עמותת חטיבה " 600נתיבי האש" (ע"ר )580310662
פרוטוקול :וועד המנהל 1.02.2016

נוכחים:
 :אהרון נרקיס ,שמעון היבש ,אריה בשן ,שמעון שרון ,אלי הררי ,איבי רותם ,ניסים שלום ,איתן

חברי הנהלה
כהן( ,ס"כ )8
נשיא העמותה " :טוביה רביב
וועדת ביקורת  :עובד מעוז ,יובל
יועץ המשפטי  :חניתאי אליגון
אורח  :נחצה
חסרים  :חני אורון ,יורם דורי ,ערן גרשון ,שלמה רון ,רוני לניאדו ,הרצל רבה ,דני קריאף .עופר עידן.

האסיפה ,שנועדה לשעה  17:30נפתחה בשעה 17:45
על סדר היום:
ביקור נרקיס ,הרצל ואיבי בחטיבת רפיח וקבלת הסבר אודות הצעת סיפוח שם החטיבה ,מורשת ,תג
והנצחה באוגדה  – 143דיון +החלטה
מיזם הצעות על הפרק:
 .1ביצוע סרט ,ספר ומור"ק מכספי תורמים  +הון עצמי ( ראו מכתב לתורם מצורף לעיונכם ולעיניכם
בלבד ) ינהל את הדיון עובד מעוז – דיון  +החלטה.
 .2הצעתו של אלי הררי ,שימור פעילות העמותה לדורות הבאים  -ראו את ההצעה מודפסת – דיון
והחלטה
.3
.4
.5
.6

נושא האתר החדש שעלה לאחרונה  +איסוף חומרים להרחבת האתרים הפרטניים של הנופלים
– אריה בשן ידווח  +הודעה על תקציב של  2600ש"ח הנדרש לבנק שעות באתר לשיפור איכות
התמונות באתר .הצעה והצבעה על תוספת תקציבית
שיטה חדשנית וזולה של משלוח מכתבים לכל חברי העמותה ואו קבוצות מובחרות דרך מערכת
חכמה שפותחה על ידי קיבוץ בארי ותחסוך לנו הרה כספים ,זמן ועצבים ,נרקיס יסביר  +החלטה
( מכתב בקליק)
תכנית המשך גיוס כספים – תכנית ויעדים שמעון היבש
מצב קופת העמותה – לאחר כל ההוצאות האחרונות – שמעון שרון.
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 .1ביקור נרקיס ,הרצל ואיבי בחטיבת רפיח וקבלת הסבר אודות הצעת סיפוח שם
החטיבה ,מורשת ,תג והנצחה באוגדה  – 143דיון +החלטה

 .1.1אריה בשן – היות והרצל הינו היזם יש לנשק לו את הרגליים
 .1.2שמעון היבש וניסים שלום – בעד.
 .1.3עובד מעוז – ברור שכולנו יום אחד נעלם מהעולם הזה (כדברי איבי) ועובד מאמין בנכסי רוח ,לא מאמין
באימוצים כפי שהיה עם יחטיבה  . 656האם יהיה ערך מוסך מהם? האם יהיה נושא של אימוץ?כל עוד שאנו
ממחזרים את עצמינו יהיה טוב עד שיבוא דור שלא ידע את יוסף – יגמר העינין!!
 .1.4נרקיס אהרון – לאחר הביקור עם איבי במפקדת החטיבה ברעים נראה לי שלא נוכל להשפיע על שינוי השם
וצה"ל יקבע את השמות כולל הד=גדודים בעצמם ,ללא יכולת השפעה מאתנו .אין להם אמצעים לעזור לנו,
הן בכוח אדם והן בציוד ואין להם כוונה להיות שותפים בפעילות העמותה וההנצחה .הם יקימו חדר ליד
הכניסה לאוגדה שיהווה חדר מורשת לאוגדת אריק ( )143על חטיבותו כולל חטיבה  600ו 421ואנו נהיה
מיוצגעים שם ,נרקיס אינו מתנגד!!
 .1.5יובל – כשלא נהיה כאן – לא יהיה המשך ,לא הבנים והחטיבה הדרומית לא תעשה את הזכרון והמורשת
מעבר למה שיושקע בתחילת הפרויקט.
 .1.6טוביה רביב – אנחנו לא צריכים שום דבר מהחטיבה הדרומית .הם צריכן אותנו ומאתנו את המורשת
המפוארת שלנו למען תפארתם .ושימוש במסגרת חינוך חיילים והדור המגיע למילואים .זה לא עולה לנו
ואין לנו מה להתנגד.
 .1.7שצעון שרון – שואל – במידה ויהיו לחטיבה הדרומית חללים – מי יטפל מול המשפחות??? תשובת נרקיס
ואחרים מחלקת ההנצחה של צה"ל כפי שמטופלות כל משפחות השכול.

