רחב של
סוגי לחימה כולל ניווטים ,שטח בנוי ,הנדסה ,לוחמה מול "בולדרים" ,בסבך ובמנהרות.
התרשמנו מאוד לטובה מהרמה המקצועית של בי"ס ללוחמה בתל נוף בפיקודו של רס"ן
מרציאנו.
הסיירת משקיעה רבות בנושא מורשת ובהנצחת אתרים ,אירועים ולוחמים.
סוכם שנקבל מידע בדבר אירועים עתידיים ונציגים שלנו יוזמנו להצגת מור"ק.
שלום :ההחלטה להקפאת עבודות הפיתוח בגבעת הרעות בעינה עומדת אבל הפעילות
נמשכת.
דייויד :הציג תקציר של חוות דעתו של היועמ"ש עו"ד יהודה זהבי המצדד במעבר
כעת למחנה גדי ( 5נימוקים).
דעה אישית של דייויד  :אין לפנות היום את הגבעה אלא אם וכאשר נחויב בצו משפטי
או בהחלטה מדינית ואז נעבור למחנה גדי.
יש לבדוק גם מה הסטטוס של השכנים שלנו – גבעת הנ"ד.
שלום :אנו פועלים לבירור הסוגיה מול המנהל האזרחי ומח"ט הבקעה .מדובר בניהול
סיכונים בסוגיה מורכבת ,באפריל נקיים דיון מיוחד בנושא זה.
נבו  :דיווח על  2מפגשי מור"ק בבקעה שהתקיימו בהשתתפות  2פלגות של הסיירת
הצעירה  -בגבעת הרעות בהנחיית יאיר קליין  ,ובחדר ההנצחה בהנחיית יוסי קולר.
סיכום  :היה מאוד מוצלח  ,הלוחמים נהנו והסמג"ד שיבח.
פרוייקט כפר סבא :לפני כשנה התקיימה בכפר סבא פגישה בהשתתפות י.ב,.
•
ישראל שי ,צביקה צוק ונבו הראל בנושא הנצחה ב"שביל השרון".
המטרה :הנצחת פעילות סיירת חרוב בשנים  1966-67באזור העיר בשילוט על
השביל בסגנון "כאן פעלו לוחמי סיירת חרוב בהגנה על העיר בשנים "....
נבו מציע להמשיך בפעילות למימוש היוזמה.
שלום :מציע להתמקד ב 2022-ופעילות שקבענו בת"ע .יש לנו משימות כבדות
•
וחשובות על הפרק .יחד עם זאת ,נבו יבדוק ובמידה שהפרויקט לא יגזול מאיתנו
משאבי זמן וכסף ,נשקול את העניין.
"מפגש מחולה" – מנסים לארגן בתקופה הקרובה ,נבו יעדכן בהמשך.

רשם :אבי אפרתי,
מזכיר העמותה
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