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18/7/2013פרוטוקול ישיבת הנהלה 

.אופיר מאור, אהרון נרקיס, איבי רותם , אריה בשן, גבי בר גיורא, דני דוידי–נוכחים 

ועל מצב החטיבה במסגרת הצמצומים , טים"ההנהלה קיבלה סקירה על החלפת המח.1
. הבאים

אנו פועלים להחלפת חשבון הבנק ומעבר : דיווחי בעלי תפקידים בנושא תרומות וכספים.2
, בהתאם נפתח גם יכולת התרמה באמצעות כרטיסי אשראי, מבנק המזרחי לבנק דיסקונט

ההנחה שיש , מצב הקופה לא דווח בהעדרו של שרון.  ואחרים, פייפ אל, העברות בנקאיות
.ף שח בלבדאל20לנו בקופה כיום מעט מעל 

שלישות החטיבה שיגרה לכל קהל , שיגר לעצמו8149גד . ההזמנות שוגרו על ידי הצבא.3
ולכל שדרת הפיקוד ) 1400מעט מעל (המוזמנים על פי המדבקות שסיפקה העמותה 

מי מכם שיודע על הזמנות שלא הגיעו ליעדיהם אנא פנו . בארבעת הגדודים ומטה החטיבה
.אלי לבצע השלמות

: סיכומים לאירוע התחקיר ההיסטוריהכנות ו.4

בהזדמנות זאת . דני יסגור זאת מול מנשה–סוכם להזמין את הנהלת יד לשריון .4.1
איש 21חברי ההנהלה הרחבה הם . נבקש מיד לשריון לבצע תיעוד מלא של האירוע

אבידור, 'במילם"אל, )מקסי(מרדכיאביגד: )ב- אסדרלפי(מורחבתהנהלהחברי
, עמוסאונגר, 'במילל"תא, אוריאגמון, 'במילאלוף, קי'גאבן, 'במילל"תא, גדעון

, חייםארז, 'במילם"אל, שלמהארבלי, 'במילם"אל, ישראלאפשטיין, 'במילל"סא
, 'במילם"אל, דידייואש-בן, 'במילם"אל, אודיאורי-בן, העמותהר"יו', במילאלוף

ברעם, 'גב, נחמהבריל-כוכבא-בר, 'במילם"אל, גדעוןאון- בר, 'גב, אתישהם- בן
גלעם, 'במילל"סא, ד"עו, דבגלבוע, 'במילל"תא, יואלגונן, 'במילל"תא, אברהם

, שמעוןחפץ, 'במילל"תא, ברוךהראל, 'במילל"תא, אהודגרוס, 'במילל"סא, דוד
ן"רס', פר,אסאכשר, 'במילל"תא, עמוסכץ, 'במילל"סא, דודכספי, 'במילל"תא

, יוסילשם, 'במילם"אל, משהלוי, 'במילל"תא, אשרלוי, מר, יוסקהלוטנברג, 'במיל
ם"אל, שאולנגר, 'במילאלוף, מנדימרון, 'במילל"סא, מיכאלמס, 'במילל"סא,ר"ד

, 'במילאלוף, ר"ד, עמנואלסקל, ל"תא, יגאלסלוביק, 'במילל"תא, נתקהניר, 'במיל
ענבר, 'במילם"אל, נאורעמיר, העמותהש"יועמ, במילם"אל,ד"עו, חייםעדיני
ציפורי, 'במילל"תא, אמיפלנט, 'גב, דינקהפלד, העמותהל"מנכ', במילל"תא, מנשה

רבין, 'במילל"תא, צביקהתור-קן, 'במילל"תא, אביגדורקהלני, 'במילל"תא, מוטקה
. 'במילל"תא, טוב-יוםתמיר, 'במילל"תא, יצחק

.לפי שיקול דעתו340ג "ן גם את נציגי מפאויזמידוידי.4.2

די יעשה זאת באמצעות ידו–. הוחלט להזמין גם את בני מיכלסון ואת אמנון רשף.4.3
.מנשה ביד לשריון