 1 ###החלטה

– אין לנו התנגדות ( לעמותה) לשימוש בשמינו ,תגינו  ,שמות החטיבה ומספרי הגדודים

( ) 410 ,600,407,409אנו נעזור לחטיבה הדרומית במתן חומרים לצורך הקמת חדר המורשת (לא כולל הנצחה)
לא נהיה מחוייבים לכל התחייבות לחטיבה הדרומית הן בתחום ההתנדבות והן בפעילות השוטפת של חדר
המורשת .אנו נהיה מחוייבים לאספקת חומרים כתובים ,תמונות וחומרים ויזואליים אחרים למען הקמה
מכובדת של חלקה של חטיבה  600על כל פעולותיה .חיילי החטיבה הסדירה וממפקדיה יהיו מוזזמנים לכל ארועי
העמותה אשר יתקיימו במשך כל שנה שוטפת.
הצביעו בעד 8 -
הצביעו נגד 0 -

 .2ביצוע סרט ,ספר ומור"ק מכספי תורמים  +הון עצמי ( ראו מכתב לתורם מצורף
לעיונכם ולעיניכם בלבד ) ינהל את הדיון עובד מעוז – דיון  +החלטה.
 .2.1עובד מעוז – הסביר את הכתוב בהצעת תכנית של המיזם של שסרט ,ספר ומורשת קרב ( ראו נספח א של
ההצעה במלואה כפי שהוגשה לתורם הפוטנציאלי)
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 .2.2טוביה רביב – שואל מה מידת שיתוף הפעולה של נחצה ? האם ישתף פעולה בכיתוב או שישמש כיועץ?
 .2.3עובד מעוז – דובר על להפוך סרט למצגת וספר ומזה לפתח את "טריו המוצרים ,הכל תלוי בתורם ,אם תגיע
התרומה נוכל לבצע ולהיפך.
 .2.4נרקיס אהרון – להומיא יומן קרב בעל משקל שווה בין היחידות ולמנוע את המתחים ,זה פרויקט
ששהאיכויות חייבות להשתפר -מזכרת שישאר לדורי דורות הסביר את צירופו של צביר=קה רון לצוות
ההיגוי המוצע של עובד ,אהוד עמוס וצביקה ,כך יהיה נציג מכל יחידת משנה בליווי היסטורי של נחצה.
 .2.5טוביה רביב – שואל ?? מה ההבדל בין ספרו של נחצה לבין הספר המדובר .טוביה – אני מאד מאד מכבד
כל אחד שלחם בחטיבה  ,600גם את אילו שאני מתנגד שיהיו בצוות ההיגוי ואיני מקבל את הרכב של צוות
ההיגוי!!! עמןס היה לוחם ומפקד יוצא מן הכלל והיה לי תקל איתו בנושא המיצג בלטרון
 .2.6טוביה המשך ,הוא נלחם בי בכדי להקטין את חלקיניו במיצג ופסל את דבריי ולא דחף את השינוי במשך
שנה וחצי וגרר את התיקון .אירגנתי את שביתת השבת  +פרסום וגינוי בעיתון .רק מנשה עמד במילה שלו
אחרי שעמוס לא פעל למענינו ,לכן לדעתי עמוס לא יכול להשתתף בצוות ההיגוי!!
 .2.7טוביה המשך – הוגנב לאוזניי שיש מזימה לעשות סרט וספר נפרד על גדוד  ( 407לפחות  90%על  ) 407ואיני
מוכן ואני רוצה צוות ניוטרלי שיהיה טוב לכל החטיבה.
 .2.8חניתאי אליגון – חייב להיות נציג מכל גדוד באופן שווה  ,כמוכן חלוקת זמן וקשב חייב להיות שווה בכדי
למנוע סקנדלים מראש.
 .2.9נרקיס – צריך לדאוג לשווין ככל שניתן ולתת משקל שווה לכל יחידה.
והדווקא לפי יחידות משנה ,מוכן לשתף פעולה ן שצריך לתת משקל לפי עוצמת הארועים ,לפי יחידות משנה.
בספרו
עובד מעוז – פונה לטוביה בשאלה – לגבי ביקורת על צוות ההיגוי לפי דברי טוביה .האם טוביה פונה
.2.10
לעובד בתור כזה שאינו מתאים? טוביה עונה – אני מבהיר שכן מתנגד לצוות כולו ,כולל את עובד וטוען
שהוא כבר מושפע.
עובד מעוז משיב – אם אתה בצורה כה בוטה קובר את הרעיון הזה ומתנגד באופן חד חד ערכי
.2.11
למשרה שלי " אזי אני מפוצץ את הנושא ויורד מהרכבת!!!@
.2.12

נרקיס – חבל לי לשמוע את דברי טוביה – לא הוגן ,לא חברי ולא אתי – וחבל מאד!

