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  .ההנהלה התארחה אצל גרשון טוסק במשרדו בקרית אונו,  3-3-11 ועד ישיבת

  נוכחים
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  בסוף הצטרף

        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון    הנושאיםהנושאיםהנושאיםהנושאים

  העמותות רשם. 1

 לדיון לתור עכשיו ממתינים, לרשם דוחות הגשת ביצוע מדוחים וגבי גרשון
  .ביטול

  החטיבה עם מפגש סיכום. 2

 לשיתוף נכונות ויש פתיחות הייתה, קודם נעשה שלא חבל – מדווח נרקיס

 גם כך על יצא.  בקשותינו בכל טיפול יעשה. הדדיות נציגויות יקבעו. פעולה
  .  המורחבת ההנהלה לכל במייל בכתב סיכום

  .בזה יעזור דורי – חללים של מדויקות רשימות לקבל מהם לבקש צריך – חני

  המשנה ועדות דוחות. 3

 במסגרת חברים של ביקור כרטיסי לפרסם עופר של ההצעה עניין את מעלה הרצל
  :  הביטאון

. אחרות ביחידות גם נעשה זה הדדית עזרה לצורך טוב רעיון שזה חושבת חני
 מעט – חניתאי. תמציתית בצורה בפרסום אחידות לזה שיהיה בתנאי מצדד איתן

 הבעיות תמיד באות התקשרויות שיש לאחר – בעיה להיווצר יכולה, מזה חושש
, חניתאי דברי את מחדד – נרקיס. כביכול אחריות של מוקש בזה להיות ויכול –

 שאנחנו בדברים להתעסק לא החלטנו ואז, בעמותה בעבר זה עם התמודדנו כבר
  .  הביטאון על האחריות את שהחלנו מרגע בהם מתמחים לא

  .בביטאון פרסום כל יבוצע לא – הרוב דעת על והוחלט וסוכם דיון נערך

  .הנסיבות לפי שלושה לחודשיים אחת יצא הביטאון כי סוכם

מרכיב עדיין את הצוות היו מספר שינויים וידווח על  – איבי - 40ה ועדת נושא. 4
  .ההרכב הסופי בהקדם

 וסרט רקע מציג התיק – וגבי נרקיס את עבר טיפול ממשיך תורם תיק – הרצל. 5
 הוא הנוכחי התורם – עצמו לתורם יותאם תורם תיק כל. לתרומה ואפשרויות

  . הצבא את מאוד האוהב דתי איש, שואה ניצול

 הודיע בנושא לטפל שמונה שלום ניסים – מדווח הרצל – )ק"מור(שת קרב מור. 6
ומינוי  יוןד המשך ראה –ק "ר ועדת המשנה למור"על הפסקת פעילותו כיו להרצל

  .10  -  בסעיףר חדש בהמשך "יו
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 הצעה וקיבלנו האתר של המקורי האתר ליוצר פנה – איתן - האינטרנט אתר. 7

 האתר, חברתיות לרשתות קישור, תמתקדמ הגיטכנולוביבנה האתר . לשדרוג
 כמו אלמנטים להוסיף יונותער יש לאיתן. ועוד אודיו ,סרטים בהפעלת יתמוך
 זאת לעשות מנת על. האתר שדרוגאת  שמחייב ברד, באנדרטה וירטואלי סיור

 ברוב איתן של הצעתו את קיבלה ההנהלה. וקם צוות לאפיון וטיפול בתכניםי
 מתנדבים .קים את הצוותי איתן, התקציב בנושא יטפל המנהל הועד, קולות

  . ובלוח בפורום באתר גם כך על להעלות רצוי – לאיתן לפנות מוזמנים

 אנו אבל בעיה ממש שאין הסביר גבי  - הביקורת ועדת ר"ליו גרשון ערן מינוי. 8
 ערן ההנהלה החלטת.  בהמשך בנושא שיחליט לרשם הדיווח בשיטת ננקוט
  .העמותה של ביקורת ועדת ר"ליו ממונה

 הכינו והרצל נרקיס 369 מגד לבקשת – הרצל נרקיס דוח – הצגה ק"מור. 9
 הציג נרקיס. וחצי שעה קיבלנו ולבסוף דקות 70 הוא ארוך הסרט. מורשת תצוגת
 לאחר, האודיו בגלל טובים כך כל לא בתנאים הסרט הוקרן. בגדול קרב מהלכי
 לנו מסר ט"המח גם מאוד מודה ד"המג. העמותה על ודיבר סיכם הרצל הסרט

