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 פרוטוקול ישיבת וועד העמותה
10.04.22 

מועד  

 הישיבה 

   06.04.2022'  דיום 

 (16:30 ) 

 , נתניה31דבורה  –בבית אלי חסון  

 

   משתתפים

 

 לא השתתפו 

      

        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
12 
 

        שלמה דר  

 רו"ח  –, אסף אפרתי  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 

 פירוט/החלטות נושא 
 אחריות ביצוע

 

 כספי סטטוס  

 

 

 

 

 

 

 

 תרומות מיועדיםכספי  ₪111,497 , מתוכם  196,040סה"כ בחשבון עו"ש : :אורי 

 לסלעי ההנצחה הפלוגתיים.       

 ₪ .  84,543יתרת כספים פנויה ליתר הפעילות:         

סוכם כי עודפים שיצטברו לאחר טקסי   –  יתרת כספים שנתרמו ע"י הפלוגות •
 הסרת הלוט הפלוגתיים יופנו לתקציב פיתוח התשתיות של גבעת הרעות. 

 ₪ בלבד ! 400הכנסות מהוראות קבע:  •

 הבנק  חשבון בהוראת קבע : יש לפעול לעידוד התרומות באמצעות סיכום

 האישי.              

 הווטסאפ בוצת  בקלהפצה מפורט אורי יעביר דרך גבריאלי נוסח            

 .הקשר  אנשישל            

 אורי מחתים את שלום קורן ואלי חסון על המסמכים   – רשם  העמותות •

 ג'ורג' גולדמן, לקראת מסירתם לרשם העמותות. רו"ח שהוכנו ע"י 

 אורי עתיר 

 אהוד גבריאלי

 ג'ורג' גולדמן

אסף   רו"ח 
 אפרתי

מחליפו של ג'ורג' גולדמן. חברי הועד מקבלים   ,הצטרף כרו”ח העמותהאפרתי  אסף  
 את אסף בברכה ומאחלים לו הצלחה בתפקיד.
  אורי עתיר יפעל באופן שוטף ישירות מול אסף .

הזיכרון     – טקס 
 סיכום ולקחים

המשתתפים  :  משה   של  רחב  ממגוון  שהתקבלו  התגובות  פי  מנציגי  על  ובעיקר 
התכנית שכללה גם סיור היה טקס ברמה גבוהה, מרשים ומרגש.  המשפחות השכולות,  

 עם המשפחות בגבעת הרעות הייתה מוצלחת.

מלא   היה  נציגי  משתתפים  200  -כ  –האולם  ביניהם  הרעות משפחות  42,  בגבעת   .
 .החווהאיש כולל נציגות של נערי  100-השתתפו כ

( היה מכובד ומקצועי. )החברים המליצו להזמין אותו 70צביקה לבנה ) פב'    –המנחה  
  .גם לטקס הבא(
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הסיירת כמעט ולא  שחיילי  ( היה במקום למרות  1970שילוב בוגרי פלוגה ד' )פברואר  
 הותירו משימות פנויות לביצוע. 

 . )זרים ופרחים( ₪ בלבד 1,200: ספיתעלות כ •

 : על אף האמור לעיל רשמנו מספר לקחים שנבעו מהסיבות שלהלן: תפעולי סיכום

המוקדמות   • ההפגישות  קצינת  בהשתתפות  )בפגישה    נפגעיםהתקיימו 
ה(, אבל  יובהשתתפות המג"ד + ק. נפגעים אחרת )בפגישה השני  הראשונה(

)מוטי( אשר  בפועל מי שעסק בהקמת האירוע   וניהולו הלוגיסטי היה הרס"ר 
הרס"ר   פעל על פי תכנית שהכין מראש ללא התחשבות בסיכומים המוקדמים.
ס כולל  קפעל ע"פ תכנית משנים קודמות וכתוצאה מכך, הובלת ואחריות על הט

בעצם של   הייתה  וכד'  היזכור  קוראי  כולל  והסמלים,  הדגלים  כולל  התכנים, 
הועד המנהל של    לא עולה בקנה אחד עם החלטותהיחידה הסדירה עובדה ש

 ס. ק כתוצאה מכך נאלצנו לשנות אלמנטים בבוקר הט העמותה.
 . סיירתהבאחריות    - תוכנית  עפ"י ההצלם לא הופיע ,    –   + וידאו   צילום הטקס •
בבו מנות  רהתעשל החיילים  היה מכובד אבל בגלל חוסר שליטה    –  הכיבוד •

 ות הצהרים.הבוקר עם מנ
אינם מכבדים את  המראה והתחזוקה של חדרי השירותים    השירותים:חדרי   •

 את האירוע. לא המקום ו
בהשתתפות  ,  ואה  לשנים קודמותגם בהשו  היה מוצלח  טקסה   סיכום כללי: •

 ,  התחיל והסתיים על פי הלו"ז המתוכנן.וותיקים קהל נכבד של המשפחות וה
 וגם דברי נציגת המשפחות היו מרגשים ולעניין.  השגנו את המטרה 

 אפילו הבלת"ם של אי הגעת הלהקה הצבאית לא הפחית מערכו של האירוע. 
 