.2.13

שמעון היבש – מדבר מנסיון אישי ולא מנסיןם קרבי – לדעתו יש לקבוע צוות של  7אנשים למען

האיזון האידיולוגי.
.2.14

שמעון שרון – מי קהל היעד של הפרויקט? וכמה זמן יקח לסיים את הפרויקט כולו?

עובד מעוז – בתפיסה שלי הספר נועד לקהל הרחב יעודי למשפחת השכול והלוחמים  +לקהל הרחב
.2.15
ולי חשוב כלפי חברי והנופלים
.2.16

אריה בשן – חשוב שיהי שימוש בסרט בכל אמצעי ההמחשה המודרנים.
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אלי הררי – עובד הינו אדם ישר כסרגל ,נאמרו כאן דברים קשים על ידי טוביה ואחרים ולא
.2.17
התכוונתי לדבר על הנושא בכלל .מלחמות אגו הם דברים קשים שנאמרים והם מובילים למלחמות אחים,

 .3הצעתו של אלי הררי ,שימור פעילות העמותה לדורות הבאים  -ראו את ההצעה מודפסת
– דיון והחלטה
 .3.1אלי הררי – אני מתחיל בדברים שאמר יובל – נושא דור הצעיר ,למרות כל כשלון לגייס את הדור הצעיר
לפעילות בעמותה ,בעיני ניתן לעשות את זה ,דרך הדור השלישי ,הדור השני מנותק  ,וקשורים ליחידות
שבהם הם שירתו .ולכן הצעתי לעשות פעילות משפחתית ולהערב את הדור הצעיר (אתדור ב ודור ג ) קירוב
הדורו ,הנושא הינו מודולרי כולל כיבוד וניתן להוסיף או להוריד בהתאםת לפעילות של העמותה ומסירת
הרסן אליהם..
 .3.2אני מציע להעלות את ההצעה הזו במקביל להצעותיו של עובד וצוותו ואפילו לבצע את  2הפרויקטים.
קיבלתנו  2הצעות מחיר שמצורפות להצעה שלי וניתן להסיף אן לגרוע נושאים בהתאם לתקציבים
המגוייסים .רצוי לבצע בקיץ ( ראו את ההצעות המצורפות !!!
 .3.3עלות משוערכת הינה בין  250,000 – 100,000ש"ח
 .3.4סיכום  2ההצעות :


המתנה לקבלת תגובה ואישור מהתורם.



אישור של  2הרעינות במקביל ( פירוט מאוחר יותר)



הגשת תכנית של אלי בצורה מושלמת כולל תקציב ,מועדים וצוות הפעלה בהתאם לצורך.



קביעת מועד פגישה עם הצוות של התורם הפוטנציאלי ( איבי ישלח תזכורת)

 .3.5נרקיס :מציע שיהיה מינימום איש להשתתפות שיקבע על ידי ההנהלה
 .3.6נרקיס :מציע שאלי יפרסם בפייסבוק לפי ימי הו ,וקבלת אישור ממשתפים פוטנציאלים מראש כמוכן
להחליט על תשלום דמי רצינות .כמוכן לקבוע צוות הקמה שילווה את כל הפרויקט יחד עם המפיקים.

החלטה 2 #####
בהצבעה התוצאות היו – בעד קבלת  2ההצעות 7
נגד קבלת  2ההצעות 1
.

 .4נושא האתר החדש שעלה לאחרונה  +איסוף חומרים להרחבת האתרים הפרטניים של
הנופלים – אריה בשן ידווח  +הודעה על תקציב של  2600ש"ח הנדרש לבנק שעות
באתר לשיפור איכות התמונות באתר .הצעה והצבעה על תוספת תקציבית



 3 #####אושר תוספת תקציב לבנק השעות ע"ס  2600ש"ח  17% +מע"מ
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 שיטה חדשנית וזולה של משלוח מכתבים לכל חברי העמותה ואו
קבוצות מובחרות דרך מערכת חכמה שפותחה על ידי קיבוץ בארי
ותחסוך לנו הרה כספים ,זמן ועצבים ,נרקיס יסביר  +החלטה
 ( מכתב בקליק)
 4 ####### .5ההחלטה לעבוד עם מכתב בקליק דרך דפוס בארי התקבל בפה אחד

 .6שונות:

 .7הוחלט לטפל בנושא קבלת אישור לעמותה טופס 46א המאפשר מתן
הכרה לתרומות מוכרות במס
 .8מצב הקופה בבנק מזרחי פ"ת כפי שנמסר מהגזבר הינה  38,000ש"ח
.9
רשם איבי רותם

הישיבה ננעלת .השעה 21:35
______________________
איבי רותם ,יו"ר הוועד המנהל

נחל עיון  4\5מודיעין  .71703מייל  ,aberotem4000@gmail.comטל  ,054 4605046אתר www.amuta600.org.il