  . תודה את

 על – ק"מור ערכת להיבנות צריכה כיצד מסביר הרצל) 6 לסעיף המשך(ק"מור. 10
 ריכוז עצמו על מקבל דורי.  שונים במגזרים שונים ליעדים גישה  לאפשר מנת

 וידויע הצוות את ירכז דורי. ההנהלה ידי על ואושר התנדב – ק"מור ערכת נושא

  .ותכניו הרכבו על להנהלה

  .מטופל נרקיס אצל זרים הנחת  – הזיכרון ליום הכנות. 11

 1500 לשעה פעם קבענו -  באתר הזיכרון ביום התכנסות לביצוע השעה על דיון
  .בעינה נותרה והשעה מחדש אושרה יעהבהק –

  .זה בנושא לאתר לעלות מה לאיתן יכתוב גבי

  .ולפרסום בבטאון הבא השכולות למשפחות מכתבוהרצל ינסחו  חני

  .סקטה סדרעריכת  יתאמו והרצל גבי

 – לתורם שקשור הרב את נביא אולי. 600 של הרב – שילובסקי הרב את נזמין
  .עצמו התורם את להזמין אפשר

  – ריוןלש ידהמייצג ב  בנושא דיון. 12

  .לשריון יד של תכנים בועדת העמותה נציג – אונגר עמוס ידי על דיווח

. הקמתה מאז כמעט לשריון יד בעמותת פעיל עמוס   - בנושא מרחיב עמוס

 מעל שהיא העמותה פעילות על 600 עמותת את לשבח מבקש הוא זו מעמדה
  .אחרות דומות עמותות מאוד להרבה ומעבר

 מוזיאון את להקים הרעיון את עלה כאשר עשור לפני התחיל המעשה סיפור
, המלחמות בציר השריון מוזיאון את להקים הייתה הכוונה. לטרון באתר השריון

. ימינו עד העצמאות יום מלחמת מאז השיריון תולדות כל את לתעד היה והרעיון
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 עם מרשימה תוכנית הוכנה. לנושא ההקמה צוות את לנהל התנדב בעצמו עמוס

 אך דולר מיליו 5 היה התקציב. הגדוד רמת עד יחידה לכל ביטוי לתת מקום
  , לפועל יצא לא הפרויקט

 יום מוקד את רק הקימו בינתיים. מלחמה לכל, "מוקדים" להקים הוחלט כחלופה

 לא רבות שיחידות העיקרית הבעיה. הנדרש על ענה לא המוקד כצפוי. הכיפורים
 למרות לביטוי באה ולא מאוד קופחה 600 שחטיבה ונכון ייצוג לכדי הגיעו

 זאת לעשות שצריך אלא, המייצג את לתקן שצריך חושב עמוס. הרבה תרומתה
 בתקיפה מפרופורציה קצת יצא עמוס של לדעתו טוביה. וראויה מכובדת בצורה
 ומן – האישי במישור עימות התפתח מכך וכתוצאה לשריון יד אנשי על ישירה
  .קץ לו לשים הראוי

 על שנתקבל המתווה ולפי בשמנו מ"המו את לנהל 600 עמותת ידי על מונה עמוס
. טוביה של ובהשתתפותו ר"כיו קריאף דני של כהונתו בזמן  העמותה הנהלת ידי

 פשוט ולא רב ודברים דין לאחר. בשמנו בדבר הנוגעים עם מ"המו את ניהל עמוס
 לכל שהופץ במכתבו פרט שעמוס כפי, לא ומה לתקן מה הצעה הוצעה הופקה

 שעשינו למה) למיצג( הולם מ"בקנ ביטוי נותן שהוצע שמה חושב עמוס. ההנהלה
 בתאום נעשתה הזאת ההצעה. אחרות חטיבות לעומת מכך יותר קצת ואפילו

 במלחמה המגדים כל לתמיכת זוכה היא היתר ובין רבים חברים של  והסכמה
  .רבים ועוד) יצחק בן עוזי, מעוז עובד, גלר יהודה(

 חמדיה ברכס לחודש 9 ה לקרב ביטוי – הבאים הדברים יודגשו – הההצעה פי על
  .בנוי שהוא כפי במוקד שניתנת ברמה. ומכשיר טלוויזיה מול –

( הגשר ראש הרחבת על האחרונים הקרבות הוא לביטוי שיבוא השני הנושא
 כי יצויין הסיום בפנל גם.  החטיבה של והקשה העיקרי הקרב שהיה, ") המסדרון"

