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 כ"למלחמת יוה 40בנושא אירועי ה  13/914/סיכום ישיבת הנהלה מיום 

 

, אופיר מנדה, יורם דורי, שמעון היבש, רוני לניאדו, אהרון נרקיס, אייבי רותם, דני דוידי –נכחו 
 גבי בר גיורא, טוביה רביב, ליאור נוסבאום

 . לחודש זה 20דיון ראשון אירוע תחקיר היסטורי בלטרון ב  .1
 3בעיקרון בתכנית . (הועבר בדואל)ה 'הוציא תוכנית כתובה לאחר סיכום עם נחצ –דני 

 25כ יפתח דיון מונחה למשך "דקות ואח 45ה את התחקיר שלו במשך 'פרקים בהם יציג נחצ
 . דקות

 .באוקטובר 9-8קרב ההגנה  –הפרק הראשון 
 .התקפת ההטעיה החטיבתית  -הפרק השני

 . באוקטובר 21( הקרב על מיסורי)קרב הרחבת מסדרון הצליחה   -הפרק השלישי
 .צרה מהיבט האוגדה והפיקודסקירה ק –עמירם אזוב  –ישתתפו 

 . סקירה קצרה על קרב ההגנה –עומר מגידו 
 .קרב ההטעיה החטיבתי –ניצן שפירא 

 
, התרמה, בפטיו יהיה דוכן הנהלה לרישום.  לפני כן נערוך התכנסות בפטיו עם כיבוד קל

 . הדוכן יפתח שוב בתום הדיונים. מכירת סרטי הוידיאו

, שאל מדוע נבחרו דווקא הפרקים האלה ולא אחרים הנראים לו חשובים יותר –טוביה 
 . ה בחר את הפרקים בהם הוא בקיא יותר'התשובה היא שנחצ

טוביה סיפר שהקליט וידיאו חדש של כשעתיים וחצי על מהלך המלחמה על פי זכרונו וכי 
 . הוא מוכן למסור לכל דורש עותק ממנו

ה יבוצע מתוך התקציב 'שח לנושא התחקיר המיוחד שנזקק לו נחצ 2000התשלום של 
 . לשריון דשהועבר לי

.  ואופיר מנדה אחראים עם משה מפקד המחנה להקמה טרום האירוע בלטרון, אלי כהן
 (מנהלותועוד שולחן קטן ל, שולחנות מפות סכום כיבוד)

  40דיון בנושא אירוע ה  .2
על פי המצגת שהגשנו בפני  40לאירועי ה  הצבאיחסית מהקצבות קיבלנו תקציב גדול 

דהיינו " חינוך"להיות מנוצל רק לצורכי  להתקציב יכו. אלף שח 50 –( אופיר וגבי)הוועדה 
, להקה צבאית והפקות כולל הפקת חוברות, בימוי, עריכה, צילום, אמצעים אורקוליים

 .ספרים וסרטים

הסעות מבאר  3בעיקרון אנחנו מבקשים . נפגעיםקצינת ה, סיכום הסעות עם ליאור  .2.1
 . שנה שעברה ותגיש בקשה בהתאםבליאור תבדוק מה בקשנו , מחיפה ומתל אביב, שבע
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החברים מתבקשים להציף בעיות הסעה של משפחות הידועות להם כי אין כמעט   .2.2
 . פניות עד כה

לק הפנימי בו יש ת ההנצחה בחינבבניין הסמוך  לאמפי נכין את פ. פינת ההנצחה בכנס  .2.3
 .  מסדרון וחדרים והוא מופרד בקיר מהאולם הגדול
 . אופיר אומר שניתן להזמין פלזמה מתוך התקציב

 (. 4אנחנו צריכים )ליאור אומרת שיש בידה להשיג לנו בידוריות 
 . 4אנחנו צריכים , אופיר אומר שיש מספיק מקרני וידיאו באוגדה

גבי אומר שיש להכין חומר להצגה בחדר ההנצחה הזמני חלקו יוכל לשמש גם בהמשך 
 . לחדר ההנצחה הקבוע

 .דני ואופיר יהוו את צוות התכנון להקמת פינת ההנצחה

על פי אופיר וליאור לא ניתן לשלב מקהלה אזרחית בטכס זיכרון   -ליווי מוזיקלי   .2.4
 .להקה צבאית סוכם כי אופיר יטפל בהזמנת –. בבסיס צבאי

 .הרצל צריך לבטל את הזמנת להקת גזר

הפינה תכלול את  –האולם מול האמפי  פינת הרישום והניתוב לקהל תבוצע ליד קיר  .2.5
 . סיכות, כובעים, דוכן הקלטות

כבר  עיתונאי/דורי מתאם את הנושא התחיל כבר להריץ וישתדל להביא כתב –צ "יח  .2.6
 . לאירוע התחקיר

 כללי  .3
העמותה צריכה על כן לתכנן תעדיה .  בתוך שנה 600הצבא קיבל החלטה לסגור את חטיבה 

 . ולהחליט כיצד להישען על הצבא או אולי על יד לשריון
הוא המשענת להמשכיות בהעדר , כן צריך להקפיד להשקיע מאמץ בפיתוח הדור הצעיר

 .יחידה צבאית
ט "מסדר המח, באוקטובר 9ב   -  3ק  "קפ, באוקטובר 1ב  2ק "קפ –בחטיבה  –לוז להמשך 

 . באוקטובר 15ב 

צוותים יבצעו מפגשים יעודיים , ם בהמשך סישיבת הנהלה הבאה תפור –בעמותה  -
 .מ.וידווחו סיכומים לח

 :משימות מתוך האמור לעיל 
 ,  לחודש 20מנהלות לאירוע תחקיר ב  –אלי כהן 

. תכנון והקמת פינת ההנצחה באירוע עם דני דוידי. חקיר עם אליהכנות לת –אופיר מנדה 
 . הזמנת להקה צבאית, הזמנת מסך פלזמה, שריון מקרני ברקו

 .הסעות ובידוריות –ליאור נוסבאום 
 . ביטול הזמנת להקת גזר –הרצל רבה 
שך המ. הכנת פינת הנצחה עם אופיר, תיאום צילום בלטרון לתחקיר מול לטרון –דני דוידי 

 . טיפול במזון
 . טיפול בהזמנות הרכש ובהתרמה ומכירה באירועים –שמעון היבש 

 בברכה
 גבי בר גיורא 

 מזכיר העמותה