הוחלט לאשר תקציב . לסיוע חיצוני של מומחהה'לצורך התחקיר המיוחד נזקק נחצ.4.4
תמורת חשבונית על עצם התחקיר שהוא , שח לתשלום למומחה החיצוני2000של 

.ה את הפרטים'שרון יסגור עם נחצ–. ביצע עבור העמותה
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כאשר דוידי מזמין את , הדיון יתבצע מהבמה. הוחלט שדני דוידי ינחה את הערב.4.5
יוצב מיקרופון על הבמה בעמדת . (קדמת הבמההמצביעים עלות לשאת דבריהם מ

.המנחה ומיקרופון בקדמת הבמה לטובת השואלים

דיון והעמדת משימות ולוז, 40אירוע .5

קי אבן 'ג, אלוף הפיקוד ואו מפקד האוגדה: הדוברים בטכס ההנצחה יהיו הבאים .5.1
אשר גם יכין את הטכס ינחה אופיר . וני כהן'ג, דני דוידי, טוביה רביב, )אורח הכבוד(

.את ספר הבמה בהתאם

נושא המזון עדיין בטיפול ואינו סגור סופית.5.2

נקים את תערוכת , המוכשר כבר לאירועים16מאחר והאירוע יתבצע בשטח חטיבה .5.3
" חדר הזיכרון) "סככת(ונציב את אוהל, מ בכביש המבואה אל האמפיתיאטרון"הרק

.הבניין הסמוך לובפינה המוצלת שבין בנין הקליטה הראשון לבין

5
.
4
5

ט "מפח.  410,   409,  407אולמות הקליטה שישמשו את הגדודים לפרק המורשת יהיו  . 5.4
.ן יבחרו בקליטה לאן הם רוצים להצטרף"וגדחה

עם תמונות הנופלים מאחורי טלקים" רולר הנופלים"ברקו עם , חדר הזיכרון יכלול. "5.5
אתם –תמונות , חוברות, המוצגים יכללו מפות. שולחנות עם מוצגים ונרות זיכרון

מתבקשים לאתר מוצגים הנמצאים אצלכם או אצל חבריכם אשר הנכם מוכנים להעמיד 
.לצורך חדר הזיכרון

.על ידי גבי ואופירתעשה פעולה 656נופלי 16כדי לשלב את . 5.6
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5
.
4
5

ט "מפח.  410,   409,  407אולמות הקליטה שישמשו את הגדודים לפרק המורשת יהיו  . 5.4
.ן יבחרו בקליטה לאן הם רוצים להצטרף"וגדחה

עם תמונות הנופלים מאחורי טלקים" רולר הנופלים"ברקו עם , חדר הזיכרון יכלול. "5.5
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.לצורך חדר הזיכרון

.על ידי גבי ואופירתעשה פעולה 656נופלי 16כדי לשלב את . 5.6

www.amuta600.org.ilאתר ,  6426064-02טל ,  hativa600@gmail.comמייל .  91093, ירושלים, 9448. ד.ת

כאשר דוידי מזמין את , הדיון יתבצע מהבמה. הוחלט שדני דוידי ינחה את הערב.4.5
יוצב מיקרופון על הבמה בעמדת . (קדמת הבמההמצביעים עלות לשאת דבריהם מ

.המנחה ומיקרופון בקדמת הבמה לטובת השואלים

דיון והעמדת משימות ולוז, 40אירוע .5

קי אבן 'ג, אלוף הפיקוד ואו מפקד האוגדה: הדוברים בטכס ההנצחה יהיו הבאים .5.1
אשר גם יכין את הטכס ינחה אופיר . וני כהן'ג, דני דוידי, טוביה רביב, )אורח הכבוד(

.את ספר הבמה בהתאם

נושא המזון עדיין בטיפול ואינו סגור סופית.5.2

נקים את תערוכת , המוכשר כבר לאירועים16מאחר והאירוע יתבצע בשטח חטיבה .5.3
" חדר הזיכרון) "סככת(ונציב את אוהל, מ בכביש המבואה אל האמפיתיאטרון"הרק

