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

 בלטרון 2018בנובמבר  1סיכום ישיבת ועד שהתקיימה ביום  - 600עמותת חטיבה 

מספר המשתתפים הדרוש לקיום אסיפה כללית אז עברנו מיד לניהול ישיבת ועד, כשעל סדר היום  לא היה 17:00בשעה 

 :הפסקנו לכחצי שעה וקיימנו אסיפה כללית( 17:40)בשעה שנקבע מראש

 .הערות והצעות לעתיד - דיווח וסיכום כנס סוכות (1

 דיון פתוח –הערות ותגובות שקיבל הספר )והעוסקים בהוצאתו(  (2

 א הספרים וההערכות להמשך הפצתםעדכון בנוש (3

 שונות (4

 נוכחים:

 חברי ועד:

 גיורא, ראובן הרן,אהרון נרקיס, יובל ויס.-איתן כהן, שמעון שרון, איבי רותם, חיים כרמי, אריה בשן,שמעון היבש, גבי בר

 ביקורת: עובד מעוז.המועדת 

   משקיף )חלק מהזמן(: עופר עידן, חבר העמותה.

 

 מסקנות, הצעותהערות,  -כנס סוכות 

 

יכין טופס שיעזור לחבר את גבי איש.  500 -של העמותה נוספו הרבה אחרי הכנס וכיום רשומים כ (FB)בפייסבוק  :גבי

 לרשימת התפוצה של העמותה. FBהרשומים ב 

עלתה השאלה האם להטיל על צוות מפיקי התגים )חברה חיצונית, בתשלום( גם את הגביה באשראי. הרוב מעדיף 

 שהגביה תעשה ע"י אנשי העמותה ולא ע"י חברה חיצונית.

 אלף ש"ח ל"ידיעות ספרים" עבור הספרים שהעמותה רכשה.  60אלף ש"ח אחרי ששולמו  33 -כיום בקופה כ :שמעון

 חמשת אלפים ש"ח.אלף ש"ח עבור המפות שנכללו בספר וגם הוצאות הכנס בסך כ 20 -שולמו כבר כ :נרקיס

מעיר שכ"א היה יכול להגיע בזמן הנוח לו ולא בהכרח להגיע  יובלזמן ההתכנסות לפני האזכרה היה ארוך מדי,  :ראובן

 מוקדם מאד.

 מקצוען בזה. אהודהטכס היה מצוין, מאוזן, מכובד, ערוך היטב.  – עובד

שמע מפיה כי המפקדת  קצינת הנפגעים החדשה, שהחליפה בתפקיד את עדי טובה בתפקודה ועזרה הרבה. – נרקיס

כנראה ק. נפגעים של קשנ"ר( ציינה לטובה שאין דומה לטכס שלנו בארגונו וברמתו. נרקיס מציין את  -שלה )סא"ל

הדילמה בשיתוף משפחות שכולות בטכס, הן בארגון הסעתן )משהב"ט, חלק מההסעות עד כה היה ע"י אנשי העמותה( 

משתדלים שלא לחזור על אותם משתתפים. יש  –דיש, דבר המשפחות הדלקת נר זכרון, ק –והן בתכנים שמשתתפות 
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היה טוב, תרם לסדר ולמעקב אחרי הארוע ולהקלת הזיהוי  –להחליט איך להמשיך. לענין רישום הבאים והפקת התגים 

 ההדדי של הבאים...

בוד דורש הרבה עבודה ועוד ילך (, אבל הטיפול בכידרור וחנןנושא המזון לא פשוט. בארוע האחרון זה אורגן ע"י אנשינו )

 ויהיה קשה )עם הגיל...( יש לשקול חלופות להכנת והגשת הכיבוד.

 

 הספר ונגיעת העמותה בהוצאתו לאור והפצתו למשפחות ולחברי העמותה –"בנתיבי האש" 

 

משפחות מכאן  119ספרים. יש  58משפחות קיבלו ס"ה  37. 400 -ספרים, מכרנו/הפצנו/הענקנו כ 1000קנינו  – נרקיס

ספרים כהוקרה )ג'קי, חיים ארז, יד לשריון, מכיני המפות,  42שרק כשליש מהן קיבלו ספר )או יותר מספר אחד(. הוענקו 

 הופצו ללא תמורה. 100הספרים שכבר הופצו,  400-ועוד( כלומר מ

ה אחראי על אזור יקבל יש להתייחס/להחליט על חלוקת/הפצת הספרים הנותרים. לקבוע אזורי חלוקה וכל אחד שיהי

 רשימה של המשפחות והלוחמים באזורו וידאג להפצה.

 יש לסיים ראשית את החלוקה למשפחות השכולות ואח"כ להפיץ לאחרים וליצור כך זיקה לעמותה. – חיים

 .אלי הררי, בעזרת  FBלפרסם ב  – איבי

 (הספר פוגע בזכר הנופלים )מחלק רשימה של הערותיו לספר, עמוד אחד –)משקיף(  עופר

בהתכנסות באודיטוריום להשקת הספר, היו הרבה אנשים, אולם מלא. היה מאורגן וענייני. הדוברים היו סבירים.  – איבי

 הרעיון שלוחמים ומשפחות יספרו את סיפורם הוא טוב.

