גבי מוסר התנצלות בשם אלו שהודיעו שלא יגיעו – שמעון שרון,
שמעון היבש ,רוני לניאדו וחניתאי אליגון.
דני וגבי מציגים את הצעת האירוע העומדת על הפרק לביצוע ב  31לאוקטובר
בנחשונים החל מהצהריים ועד הערב .מדובר בהחלטה של ועדת ההיגוי שמונתה
וקבעה לעשות את האירוע לפי המתווה המוכר מזה למעלה משנה ושהועבר לידי
כל חברי ההנהלה המורחבת.

בורוכוב  -15תד  3002ירושלים 33433

נוכחים  -גבי ,דני ,הרצל ,טוביה ,איבי ,קריאף ,איתן ,שלום ,אריה,
נרקיס.



נרקיס רואה חשיבות גדולה למפגש באנדרטה ולא במקום אחר אלא אם זה
בנוסף .רואה אף אפשרות שיבואו אפילו  044איש ויותר.

אריה – מסכים עם נרקיס ,במפגש האחרון עשינו שלטים של גדודים והוא שמע
תגובות מחברים שזה מיותר .ללטרון כולם יודעים להגיע ואילו נחשונים זה מקום
חדש ומרוחק .לגבי הטלפונים שיעשו להזמין משפחות ,צריך לחשוב על הדור
הבא כולל אחיינים כלומר להגיע אליהם .רוצה לגעת בסיפורי הקרבות חושש
שאם הסיפור לא ילך לצד הרגשי הוא לא ימשוך .מציע לחפש את הדילמה
שמעשירה את הסיפור .חושב שצריך אטרקציה מושכת אנשים כמו אומן ושכולם
ישתתפו ,ולכן לא בטוח שמסגרות הגדודיות הן מתאימות.
טוביה – עשינו כנסים בעבר שהכילו שלב של הנצחה באנדרטה ושלב שני
בהרצאות באולם .ליום זיכרון ל 04שנה לא מתאים שום דבר שהוא זר לחטיבה.
צריך שיהיה מעניין .חושב אולי ששלב ההנצחה שיהיה באנדרטה ואח"כ לעלות
את כולם לאתר לאולם או מקום אחר – על הבמה תהיה מפה גדולה עם תיאור
הקרבות ,מהלכי החטיבה ואיש שינחה את הערב .לעבור שלב שלב במהלכי
החטיבה ולהעלות לכל שלב "מספר" שיעלה ויספר את הצד האישי שלו .אולי גם
הוא (טוביה) יעלה ויספר את הרגע המיוחד שלו.
שלום – מחזק את דברי נרקיס – המקום לעשות את המפגש זה בלטרון הבעיה
לאן נכניס  044 – 044איש .גם מקובל עליו התכנית של טוביה להעלות מול מפה
אחת ולספר לכל הקהל.
דני – פרקטית אי אפשר לעשות את זה בלטרון באוגדה אפשר לעשות את זה
בסככות .



נרקיס  -ממשיך בחשיבות של החברים החדשים שיבואו לראשונה ,שחשוב שיגיעו
לאנדרטה ,כדי שיכירוה כמרכז ההנצחה .נוסף טוען כי "יחידת ההנצחה" שלנו
היא חטיבה ואין מתחתיה מסגרת ממשית .כביכול יחידת ההנצחה הזאת זו
הגדרה של פעם שכבר מזמן הגדירו אותה בהנהלת העמותה.

hativa600@gmail.com www.amuta600.org.il

דני  -מציע להעמיד מטרה של  144איש.

622422624

איתן  -מעלה הסתייגות לגבי החלוקה לגדודים.

עמותת חטיבה  " – 044נתיבי האש "  -ע  .ר 024334055 .

ישיבת הנהלה  3אפריל  33בנושא אירוע  04למחלמת יוה"כ

6346442623

הרצל – לקחת בחשבון שמדובר בלוז קצר ולא הכול ניתן לביצוע .לגבי התוכן
צריך לחשוב טוב כדי להכיל את כל שצריך להכיל .יש כאן אנשים שיודעים טוב
להכיל את התוכן .רוצה להתייחס לאופרציה ,מציע בחול המועד סוכות לעשות
ביקור בנחשונים והוא מניח שיהיה משהו אחר ולא תהיה הדממה .ב 31
לאוקטובר לעשות כאן רק טכס זיכרון בלבד.
גבי – אומר להרצל שאי אפשר ללכת אחורה ולהפוך הקערה על פיה .קיבלנו
החלטות התקדמנו  ,מונתה ועדת היגוי לאירוע והיא קבעה כבר את המתווה,
ובאנו לישיבה הזאת על מנת להתקדם ולהתחיל לצקת תכנים ולהטיל תפקידים,
ועכשיו אי אפשר יותר להציע תוכניות קודמות או אחרות שינדונו בעבר ושלא
התקבלו.
הרצל  -ממשיך ומפרט את הצעתו – וללכת על חוברת שתרכז בתוכה תכנים כול
דילמות וכל הדברים החשובים האחרים.
נרקיס – מאז שהוא בעמותה הוא לא משך צעד אחד אחורה – אבל זה לא העניין
– אפשר לקחת מסיעור המוחות הזה את המיטב .נקודת התורפה היא מציאת
והוספת אנשים חדשים לעמותה– זאת הנקודה המרכזית ,יש למנות אנשים
שמית ,שמכירים אנשים ,שמכירים אישית ,כדי להשיג אנשים ,פקידות סדירות לא
יכולות לעשות את זה .הוא רוצה להטיל את המשימה על אנשים שלנו .מתנדב
להתעסק בעצמו במעגלים של המשפחות השכולות.
איבי – מוכן להצטרף לנרקיס – נגד פיצול האירוע ,ואין לדעתו סיכוי שבואו
כולם בפיצול – ובעד לעשות זאת בלטרון.
גבי – מזכיר כי המשפחות השכולות הן תחת ניהולו של רוני לניאדו שלא יכול
היה להגיע והוא בטח ישמח עם נרקיס ואיבי יסייעו לו.
דני – רוצה לסכם
יודע מה נקודות התורפה רוצה להתגבר עליהם על ידי שימוש בחטיבה כולל
הבעיה המרכזית.
נשתמש בחטיבה הסדירה ונדלג על הבעיה שאנשים לא יבצעו מטלות כי צוות
אחד יפקח על כל הפעולות.
האירוע הזה חייב למנף את השם של העמותה ועל בסיסו לראות איך מניפים
קדימה ,חדר הנצחה ,הבאת הצעירים.
לא נראה שאנחנו יכולים לעשות את זה בלטרון.
רשמנו את כל הנקודות שהועלו כאן ולכולן נתייחס .זה יהיה מאוד רציני.
נקבע עכשיו בעוד חודש תיערך פגישת הנהלה ביום ה' 5 ,מאי בשעה .32444
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