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 (580310662ע"ר )"נתיבי האש"  600עמותת חטיבה 

 201604.20.וועד המנהל  :פרוטוקול

 

 נוכחים:

 ( 7עידן, )ס"ה , רוני לניאדו, עופר , אלי הררי, איבי רותם, שמעון היבש, אריה בשן: אהרון נרקיסחברי הנהלה        

 )נוכח( נשיא העמותה ": טוביה רביב

 )נוכח( ערן גרשוןוועדת ביקורת : 

 )חסר( יועץ המשפטי : חניתאי אליגון

 מנהל את הישיבה : נרקיס אהרון

ניסים שלום, איתן כהן, עובד מעוז,  ,שמעון שרון ., הרצל רבה, דני קריאףשלמה רון: חני אורון, יורם דורי,  חסרים

 אהוד גרוס, יובל וייס, 

 

  53:17נפתחה בשעה  00:17האסיפה, שנועדה לשעה 

 

 על סדר היום:

 דיון +החלטה – 11.05.2016יום הזכרון הקרוב  

הודעה של נרקיס, שהארוע שאירע בישיבה הקודמת בין טוביה ולבין עובד וצוות המוצע, הבעיה נפתרה וממשיכים  

 קדימה
 אחרי בתי הקברות. 11.05התכנסות באנדרטה ב 
 השתתפות ואי השתתפות של חברים הרשומים כחברי הנהלה וועדת ביקורת בישיבות ההנהלה. 
 דיווח תקופתי של בעלי תפקידים. 
 .2016תכנון כנס סוכות  

 
 

 דיווח –22.05.2016יום הזכרון  .1
 

 ויונחו כהלכה.נרקיס מדווח : כל מניחי הזרים + הסרטים מתואמים  .1.1

אלי הררי: מבקש דיווח על הנחת הזרים והכנות ומבקש לפרסם בעמוד הפייסבוק של העמותה וגם בדיוור  .1.2

 ישיר.

 .דיון + החלטה –11.05.2016התכנסות באנדרטה ביום הזכרון  .2
 

הקברות, חברים, בחלקם אינם מגיעים לבתי  30-40נרקיס : כל שנה מגיעים ביום הזכרון לאנדרטה כ       .2.1

 בני משפחות שכולות מגיעות לאנדרטאה. 4-5וכ 
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 אריה בשן: מציע לקיים את הראוע כהלכתן, כולל קדיש וטקס מלא. .2.2

 שמעון היבש: בעד המשך המסורת כרגיל. .2.3

 איבי גם בעד. .2.4

 15.00בעד, אין מתנגדים, הטקס יתקיים בשעה  5הצבעה :  .2.5

חריש. מנהל ב"ס פנה אלי במסגרת  –החדשה  הוזמנתתי להרצות בערב יום הזכרון בעיר –טוביה רביב  .2.6

 מור"ק שהעברתי באנדרטה, ואכן יבצע את זה בערב יום הזכרון.

 נרקיס הציע שיפנה לצביקה רון )שגר בקרבת מקום ( שישתתף במור"ק עם טוביה וידווח. .2.7

 אלי הררי: נוסיף גם את האירוע הזה לפייסבוק ולדיוור ישיר. .2.8

 יעבירו מור"ק לעובדי משרד המחשב של משרד האוצר בערב יום הזכרון.אריה בשן : שהוא וניסים שלום  .2.9

 \החברים הרשומים כחברי ההנהלה בישיבות ובפעילות שוטפת. החלפת השתתפות  .3

  דיון והחלטה – הוספת חברים להנהלה. דיון על עתיד העמותה

טלפונית עם כל החברים לדבר  -נרקיס ף ההחלטות מקבלות ברוב זעום עקב אי השתתפות גורפת, אני מציע .3.1

שלא מתייצבים לישיבות בכלל או בצורה לא סדורה ולהציע להם להגביר את השתתפותם או לסירוגין 

 לשלוח להם מכתב "פיטורין"

 שמעון היבש : בעד דיוור ישיר ולפתוח בסבב שיחות טלפון. .3.2

ל לגייס חברים אריה בשן : לקיים וועדת איתור, למצא שיחה עם הגורמים שאינם משתתפים ובמקבי .3.3

 נוספים להנהלה.

 נרקיס : לא צריך וועדה, אלא ניתן לפנות באופן ישיר, לחתוך את הביורוקרטיה. .3.4

אלי הררי : אין עתיד אם לא יהיה "דור המשך" בנתונים של היום, אם לא נעשה מעשים, לא יהיה המשך!!  .3.5

 אישית.  וביעיו את הסכמתם, ויש להזהר מפגיעהכל אחד מאתנו יציע שמות, נפנה 

הצעה: להתקשר ולוודא שיש לנו כך ןכך מקומות פנויים, ואז להציע שמות של מועמדים חדשים. שמות 

 ראשונים יגיעו, בטרם פונים למועמדים האילו, לדרג לפי עדיםות של רצון ההנהלה.

 רצוי לקבוע? 2-15נרקיס : שואל ? לאיזה מספר חברי הנהלה בין  .3.6

 חברים. 15יע להשאר על שמעון היבש : מצ .3.7

 , כי הם אינם קשורים כמונו!!טוביה : קשה לגייס את הדור הבנים הממשיכים .3.8

עופר עידן : כשבאים לצעירים ופונים אליהם שישתתפו בתור דור המשך, מציע לקבוע לוח עבודה שנתי  .3.9

 מסודר ואזי יהיה קשה מאד לגייס אנשים לעמותה, אבל אם יהיו ימים קבועים לישיבות מוסדרות מראש,

 יהיה קל יותר לגייסם. לכן, יש להוציא הודעת גיוס מסודרת עם לו"ז קבוע, אחרת לא יהיו מתנדבים.

