
 5-11-11הנהלה  לפרוטוקו

 רשם גבי

 גבי רוני, אריה, ליאור , גרשון, הרצל, טוביה, שרון, איבי, דני, עובד, איתן, נרקיס, דורי, שלום, היבש –נוכחים 

 הצגת הפעילות השנתית 

 יום הזיכרון

 .פרויקט השמות

 דני מציע להקים צוותים לפי גדודים ומפחט

 לקחים מהאירוע

 . אנשים לא נרשמו,  לא הפקנו את המקסימום מנקודת הרישום –שתי הנקודות להזדמנות גדולה   -נרקיס

 . לא הגיעו מספיק אנשים, נקודת ההתרמה

 .הבסיס לכל הרשימות ויהיהנס לאתר כישא של הרישום חייב להוהנ –איתן 

 .היה חד פעמי בסך הכול יצא אירוע . מילה טובה לכל העוסקים –עובד 

רוב . טע החשוב זה המפגש של האנשים והחלק בגדודים מצביע כל דיספרופורציה בין הטכס למפגשיםהק

 .המרכז הביחד והשכולות זה. שיםלא הגענו מספיק לסיפורי החפ. הדוברים היו מהצבא של היום

 .האירוע עבר את רמת הציפיות האישיות שלו. רצה לסכם כל אחד ברמת הציפיות שלו  -איבי 

 .בגדול בנקודות הרישום היינו צריכים לעשות צוואר בקבוק בהובלת האנשים לתוך הרישוםפישלנו 

לגבי משפחות שכולות הכנו דף ובהעדר עמדה מיוחדת גם . ופספסנו הרבה. הפקידות לא עשו עבודה טובה

 . . ב.א לפי לקלהדפיס את האלפון ולח.היה אחד המרגשים שעבר בחייו 904היה צריך האירוע ב .   זה פוספס

 .הטכס עצמו בעיניו כמו נרקיס חסר שלא דיברו חיילים

 .היה על ומעבר מוצלח ביותר כדאי לראות את בני הזוג ואיך הם הגיבו –שרון 

. כנשיא הכבוד של העמותה אני רוצה לחלק לכל הפעילים על חלקם בכנס שהיה מאוד מרגש לי  -טוביה 

 .מחלק. מקריא, מחלק קלף פקודה

והם גם חשבו על אפשרות מפגשים אינטימיים יותר . יון חלוקת הקלף עלה בדרכם למורק בדרוםרא  -הרצל 

 .דברי שבח. המפגשים במסגרות היא חוויה מעצימה  .מסגרות קטנות 

 החטיבה תמיד מסתכל על המטרה של העמותה להנציח את חללי –ערן 

ות ומברך את כולם גם כנציג זה טוב להפיק לקחים ומסקנ. היה מופתע מכמות האנשים שהגיעו  -רוני 

 המשפחות 

בראש עבודה מדהימה של צוות המשפחות השכולות , לתת דגשים להצלחה . היה כנס מוצלח מאוד –אריה 

 .השנייה היא על ההשקעה האישית הגדולה של הצוות

המורשת .  העניין הרישום אפשר לפתור את הבעיות ואפשר למצוא את המומחים לשיחות בטלפון  –שמעון 

אלף שנגיע גם ל   00כ עשינו כ"בסה. מדבר על התרמה ומקריא נייר עבודה. נשמרת על ידי החברה שעובדים

00  . 



 .היה טכס ערב לתפארת מדינת ישראל. רוצה לברך את כולם  –שלום 

היה משפחות שכולות שפעם ראשונה פגו אנשי צוות של יקיריהם . היה מרגש באופן יוצא דופןהאירוע   -דורי 

שחלקנו ייכתב בדפי ההיסטוריה והחוב שאנחנו חייבים , מכיוון שמטרת העמותה היא שני דברים. שהיו איתם 

 . ים בוידיאושנתעד במפגשים הבא. תיעוד הסיפורים האישיים שהסתובבו בחוץ –ולכן לקח . לחברים שנפלו

   -גבי 

בשנים הבא וצריך לראות איך . בלי החטיבה לא יכולנו להרים אירוע כזה. יצאנו מהנחה שאין לנו כסף –דני 

 . אנחנו נרצה להמשיך באירועים ברמה. אנחנו הולכי לממן את האירועים

 אישור הדוח הכספי

 . ןהדוח הכספי הוצג בפני ההנהלה כאסיפה כללית  נידון ואושר כתקי

 .ועדת ביקורת אישרה את הדוח הכספי

 90ועלינו כ , היה  לנו כעשרים, יש כשישים אלף שקל בחשבון  –שרון 

 .יש אלטרנטיבה ח "דיון על החלפת רו

מים שאין להם לאן חמובהק והוא בעיקר ללו טמשפחות שכולת הן מיעו.   19במאי  5יום הזיכרון הבא יהיה 

