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 2014 ינואר 9 ועדיםראשי ו ישיבת פרוטוקול

 הרצל טוביה, דוידי, היבש, שרון, לניאדו, בשן, נרקיס, –נוכחים 

 האינטרנט אתר – ראשון נושא

 . אפיון הוצאנו כיצד מציג איתן

 .אותנו רוצים לא שהם מראה אלף 150 –זו שבנתה לנו את האתר ומתחזקת אותו  סינכו חברת

 אלף.  15עוד תוספות, חברות דורנט ווויזגרופ בסביבות ה אלף ו 67  תבונהחברת 

 .וויזגרופ דרונט עם לפגישות נלך ודני גבי איתן החלטה

 .הצעה עוד לבדוק רוצה דני

 .ש"היועמ אותו יראה חוזה על חתימה שלפני מציע – טוביה

 רותהע לרשום אפשרות המערכת בתוך שנעשה. החברים רשימות על קצת עוד לשבת צריך, היבש
 .וקשר

 .בבית אותם ולעבד הרשימות את ממנו לגזור אפשר עבודה מכשיר לא הוא אתר - גבי

 יאבדו גם יותר יהיה לא מישהו אם כי בבית שונים אקסלים על לעבוד להפסיק צריך – איבי
 .הקבצים

 עמדת השמע באתר האנדרטה –נושא שני 

 5800 ב מנירוסטה חדשה לעמדה  להחליף חייבים התמונה את קיבלו כולם – שמע עמדת נרקיס
 . מעמ לפני 6800 תעלה אבן עמדת. שח

 לא הנוכחית היחידה מול המתפרקת( 600. )במקום נוספת ליחידה חיבור ןייענ את להדגיש רוצה
)מבחינת .החדשה היחידה את לכסות צריכה החדשה העמדה. משותפת הנצחה לייצר הצלחנו

 . מוצלח לא חיבור של מצב רוצה לא.  לחטיבה צמדלהי בכלל כדאי לא אוליסיפורי הקרב(. 

 .  לחצנים עוד להוסיף יהיה אפשר בעמדת השמע החדשה

 לשפץ והיא לתורמיםיותר  טובה אופציה יש,חלודה ויש רע נראה זה כי הבעיה את עוררת – בשן
  ?הקיים את

מעלה את הדרישה )טוביה . בפנים נאמר מה זה נראה הזש מאיך חשוב יותר הרבה טוביה   - דיון
 שלו לתקן את המלל(

 כדאי, באה מדע מה יקרה בדיוקה שנהה בחצי מהותי שינוי על הולכים שאנחנו מכיוון – גבי
 , שיחייב אח"כ עוד שינוי.שינוי שנעשה לפני קורה מה שנדע עד לחכות
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 נדון בהמשך. נוספים לתכנים הכנה עם לאבן העמדה את להחליף האפשרות את נבדוק – החלטה
 .בתכנים

  זיכרון חדר -נושא שלישי 

 יד ר"יו צמח חיים עם נפגשנו, במודיעין המתוכנן החדש לבנים ביד להשתלב חשבנו – טוביה
 ר"יו לוי ברוך עם ישיבה קבעתי. בצמח תלוי הכול אבל מוכנים מודיעין עיריית גם. במודיעין לבנים

 על ללכת– לבנים ויד ט"משהב עם ויחד – המקומי השלטון עם ישיבה לארגן כדי לוי ברוך" צוות"
 שישבלי  אמר צמח היום. 600, ומודיעין תאמץ את חטיבה לבנים ביד תאמץ עיר שכלעיקרון חדש 

 . לא ואופן פנים בשום. שלא החליטו הם, שלו חברים עם

 צריך פנוי מקום יווצריו חטיבות שתי שיפורקו עכשיו ,בנחשונים עכשיו יש אופציה חדשה – דני
 .יטפל דניחדר זיכרון וגם מקום לפעילות העמותה בתוך נחשונים.    הקמת לתכנן ותלנס

 פניתי אניעצמאי אחר, ס חקלאי או בי" –בעניין האפשרות למצוא מקום בתוך כפר נוער  – גבי
 .שמן בן עם יבדוק ואיבי – עולמי לכפר כבר

 . ד לבניםעם י להילחם לא לטוביה ממליץ. באוגדה ז"חד על ללכת בעד– הרצל

 .מקום לקבל אפשרות לגבי גזרמועצת  עם שוב יבדוק – הרצל

  הזרים והנחת הזיכרון יום אירוע -נושא רביעי 

קבענו שיש מצורך לעשות מתכונת מסודרת ליום הזיכרון באנדרטה כפי הרגלנו למפגש בשעה 
 הטכס את לקיים מתנגד הרצל .  לתכנון  שנקולבסקי עם יטפלו – ודני הרצל -שם.  הצעה  1500
 . וזהו זר יניח שמישהו. מכובד לא 30 20 שעם חושב – הזה