 אלי הררי : מאמין שדרך העבודה לאו דווקא היא דרך בנינו היום, אולי כדאי לדלג על דור. .3.10
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ת, יש פעמים בשנה, לא יותר. בתחילת השנה יש לקבוע שהחל מכנס סוכו 4הפורום הגדול צריך להתכנס 

פגישות בלבד. צריך להיות צוות שיצעיר ויטפל במשימה זו. יש לחלק משימות שנתיות לאורכה  3לייצר עוד 

 של כל השנה, וכך נושאים רבים יטופלו על ידי צוותים מאורגנים מראש.

 פגישות שנתיות, זה לא חדש!! 4יו"ר קודמים דנו בקיום  4נרקיס :  .3.11

ולאו דווקא לבנינו ובני משפחותינו לדוגמר קצין צעיר כמו  שמעון היבש : פניה לצעירי החטיבה .3.12

 "אורן קולא"

 1החלטה להצבעה : מי בעד לשלוח מכתבים ) הצעת נרקיס ( בעד  .3.13

 6החלטה להצבעה : מי בעד להרים סדרה של טלפונים אישיים )הצעת אריה ( בעד  .3.14

 חברים. 51ברוב קולות ישאר על  –הצבעה על כמות חברים שצריכים להיות בהנהלה  .3.15

 

. 

 דיווח של בעלי תפקידים .4
 

) השוהה באוסטרליה ( שלח מכתב סיכום פעילות אודות פעילות באתר האינטרנט : איתן כהן   4.1
 החדש, נא לראות את הדו"ח של איתן מצורף כנספח "א"

יקרא להלן נספח  ףראו דו"ח מצור \ 600מכירות עמותה  \דמי חבר  \שמעון היבש : גיוס תרומות,  4.2
 "ב" לפרוטוקול.

ות ולוחמי החטיבה עבור האתר החדש, אריה בשן : איסוף וסריקה חומר ממשפחות שכול 4.3
 מהמשפחות השכולות בצורה מנוהלת.

 

 .ראשית כל, ביקור במשפחות 
  + צוות אשר יעסקו לפי רשימה מסודרת ושיטתית.יש לקבוע שיטה 
  בינתיים מתקיים דיון פתוח אודות השיטה המוצעת כאשר האווירה הכללית למנות או לנדב(

מישהו שיהיה אחראי על הפרויקט הנ"ח ולרכז את הרשימות, אריה טוען שיש לו אקסל 
משפחה שלחה  מעודכן אשר ישתח תוך שבוע ימים, ברשימה זאת רשימה עדכנית של איזו

 את הנדרש, ובאיזה רמה טיפולית זה נמצא.
 !!איבי התנדב להתחיל לגלגל את זה מול הרשימות שהובטחו, ממתין לרשימות 
  

 + דיווח פרויקט ימי הולדת של החללים. 600מצב הפייסבוק של עמותה אלי הררי :  4.4         

 ושואפים לעוד.200חברים בפייסבוק כבר עברנו את ה  50מ ,.... 
  מתפקד כהלכה ומתקתק טוב ) שפוווווו גדול לאלי הררי( ואף  –פרויקט ימי הולדת

נשלחים מכתבים אישיים למשפחות השכול, מוצע להמשיך את הפרויקט גם בשנים 
 הבאות.

  ,אם ישנו מישהו שיקח את הנושא הטלפוני בידיו, זה יעשה מאד טוב לכלל המערכת
ההנצחה( וחייבים לתת תנופה באיסוף כמה שיותר המגירות באתרי החללים )באתר 

 חומר רלוונטי ולהעלות אותם לאוויר. )טוביה מתנגד(
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 שונות: .5

נרקיס : עידכון לגבי האנדרטה, הכל עכשיו עובד ותקין )עמדה קולית( צריך לבצע תיקוני  .6

 צריבה בשלט הראשי, יגייס מישהו מנען שיבצע את העבודה.

  בצלאל , נרקיס בקשר קבוע עם מנהלת הפרוייקטים של חזי, נושא תרומת חזי

 המסר אינו חד ערכי, החומרים אצלם אבל אין הערכות ומידע.

א המאפשר מתן 46הוחלט לטפל בנושא קבלת אישור לעמותה טופס   .7

) אלי הררי ישוחח עם שמואל אהרונוב והיבש  רומות מוכרות במסתהכרה  ל

 עם אבידור אבני בנידון(

 ש"ח 00073,ופה בבנק מזרחי פ"ת כפי שנמסר מהגזבר הינה מצב הק .8

ליד האנדרטה, תכנון בקרוב, נרקיס  19.10.2016: נקבע ליום ד ה  כנס סוכות .9

 עידכן שמקהלת נען המסורתית הסכימה להופיע באותו היום.

מנחם בן שלום )נחצ"ה בלעז( מבקש להפיץ את הודעות גיוס המימון  .10

בקרוב( באמצעות העמותה )קרוי מימון המונים( לא לסיפרו ) שעתיד להופיע 

 היתה התנגדות בהנהלה.

סקירה קצרה וממצאת אודות תביעת הדיבה של טוביה רביב נגד עוזי  .11

עילם, תחושתו של טוביה טובה ללמרט=ות שאינו רוצה ויכול לנבא את תוצאות 

 המשפט.

 רשם איבי רותם

 אהרון נרקיס. )שפווווו( –ניהל את הישיבה ברוח טובה 
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 3520:הישיבה ננעלת. השעה 

______________________ 

 איבי רותם, יו"ר הוועד המנהל
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