 .יה אחראייהודני דוידי  1נשאיר  ב .  ללכת

 חדר זיכרון

 גבי פתיחה

 .אריה הגיש את דף העבודה שלו

לא ללכת על .  ממליץ בתחום האזרחי ללכת להיצמד ליד לבנים באחת הערים –הרצל  פותח את הדיון 

אם לא נהיה צמודים עם שם תג לחטיבה אחרת . איזשהו מתקן מבודד  וללכת  רק על מתקנים של יד לבנים

 .עמותה כזאת תשחק לאורך זמן ולכן צריך להיצמד לחיבה ולא לוותר על זה. לא נוכל לקיים את המטרות

מבנה נפרד אבל , בתחום האזרחי אין עדיין התקדמות בגזר וטוביה הציע את מודיעים ליד בית בנים –טוביה 

התחלנו לטפל מול . עם דגש על כך שאפשר יהיה לארח כיתות ואזרחים למורשת קרב. צמוד ליד לבנים

ודיעין הקיים היום יש לבנים של מ. ראש עיריית מודיעין הפנה את הצוות למנכל העירייה. הגשנו מכתב. מודיעין

גם ראש העיר וגם .  הכוונה להשתלב בתוך הבניין. יש תוכנית לבנות בית יד לבנים חדש. הוא קטן ולא מתאים

קצין בכיר והוא משפחה  ר יד לבנים במודיעין הוא חיים צמח שהיה"גם יו. המנכל יורם כרמון היו קצינים בצבא

 .שכולה

 . שייכים לעירייה וניתנים לשליטת ארגון יד לבנים, תקנים קטנים כ מ"יד לבנים בכל הרשויות הם בד –רוני 

 . אלף שקל ובקש להשתתף יכול להיות שזה 100עם יציע את התרומה של  

אז . ואנחנו קצרים במשאבים, צריך להסתכל עשר ועשרים שנה קדימה, צריך להסתכל על המטרות  -עובד 

מעריך שזה ייקח שנים והחדר . יכולת האחזקה הכבדהבמשאבים שיש וב. איך משיגים את הגשמת המטרות

מציע  . שזה נגיש ונוח הרבה יותר, אני מעדיף אתר אינטרנט. לא יחזיק מעמד וחבל על ההשקעה בתוכן

 . להשקיע את המשאבים באינטרנט

לא רואה את משפחה חדד מגיע לחדר , מבחינתו זה כולנו  –מציע לראות את הגדרת המשתמש   -נרקיס 

לא רואה את  מי שישתמש בחדר הזיכרון  חושב שמשפחות שכולות לא . חה אפילו ברכז תל אביבהנצ

אדם לאחת לשבוע . שעות ביום וצריך לתחזק אותו 10ימים בשבוע  0המקום צריך להיות נגיש. ישתמשו



ר סיפו  – מדבר על אתר האינטרנט – ולכן הוא מתחבר לאתר מתאים נגיש ומתוחזק  כל הזמן.  לפחות

 .אין סיכוי בעולם שנוכל לתאם איתו, יד לבנים יש מרות משלו.  תה יסתיים ואיתו גם החדר זיכרון הפיזיהעמו

היה בעיה להחזיק מקום פיזי ועל כן חושב שחדר וירטואלי ייתן פתרון אידיאלי נגיש תגם אני חושב ש  -איתן  

   .צריך לעשות את האתר בטכנולוגיה חדשה. לכל וטוב לתמיד

אם אפשר להגיע לסיכום עם עיר וזה ישמש לחינוך לאורך , אפשר לראות שחורות ולא לעשות כלום –טוביה 

מציע לא להישבר בגלל פסימיות אלא לנסות בכל . חושש מפינה בלטרון. זו היא ההנצחה האמיתי לנצח. זמן

 .א נחיה עם האלטרנטיבותאם נצליח אשרינו עם ל. השיג חדר לא בתוך אלא בסמוך ליד לבנים, המשאבים 

 . לא לפסול שום אופציה. מציע להקים ועדה שתשב על העניין לעומק וביסודיות  -היבש 

 .בנוסף על האינטרנט. אם אין חזון ואין רצון לא נשיג הישגים –גבי 

 .עניין האינטרנט צריך להיות אייטם סגור לפעולה –שרון 

חדר . קודם כל אתר האינטרנט יקום ויהיה בכל מצב. מתפלא על גישתם נגש של עובד ונרקיס -מסכם    -דני 

 . אני מעלה להצבעה את עניין חדר הזיכרון. זיכרון פיזי אסור לוותר עליו

 . בעד להקים ועדת הנצחה שמענו פה סיעור מוחות מאוד מפרה –בשן 

 .ונתקדם הלאה  אינטרנטדני תוקם ועדת הנצחה וועדת 

 

 

 

 

 

 

 