 וכן ,מרכזי לאירוע ללכת יכולים לא ואו ,להם שאין שאנשים הייתה הזה בטכס הכוונה – נרקיס
. מכובד עדיין וזה מצומצם יישאר שזה מראש ידענו.  לאנדרטה באיםאת היום הזה,  לכבד רוצים
 .מסודר להיות צריך

 טכס וגם עליה במגמת נמצא עושים שאנחנו דבר כל האחרונות השנים שבחמש רואה אני – בשן
 .מכובד זה את לעשות צריך כן ועל זה

 הרבה יגיעו לא ואולי התפרקות להיות יכולה ואחריושנה (  40) פעמי חד אירוע היה – שרון
 .אנשים

.  לבוא הכוחות תא צאיםשמו אנשים של הכינוס שעצם היה כאפורמאלי שהגדרתי מה – איבי
 .יבוא שירצה מי. לקיים שצריך חושב

 . ומסודר רשמי טכס לעשות צריך – היבש

 .  זר נניח.   דתי באורח ולא חברי באורח המפגש את נעשה אנחנו – דני

   .פורמלי לא לטכס שלוש מול 8 הצבעה
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 שימור שם החטיבה –נושא חמישי 

ליחידת אימונים בביסל"ש או לחטיבת טנקים  600 מסר שיש אפשרות שיצמידו את השם -דני  
 ותעבור לאוגדת עידן.  77שהוקמה ב 

 עצמאית עמותה.   ש"בסל על ולא נחשונים על ללכת חכם כל קודם – חטיבות איחוד על – הרצל
 ואם. ותריב החשוב משמעות יש. חשוב מאוד זה  תמך שנותנת חטיבה. יעבוד לא זה רציני לא זה
 יהיה וזה העמותה לגבי משמעותי זה. שלנו במערכת, אותם לשלב צריך שלהם חללים להם יש

 . קיומה המשך את שיתמוך השלד

החטיבה החדשה באוגדה וזה גם ישתלב יפה עם הקמת החד"ש  על הולכים אנחנו -החלטה 
 .דני יטפל וידווח –באוגדה. 

  זרים הנחת -נושא שישי 

מזה שנים, וכל פעם הוא אומר שקשה ויש בעיות אולי אומר שהנושא מרוכז על ידי נרקיס  –גבי 
 כדאי לנו לגבות את נרקיס ולתת לו עזרה. 

 אלטרנטיבות למצוא צריך שנה כל. זרים מניחים לא 656 חללי על אבל. עזרה צריך לאאני  – נרקיס
.  רדיםפנ הם 10 ועודבתי קברות  3 ב 656 ל נינויב חפיפה שיש מסתבר.  זרים למניחי חשדות

 .656 של  13 ב יטפל דני ,מטפל שהוא 122 ב יטפל נרקיס -בשלב זה  –החלטה 

 (2014 באוקטובר 18ל  9)בין ה  סוכות -נושא שביעי 

. האירוע יהיה 2014למתכונת לאירוע סוכות  והצעות ראיונות להגיש מתבקשים החברים -החלטה 
    בלטרון.

  מעגלים הרחבת -נושא שמיני 

 המשמעות של האמירה הרחבת מעגלים. לא מבין את –נרקיס 

דווקא מכיוון שאנחנו הולכים ומזדקנים, ודווקא בגלל הרצון העז לשמר את ההנצחה  –גבי 
אנחנו חייבים להרחיב מעגלים וללכת על כמה שיותר דור צעיר. הנה לדוגמה  –והמורשת לנצח 

מעגלים לעומק, לדור צעיר  הוא הצלחה כבירה בדור צעיר.  אנחנו מדברים על הרחבת –דני דוידי 
לבני משפחות מורחבות. העניין דורש צוות ותכנון , דפאו"ת ולוחות זמנים לביצוע. אנחנו נצטרך 
למצוא לכך תכנים לעשות מפגשים קטנים של פלוגות מחלקות ואפילו צוותים אליהם יביאו כולם 

צור את המעוניינים. יש לנו את כל בני המשפחות עד וכולל נכדים. ניצור את העניין ואז נוכל לק
שמות במערכת. תביא מוך כל האלפים רק  2000מאתר של אלפים הבנוי על כך שיש לנו קרוב ל 

 כמה עשרות ודיינו. 

 ונבנה – יחידה מכל נציגים שני מעגלים הרחבת לישיבת נביאנקבע ו -בניהול גבי ודני  –החלטה 
 כל מי שרוצה להצטרף לצוות זה מוזמן..   תוכנית
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לטפל  וגם.  טלפון בשיחות הישירה הגישה את שצריך חושב ברשימות שמתמצא מכיוון – היבש
 . מחוברים שאינם ט"מפחב

 שיעדכנו  בנות לנו שייתן המחט עם ידבר דני  - השמיות רשימותעדכון וטיפול ב עניין -החלטה 
, שכן בקרה תלעשו התנדב שמעון . הרשימות כל את סנכרןל נוכל כ"ואח לאתראת הרשימות 

 הבנות יכולות לעשות שגיאות רבות.

