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

 

 יד לשריון, לטרון – 2019ביוני  4 –פרוטוקול ישיבת ועד העמותה 

 

 על סדר היום:

סיכום פעולות יום הזכרון; מהדורה חדשה לספר; מכירת ספרים ודיון בהפצת מורשת החטיבה; הרחבת/שדרוג חצר 

 האנדרטה.

 

 , משתתפים: 17:00הישיבה התכנסה בשעה 

שלום ניסים, ראובן הרן, שמעון היבש, אהרון נרקיס, יובל ויס. כן השתתפו חברי גיורא, אריה בשן, איתן כהן, -גבי בר

 ועדת הביקורת: עובד מעוז וערן גרשון.

 בחלקה הראשון של הישיבה השתתף, על פי בקשתו, טוביה רביב.

 

 

למצוא להם  ממניחי הזרים הקבועים לא יכלו להשתתף ונדרש 5החללים.  יביום הזכרון הונחו זרים בכל קבר -נרקיס

 מחליפים, הפעילות כולה תואמה ובוצעה ע"י נרקיס.

 איש. 30 -אורגן ע"י אריה, השתתף גם הרב החטיבתי ונכחו כ אחה"צ ביום הזכרון, נערך טכס ליד האנדרטה. הטכס

דית". מציין ש"התאכזב שיובל לא בא ולא טרח להודיע לי..." ועל כי ההחלטה שלא לקיים את הטכס היתה "חד צד - אריה

 .אריה מציע שלא להפסיק את מסורת ההתכנסות ליד האנדרטה

בשיחה לאחר הישיבה )אריה, נרקיס, יובל, עובד, היבש, שלום( אריה קיבל על עצמו להמשיך ולארגן טכס זה בשנים 

ים בשני ולא כולם היו מכותב אפ-הבאות. כאן גם לובן ענין ה"קצר בתקשורת" שחלק מההודעות עברו במייל וחלקן בווטס

 תקשורת יחיד. ערוץסוכם שבעתיד, גם לענין זה, יהיה  הערוצים.

 

 מיידע כי אהוד גרוס ביקש לפרוש מחברותו בועד העמותה. –יובל 

טוביה ביקש להופיע בפני הועד ולהציג את עמדתו בענין התיקונים לספר. לטוביה אין הערות לתוכן הכתוב אבל יש לו 

 תמונות ואותן הוא יציג בהמשך.הערות לגבי שינויים נדרשים ב

 

מדגיש כי לקח על עצמו את כל הטיפול בנושא התמונות היות ואיבי חלה ולא יכול לטפל בזה. כל תמונות החללים  –אריה 

לאחר נסרקו מחדש )מספר החטיבה הישן( ותמונה אחת הוחלפה בתמונה ממקור אחר. תמונת פל' ג' )על הטנק( 

 שופרה מאד. ,מאמצים רבים

חיים כרמי עשה עבודה רבה מאד בריכוז ועריכת התיקונים בטכסט ובישיבה נוספת )אריה, חיים, נרקיס, יובל( סוכמו 

 התיקונים.
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חולק אני כועס עליהם או ש גם את אלו, 600קודם כל אני מבקש לומר שאני אוהב ומכבד את כל אנשי חטיבה  –טוביה 

 עליהם.

ומסביר שלדעתו יש לכלול בספר דף עם תמונות המג"דים אבל אין לכלול את אמנון מרטון כי לדעתו  טוביה ממשיך

 תפקודו כמג"ד היה לקוי וגם כי משנפצע פונה לבי"ח ואחר כך הביתה ולא השתתף יותר במלחמה עד לסיומה.

 

צריח. אני לבדי פיניתי אותו וכל הייתי הקמב"צ של אמנון במלחמה. בהסתערות אמנון נפצע בכתף וצנח לתוך ה –שלום 

 אני זה שהודעתי לטוביה כי אמנון נפצע ולא אמנון עצמו שהיה מעולף. שאר הגדוד נשאר עם אלקן הסמג"ד.

 

ביני לטוביה יש תמיד יחס של כבוד וחברות. בענין הספר קבענו עקרון שלא מבטאים מתיחויות, ריבים וכיוב'. לכן  –עובד 

 את ספור אמנון בספר. טיעוניך הם במעמד צד אחד... אתה טוביה חייב להיות בספר.אני מבקש להמנע מלערב 

 

 .600אי אפשר למחוק את אמנון מההיסטוריה של חט'  –גבי 
 

הערות טוביה מתייחסות להכללתו של אמנון בדף עם תמונות המגדים במהדורה המתוקנת לכשתצא. מכיוון שדף  –יובל 
היה כאן הוא חסר משמעות ומיותר. טוביה ביקש להופיע ולהציג את דבריו י שכל הדיון ש, הרתכזה כלל לא מתוכנן להיו

 וכבדנו את בקשתו, אבל  מעשית אין לכך משמעות.
 

( להמשך ההפצה.  50ספרים )פעמיים  100הספרים שהעמותה רכשה. נקנו עוד  1000נמכרו/חולקו עד כה כל  –נרקיס 
-רצאות דוג' זו שתתקיים בקיבוץ הזורע, ע"י הפצה לספריות, מקומות כמו ידיש לחשוב מה עושים להפצת המורשת בה

 .צריך מישהו שירכז את הנושאלבנים ועוד. יש לחשוב מה בתשלום ומה לא בתשלום. 
 

 " ומטרתנו היא להפיץ את המורשת.600מיצינו את ההפצה ל"משפחת  –עובד 
 

   -( בהמשךמצורף  הסיכום) .מכירת הספרים-מציג סיכום שכתב בענין הפצת –היבש 
 

 מקורות נוספים )למשל מהיבש( כולל פרטים אישיים, נפטרים וכיוב'.מבכנס סוכות ו נועודכנו כל הנתונים שקיבל –איתן 
 

 (.2017מטפל בסגירת פערים ברשם העמותות )שנים קודמות ל  –גבי 
 

חברי ועד, בצירוף פרוטוקול חתום של   2חתום כנדרש ע"י  2018גבי קיבל מיובל בישיבה את הדו"ח המילולי לשנת 
האסיפה כללית שאשרה את הדו"ח ובצרוף המלצה חתומה של ועדת הביקורת שמאשרת את הדו"ח המילולי. גבי יגיש 

 כל הנ"ל אישית לרשם. את 
, 2016, 2015תצהירים חתומים לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה שנתית. התצהירים הם לשנים  3גבי קיבל עוד לידיו 

 . גבי יחתים עליהם את חניתאי ויגישם בהליך הנדרש. 2018
 

-יד השתתף בהקמת, שהוא אדריכל גנים וחברנו הרצל רבה הציע להרחיב את רחבת האנדרטה. בני שדמי –נרקיס 
לשריון שהם בעלי -יש להדבר גם עם ידהכין סקיצה ראשונית וכתב כמויות עליהן אפשר לבקש הצעת מחיר. לשריון, 

 החזקה על השטח. 
 

 

 (ע"י יובל ויססיכום הישיבה ;  19:30הישיבה הסתיימה )

 דו"ח שמעון היבש לועד העמותה. -מצ"ב
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