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

 25.02.2015וועד המנהל  :פרוטוקול

 

 נוכחים:

אליגון, יובל , אריה בשן, חניתאי , הרצל רבה, שמעון היבש, שמעון שרוןגבי בר גיוראון נרקיס, איבי רותם, איתן כהן, אהר

 (.יועץ משפטי 1חברי הנהלה ו   9ס"ה  ),וייס

 , עופר עידןרוני לניאדו,  ניסים שלום, עובד מעוז, אלי הררי, שלמה רון, ני אורון, יורם דורי, ערן גרשון: ח חסרים

  17:45נפתחה בשעה  17:30שנועדה לשעה  האסיפה,

 

 על סדר היום:

  לבניית האתר החדשדו"ח מצב  התקשרות מול חברת אינטרנט 

 דו" מצב הפגישה עם מנהלת עמותת לטרון 

 דו"ח מצב עדכני – פרויקט אחים ומשפחות שכולות 

 .דו"ח איסוף חומר עבור האתר הוירטואלי ושיטה מוצעת 

 יום הזכרון הקרוב, הנחת זרים + טקס ומפגש ליד האנדרטאה 

  340מאוגדת נחשונים  874דיווח על העברת שם, מורשת ותג לחטיבה 

 

 

 

 דו"ח מצב  התקשרות מול חברת אינטרנט לבניית האתר החדש .1

ע"ס   Y&A: המשא ומתן לגבי התקשרות עם חברות בוני אינטרנט טרם הסתיים . יש הצעה  מחברת איתן כהן  .1.1

 ש"ח ונראה 28860

פורמטים קיימים של ההצעה נראית טובה וכוללת בניית אתר לפי דרישתינו ולאו דווקא להתלות על :  גבי בר גיורא  .1.2

 החברות..

 דו" מצב הפגישה עם מנהלת עמותת לטרון .2

 

לאור העובדה שעובד מנימוקים אישיים פרש מן הוועדה ולאור חילופי יו"ר עמותת השריון ושינוים נוספים צפויים,  .2.1

 ,הוחלט לדחות את התהליך למוע מאוחר יותר.

 השיטה והתקדמות לכלל ההנהלהה ותדווח על תתכנס בקרוב ותחליט על דרכי פעול הוועדה .2.2
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 דו"ח מצב עדכני –פרויקט אחים ומשפחות שכולות  .3

 

והחל בחלוקה לפי הציג את המארז המכובד מאד לפורום דיווח שכל הפרויקט כמעט הסתיים,  : אהרון נרקיס  .3.1

 .גדודים

, כל החבילות 409-, ואיבי 410-, נרקיס 407 –א ירוכז לפי הגדודים כאשר, הרצל והיות והוחלט על מסירה אישית ה .3.2

 .המשפחות לוקה אישית לכל חולקו לראשי הצוות אשר יתחילו בטווח  המיידי לח

מארזים וגם האתר  100בדיעבד מסתבר שהרשימות של האחים השכולים אינה מושלמת ואנו יוצרים עוד כמות של  .3.3

 .יעודכן בתאם

 ושיטה מוצעת.דו"ח איסוף חומר עבור האתר הוירטואלי  .4

חלל ועל כן מוכן  ת עם כל  משחפתאישי ופניהומרסוגל להתמודד עם השיטה לאיסוף החהודיע שאינו מ: אריה בשן 4.2

 לעסוק בעבודה טכנית של חומרים אשר יגיעו בעזרת כל חברי ההנהלה, הוחלט שמישהו אחר ירכז את הפרויקט.

לנהל את משא ומתן ולאסוף את החומר הרלוונטי ממשפחות השכולות, אך בשיטה שלי  אני מתנב:  הרצל רבה  4.3

 יבורך על רוח ההתנדבות –ובקצב שאני אקבע איתם 

 

 

 יום הזכרון הקרוב, הנחת זרים + טקס ומפגש ליד האנדרטאה .5

 ועוד.התקיים דיון רב משתתפים: שכלל גבי, נרקיס, יובל, הרצל, שמעון שרון, איביף .  5.1       

. לאחר הצעות לעשות ארוע מפגש ללא טקס רשמי ולאור מקרי העבר, הוחלט לקיים טקס פורמלי ומפגש 5.2       

 ליד האנדרטאה, 15.00בשעה  22.04.2015לוחמים ב 

 . נרקיס ואיבי יעדכנו את כבוד הרב, ידאגו לאבוקה וזר מטעם העמותה5.3      

 

 :340מאוגדת נחשונים  874לחטיבה דיווח על העברת שם, מורשת ותג  .6

השייכת לאוגדה קיבלה אישור לשנות את  874בנחשונים, שחטיבה  340קיבלנו הודעה יפית, ע קשלא"ית של אוגדה  6.1

 , כוךך התג וכולל המורשת.600שמה לחטיבה 

 , מבורך מאד.. כרגע מתאמים מפגש עם מפקד האוגדה והמח"ט בכדי להעביר להם מור"ק ולתאם עמדות ובקשות6.2

 . יעמדו מול מפקדת האט=וגדה צוו ברשות איבי רותם, הרצל רבה ואהרון נרקיס.6.3

 החלטות :

  הוחלט להתקדם עם חברתY&A   בנושא בניית אתר האינטרנט החדש וחדר הזכרון הוירטואךי

 , גבי ואריה בשן.באחריות איתן -+ מע"מ 28860בעלות של 

  יחולק באופן אישי על ידי נציג הגדודים.חלוקת המארזים לאחים השכולים 
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 .הוחלט חהשהות את המו"מ עם עמותת לטרון עד להודעה חדשה 

  הוחלט שהרצל רבה ינהל את פגישות ואיסוף חומר רלוונטי עבור חדר ההנצחה הורטואלי  עם

המשפחות השכולות בשיטה שלו ובקצב שלו, ככל שידרש מהרצל אבקש מכל חברי ההנהלה לתת יד 

ין. לאחר איסוף כל הנדרש ובשלבים נא למסור את החומר לאריה בשן לצורכי סריקה ושימור עד לעינ

 פתיחת האתר החדש.

  לקיים טקס זכרון ומפגש לוחמים ליד האנדרטאה בלטרון, כפי  15.00בשעה  22.04.2015הוחלט שב

 שנכתב מעלה. איתן נא לפרסם הודעה על כך באתר.

  על כל המשתמע מכך, הוקם  600את שמות אחת החטיבות לחטיבה לשנות  340לאור פניית אוגדה

 צוות )איבי, הרצל ונרקיס( אשר יתאמו מפגש בימים הקרובים.

 

 

 

 45:19הישיבה ננעלת. השעה 

______________________ 

 הוועד המנהל, יו"ר איבי רותם
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