 

   קרב מורשת -נושא תשיעי 

 – ערכה להיות צריכה .המלא במכלול התמונה בתוך אישי סיפור על מתבסס מורק – מגדיר הרצל
 כאלה. ערכות כמה אולי,  מפות, הסרטים את שמכילה

 שהוא מה את יקבל רצלשה כדי הסרטים יחידת עם חטיבהאמצעות הב קשר יצור דני -החלטה 
 .הרצל ידי על יבוצע ארגוןאת הערכות למורק. ה הקיםכדי ל צריך

 טוביה על ידי  – "צוות" אנשי בפני בבוקר 10 בשעה ברעות לינואר 20בתאריך  -המור"ק הבא  
 .הרצל אייבי

הכוונה שהרצל ידווח מתי ואיפה ומי עושים מורקים ובעתיד נוכל גם להעלות את זה באתר על 
לוח האירועים. כך יכלו חברים להצטרף ואו לצרף ולהביא דור צעיר ולקדם מעורבות ולהגדיל 

 מעגלים.

 40הסרט החדש על אירוע ה  –נושא עשירי 

הסרט החטיבתי ערוך. הסרטים הגדודיים הם חומר  .גדודיים סרטים 3 ו חטיבתי סרט יש - איבי
  הסרט החטיבתי והסרט הגדודי המתאים לו.  –רוכז  לכל סרטים שני לתת המטרהגלם ללא עריכה. 

 מ"מע כולל 8200 של תקציב ליחידה  5.2 זההעלות  כרגע   - והדבקה עטיפה לבצע יש

עוד בשבוע הקרוב ונקבל  נוספת מחיר הצעת יביא – בשן אריה -לא לבצע עדיין  –החלטה 
 החלטה בהתאם.

 עטיפה( )להדפיס ולהוסיף לכל .אינסרט גם שיש לשכוח לא – נרקיס

 התרמה -נושא אחד עשר 

 .סיימנו ולא שח אלף75 ב נמצאים אנחנו – היבש שמעון

, כי המגע האישי הוא שעושה את מכירים שהם לאנשים יטלפנו אחריםחברים  שגם נרצה אנחנו
 .אשראי בכרטיסגם  התרמה לעשות שנוכל מציע אניזה. 

  .הקיימות האופציות כל על נלך אנחנו ההחלטה

 .באינטרנט גם דיסקים ורלמכ אפשר
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 עניינים נוספים 

 . שכולות משפחות לקשר תכנית לעשות מרוני מבקש – נרקיס

 .תוכנית יכין רוני החלטה

 שח.  2736סכום של  אצלםנותר "חור" בהתחשבנות עם יד לשריון, הם השאירו  –גבי 

שח שאנחנו  1400 הסיכום היה שהם ישלמו את כל ההוצאות שקבענו ויוציאו לנו חשבון עמלה על
 נשלם להם בהתאם. משום מה הם החליטו לא לעשות כך גם לנגד זה שאמרתי להם שזה לא חוקי. 

 דני ידבר עם מנשה על זה. –החלטה 

 אנחנו רוצים בשבוע הראשון של פברואר לעשות אירוע הקרנת הסרט החדש באולם ביד לשריון.

  החטיבה. אופיר מנדה קיבל על עצמו לתאם לנו את האולם ע"ח

 

 

 רשימת החלטות ומטלות 

 ישבו מול דורנט וויזגרופ.  איתן וגבי –אתר אינטרנט 

, היבש יכול להתערב במו"מ יטפלו באופציית מולטי שמע בעמדת אבן גבי ונרקיס  -עמדת השמע 
 חליפיות. הצעותלהוזלת מחיר או למצוא 

יטפל  איבייטפל מול גזר.  הרצלגדה. יטפל מול האו דניימשיך בנתיב שלו.  טוביה   - זיכרוןחדר 
 מול בן שמן.

יטפל מול האוגדה בהצמדה לחטיבה החדשה, מול החטיבה בסיוע של פקידה בעדכון  דניבמקביל 
 רישומים, שמעון התנדב לבצע את הבקרה על כך. 

 יביא הצעת מחיר נוספת בתוך שבוע . אריה בשן –הסרט 

 ון בנק בדיסקונט מייד עם חזרתו של שמעון מחו"ל.יפתחו חשב שמעון דני וגבי –חשבון הבנק 

ויציג להנהלה במייל  –יכין תוכנית להידוק ומיסוד הקשר בשוטף  רוני לניאדו –משפחות שכולות 
 בתוך שבועיים. )יכול להתייעץ עם חברי ההנהלה המנוסים בכך בשוטף.

 המעגלים. יזמינו נציגי יחידות המשנה לדיון בהרחבת ביגדני ו –הרחבת מעגלים 

 בברכה

 גבי בר גיורא
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