 של התמונה ליד, הגלילים גשר לגבי ואילו המזרחית בגדה גם נמצאה האוגדה
  . המים אל אותו והשיקה אותו גררה החטיבה כי יצויין, תופיע שהיא ככל  הגשר

 בטענה – הצליחה ערב" ההטעיה" קרב את להכניס דרישתנו התקבלה לא
 מול הקרב את לציין שביקשנו  הוא השני הדבר. הכול להכיל יכול אינו שהמיצג

עמוס ממליץ לקבל את הפשרה .14 במסגרת  קרב שזהו ונטען  25 חטיבה
  .שהושגה

  .עמוס דברי כאן עד

 האופציות ועכשיו לשיריון יד עם מ"מו לבצע נציג שלחנו אנחנו – מחדד הרצל
.   אחרת אלטרנטיבה לתת נצטרך אז -  לא ואם – לקבל לא או לקבל שבפנינו

  . להחליט חייבים מקרה בכל

  .הרצל מציין כי הייתה לו שיחה על כך עם טוביה וגם עם עובד

   - בסבב לדיון מעביר

 לו נגרם כי טוביה של כעסו את מבין דורי.  ההיסטורי לדיוק הערות שתי -  דורי
 לשריון יד אנשי ידי על 600 חטיבה כלפי בוטה זלזול של יחס היה. כבד אישי עוול

 לשריון יד מול קריאף ודני טוביה עם בעבר ישבנו. כותרות קיבל שהנושא עד
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 קיבל למעשה שטוביה העובדה. בכתובים אותם לקרוא שאפשר דברים וסוכמו

 גם שיתקבל שמה הקפדה כדי ותוך עמוס דברי באישור תומך. דאז הסיכום את
 לנושא שותף יהיה שעמוס ומבקש מאשר עקרונית. שמובטח כמו יבוצע

   .הטקסטים

 הדרישה את ומקבל טוב יצא שזה להאמין ומציע עמוס הצעת את מקבל - איבי
  .יורם שמציע לביקורת

 ככל וניסינו הקשבנו לטוביה גם מאידך, והגיוניים סבירים עמוס דברי – חניתאי
  . האפשר

 כ"אח באה העמותה של ההצטרפות. לבדו המהלך את התחיל טוביה – נרקיס
 להגיע אמורים כולנו כיום. דעות חילוקי כדי ותוך מסודר באופן כך כל ולא

  .עמוס בהצעת מצדד כ"בסה המוצע השינוי מאחורי ולעמוד להחלטה

  . שרצינו מה שהשגנו חושב – איתן

 בני שאמר מה.  לטוביה הנושא חשוב כמה טוביה שאצל להבין צריך – חני
 התנצלות לא זה השריון ביד שכתבו מה. ביותר מעליב היה לטוביה מיכלסון

 לשריון יד עם לדבר צריך מישהו. אמיתית התנצלות לנו חייבים והם אמיתית
ז לתיקון לא "כן יש לשים לב שהלו. אישי באורח טוביה כלפי לפיוס צעד שיעשו

  .בעד המצביענקבע וגם עדיין חסר תקציב ויש להשגיח גם על זה 

 מצביע. המלאה התמיכה את לו ניתן טוביה של כחבריו שאנחנו מציע – גבי

  . בעד

 ספק אין. הרבה עבודתו על לעמוס העמותה ובשם בשמו מודה – מסכם הרצל
 טוביה של ללבו מבין הוא כי מציים הרצל.  היה שיכול המיטב את עשה שעמוס
 מה כל לא אולי להיסטוריה תיקון יש ראשית -   כי טוב מענה גם יש ובעצם

  . רבה משמעות יש טוביה של לגרסתו גם שנית.  תיקון יהיה אבל שרצינו

 לקבל בעד החליט והרוב נגד או בעד כל קודם להחליט  האחריות מוטלת עלינו
  . לשריון יד עם שהושג הפשרה לנוסח עמוס של הצעתו את

 דרישותיו את גם לקדם לעזור כדי הדרך מה ותתכנן תחשוב ההנהלה מאידך
 הפיזי באתר גם אצלנו בתכנון נמצאים היום הכלים והרי טוביה של הצודקות

 וכאשר מתאימות תרומות קבלת על עובדים אנו. שלנו האינטרנט באתר וגם
  .החסר כל על שיפצו האתרים בשני מתאימות מצגות נעל לתקצב נוכל

  עמוס תוכנית את מאשרת ההנהלה – החלטה