 על הארגון וההנחיה. עובדמודה ל

 גת התמונות והשירים שהיתה באודיטוריום ברקע ההתכנסות היתה טובה מאד.מצ – איתן

 היו הדים טובים לארוע, שמטבעו היה חד פעמי. – עובד

תמונות  22מזועזע מתמונות החללים טעינו כשלא מינינו מישהו לטפל בתמונות. עברתי על  –לענין התמונות  – איבי

 שלדעתי ממש לא טובות. תיקן/ מצא חליפיות )למשל בעזרת מזכירות קיבוץ שפיים לגבי שפס...(. 37מתוך 

 שירכזן. יובליש עוד הרבה תיקונים. ביקשנו מהחברים להעיר על טעויות ולהעביר ל – נרקיס

 נושאים נפרדים. 2יש תיקוני תוכן ותיקוני סופרים )טעויות כתיב, זיהוי שגוי...(. אלו  – ובדע

עורכים לשוניים  2חשוב לעשות תיקונים כדי שהספר יהיה מכובד, עבור הדורות הבאים. נראה שהספר נבדק ע"י  –אריה 

 שונים ובהתאם חציו טוב/סביר וחציו לא.

בתמונות,  -המוצר קלוקל עופר,מראש היו נמנעות שגיאות. היה חפזון לא נכון. כדברי  אם היו קוראים את הספר –חיים 

בעריכה לשונית "על הפנים", לא עבר עריכה ספרותית. המשמעות )של דברי עופר( היא שיש לגרוס הכל ולהוציא מהדורה 

ולא אפשרי במהדורה  ה מחדשמתוקנת. צריך לתקן לא רק שגיאות סופרים אלא לשנות תכנים, דבר שאפשרי רק בכתיב

 של תיקונים מינימאליים.

מספר אנשים, ביניהם בכיר לשעבר בחיל הים, אלוף חיים ארז ואשתו, משה סוקניק, כולם, כקוראים מהצד,  –עובד 

 משבחים את הספר.
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 צריך לעשות תיקונים קלים, כולל תיקון התמונות כי הן נושא רגיש.

חברי המקהלה, רובם לא מוכרים לנו ולא מכירים אותנו. ההדים שהגיעו מהם הם שהספר  29הספר ניתן ל  – נרקיס

מעניין, מושך לקריאה, הסיפור טוב. עם זאת אפשר וצריך לתקן את מה שדובר בו כאן. הספר הוא סיפור מענין ולא 

מתי יוצאים עם מהדורה מתוקנת, אם בכלל,  טבהכרח עובדתי. אין כל סבירות לגריסת המהדורה הראשונה וצריך להחלי

 ביחס לכמות הספרים שבידינו.

לקורא מבחוץ הספר נראה טוב ונמכר בחנויות. מציע להוציא חוברת תיקונים וחיוני להפיץ אותם. חשתי אי נוחות  –חיים 

 או בדרך אחרת.עם הספר. אנשים מבפנים לא חשים נוח עם מה שיש בספר. נדרש תיקון במהדורה אמיתית, חדשה, 

 צריך להדפיס דף תיקונים. –איתן 

 עדיפות ראשונה להכנת פורמט מתוקן בלי קשר למתי יודפס. –שרון 

 .תהיה העלותצריך ךבדוק אם התיקונים אפשריים ומה  –היבש 

, במו"מ עם "ידיעות" להוציא גרסא 50 -מציע לאסוף את כל ההערות והתיקונים. להקפיא ולקראת שנת ה –אריה 

 דיגיטלית מתוקנת.

 צריך צוות שיבדוק ויקבע את התיקונים. –עובד 

לבקש מ"ידיעות" הכנת מהדורה בפורמט  -3של תיקונים  insertהדפסת  -2הדפסת מהדורה  -1אפשרויות:  3יש  –איתן 

 יטלי אותו נשים באתר החטיבה.דיג

 אריההוא "צוות התמונות" )כבר התחיל( יחד עם  איביאנשים שישבו מול דני ואילן לתיקונים.  2, צריך יובלליד  –עובד 

 (.שלום)ואולי גם 

 תיקונים נאסוף עד סוף דצמבר.

  מציע עצמי לצוות התיקונים לגיבושם עד סוף דצמבר, במקביל לצוות התמונות. – חיים

 מצטרף לצוות התיקונים. –אריה 

 

 בענין חוסרים היסטוריים בדיווח לרשם העמותות

 .)שאצלו כנראה מצויים העתקים של דוחות שנתיים מהעבר( חניתאי אני אטפל ברשם העמותות בתיאום עם  –גבי 

 .איבי והיבש –ספרים להפצה  20שני חברים לקחו כ"א 

 

  20:10הישיבה נסגרה בשעה 

 

 רשם: יובל ויס
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