 + צוות משה בודאגה, אלי חסון, אבי אפרתי  יהניהוללחברי הצוות תודות 
 צביקה לבנה.למנחה הטקס ו 70פברואר            
 למועצה האזורית המארחת, לסיירת חרוב הצעירה ולקצינת הנפגעים   תודות

 . והצוות שלה           
 : לקחים עיקריים

קבעה         העמותה  של  המנהל  הועד  הט  החלטת  היא  קשהובלת  ס 
 באחריותנו. 

בכל           הסדירה  הסיירת  את  נשתף  והתכנים.  המתווה  את  נקבע  אנחנו  
הסעות, קשר עם המשפחות,    -המהלכים ונעזר בהם לכל הנושאים הלוגיסטיים

 מזון, ארגון המקום, דגלול ושלטים וכד'     
העמותה    מנהל  יקבע - מטעם  תהליך    אחד  כל  על  אחראי  שיהיה 

 ס.קההתארגנות וההכנות לט
שא יש   - פגישות לוודא  בכל  שמשתתפים  ק.הניפגעים  כולל  הסיירת  נשי 

ההכנה יהיו אותם אנשים קבועים כדי שאינפורמציה והחלטות לא יפלו בין 
 הכיסאות  

הרעיון לצרף נציגים של הפלוגות כצוות תמיכה אירגוני, נכון אבל לא צריך  -
 נציגים. 3-5 –יותר מ 

 הטקס הבא. סיכום זה יעמוד לרשות חברי הצוות המנהל של  

 

עברו חודשיים של הקפאת הפעילות על הגבעה, בזמן ההקפאה התקיימו   שלום: גבעת הרעות 
שרים  כדי    עם  לא פומליות  מנסים לתאם  בימים אלו  פגישות והתייעצויות בנדון.  
   להסביר את תמונת המצב.  

בשלבי סיום לקראת הקמה בגבעה. על הפרק הקמת השבילים  סלעי הנצחה    6
 השטח.  וניקיון

 : בין החלופות שלהלןנדרשת החלטה   •

 להאריך את תקופת ההקפאה האם  .1
 האזורית להתחיל במעבר למחנה גדי בעידודו של ראש המועצה  .2
לחזור לתנופת פעולות ולהתעלם מהמכתב של "פעילי קואליציית הבקעה"   .3

 בג"צ.אלא אם נידרש לפנות בהוראת  ,הפיתוח בגבעה
   סיכום דיון: •

 :  ההחלטות הבאות)פה אחד(  התקבלו התקיימה הצבעה וממושך  דיוןבתום 
 בגבעת הרעות. חוזרים לתנופת הקמת סלעי ההנצחה ועבודות הפיתוח .1
. אם נאלץ לפנות בג"צ לפינוי במידה וכאשר תתקבל  נקיים את החלטת   .2

את המקום )לא נראה סביר על רקע החלטת בג"צ הקיימת(, נעבור למחנה  
  שיוקצה לנו לכך. גדי, למקום 
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השנתי   .3 בתקציב  הרזרבה  כספי  את  אותם  שומרים  לשימוש ומייעדים 
 .הוראה לפינוי הגבעהתתקבל ש לפיתןח התשתית או למקרה 

 –ההצעה של אלי חסון ושלום להקמת קרוואן לשימוש כמחסן ושירותים   .4
ד אשר  ע, אך להעמידו בשלב זה בשטח החווה  לקבל את קרוואןהוחלט  

 שלום יתאם מול עומר עתידיה. נדע לאן נושבת הרוח. 

טקסי   לקראת 
 יום הזיכרון

 לגייס" את וותיקי הסיירת להשתתפות בטקסי הזיכרון ברחבי  המטרה "ן: ואלי חס

 הארץ לצד המשפחות השכולות.                 

אלי יכין טבלת אקסל )בעזרת שלמה דר( שתכלול את פרטי הנופלים ,  לצורך זה  
 )בית עלמין, גוש, חלקה( ופרטי קשר עם המשפחה.   מקום קבורתם

ת לאנשי הקשרהטבלה  גבריאלי  אהוד  ע"י  יופץ  ל, החברים  בהודעה    ןצייתבקשו 
 חוזרת מי מצטרף לאיזה משפחה. 

  כל הנתונים יועברו לאלי חסון שירכז את התיאומים. 

הביקורת  ועדת 
מרכזי    - נושא 

 2022לשנת 

 גיוס עמיתים חדשים לעמותה  – 2022לשנת  הנושא הנבחר :מירון קורנר

 

לגיוס כספים לשנת  דייויד זילברג   גיוס כספים  ₪ להשלמת פעולות   50,000  –  2022: היעד 
 הפיתוח בגבעת הרעות ושדרוג חדר ההנצחה.  

 ₪ לכל פלוגה. 5,000הגיוס יופעל באמצעות אנשי הקשר לפלוגות. ייקבע יעד של 
 יעביר לגבריאלי נוסח להפצה בין אנשי  הקשר.   דייויד

 ספי התרומות.בדבר אופן העברת כנוסח לגבריאלי יעביר  אורי
  

 יחידות( נדרש   50יחידות(  והדגלים ) 100לצורך חידש מלאי הכובעים ) אלי חסון: שונות
 ₪ . 4,200סכום של 

  : התקציב אושר.החלטה

   

   

 

 

  ,אבי אפרתי   :רשם
 מזכיר העמותה         

 

 