.הבניין הסמוך לובפינה המוצלת שבין בנין הקליטה הראשון לבין

5
.
4
5

ט "מפח.  410,   409,  407אולמות הקליטה שישמשו את הגדודים לפרק המורשת יהיו  . 5.4
.ן יבחרו בקליטה לאן הם רוצים להצטרף"וגדחה

עם תמונות הנופלים מאחורי טלקים" רולר הנופלים"ברקו עם , חדר הזיכרון יכלול. "5.5
אתם –תמונות , חוברות, המוצגים יכללו מפות. שולחנות עם מוצגים ונרות זיכרון

מתבקשים לאתר מוצגים הנמצאים אצלכם או אצל חבריכם אשר הנכם מוכנים להעמיד 
.לצורך חדר הזיכרון

.על ידי גבי ואופירתעשה פעולה 656נופלי 16כדי לשלב את . 5.6



www.amuta600.org.ilאתר ,  6426064-02טל ,  hativa600@gmail.comמייל .  91093, ירושלים, 9448. ד.ת

עותק מהאקסל ממנו הופקו איתן מתבקש לשגר לאופיר ולגביורך מעקב המוזמנים לצ. 5.7
.המדבקות

שיוכל מקצועימקובל עלינו שצריך צוות , עדיין אין פתרון לביצוע צילום האירוע. 5.8
.דודי וגבי יטפלו בהצעות. להתפצל לשלושה צוותים

בחר , א כבר בתהליך מתקדםנמצ, של עובדהולויבנ407–התקדמות צוותים גדודיים . 5.9
דוע לנו טרם ישב ישיבה ככל היבניהולו של עוזי, 409. ד עכשיו על התכניםאת הגישה ועוב

נמצא בהיערכות לישיבה ראשונה , לם של אלקן וחייםוהבני410. ראשונה ועליהם להזדרז
גבי כל צוות גדודי שיבקש סיוע מהעמותה לצורך בניית התכנית והפקתה על .  בשבוע הבא

).שלא ניתקע עם כולם בסוף בבקשה(. מצגת מוזמן לפנות אלי בהקדם
רצוי בצמוד לקיר הבניין התחתון , לצורך רישום הקהל ומיונו יוצבו שולחנות במבואה5.10

שני שולחנות , שני שולחנות לאיתור והכוונה.  צריך לתת להם הצללה ושילוט, )דרומי(
שלטי ההכוונה יוצבו גם לשלושת האולמות לפי .  וידאווסרטי , סיכות, למכירת כובעים 

.הגדודים
בחזרה רק נזקקים יוסעו . הסעה תתבצע מהחניון עד למבואת התערוכה והקליטה5.10

.א ישולט והוא נמצא במעגל המרכזי"חד.  א והשאר ירדו ברגל"בהסעה לחד
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שונות.6

לצורך ך התכנים המצויים באתרומתבנרקיס מציע שכל גדוד יכין חוברות יומני קר.6.1
לעשות 409ו 407םיגדודהלשיקול . יטפל בגדוד שלו. חלוקה למשפחות השכולות

.בדומה

.קי אבן תתואם על ידי רכב ונהג צבאי באחריות אופיר'הסעה לג.6.2

יחפש גבי –יש לבצע למינציה לתמונות שנמצאות אצל איבי של כל הנופלים .6.3
. פתרון

נפעל . הקבוע"רוסטר"עשות גם להם תמונות ולהוסיף אותם ללנפעל –656חללי .6.4
. אחריות גבי ואופיר. בות שלהםלנסות ולאתר את סיפורי הקר

223/ל משה דיין "אצל דני דוידי ברחוב רא1800אוגוסט בשעה 14הישיבה הבאה ב .6.5
.כל ההנהלה הרחבה מוזמנת. במודיעין

בברכה

גבי בר גיורא מזכיר העמותה
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