 17:00הישיבה מושהית  15דקות להצטברות הקוורום.
שמעון היבש נבחר למזכיר האסיפה הכללית ופותח את הישיבה בשעה
.17:15
בחירת יו"ר חדש לעמותה

הצבעה  -כולם בעד .אין מתנגדים.
האסיפה הכללית מאחלת לדני הצלחה בתפקידו .
הרצל רבה – נושא דברי פרידה .ומבצע סמלית את העברת דגל העמותה לדני.
דני דוידי – מודה על האמון .דני מסביר כי בא מתוך רצון לשאת בנטל ,כסגן
מפקד האוגדה הוא יודע שגם באוגדה נוהגים לעשות "הצערה" וגם בעמותה טוב
לעשות כך .דני מבטיח להמשיך במסורת וכי הוא בא לעבוד ולעשות כל האפשר.
בישיבה הבאה יעביר לידיעת חברי העמותה את האג'נדה שהוא מכין .דני מביע
תודות להרצל.
תקנון
התקנון החדש של העמותה נכתב  ,הועבר אינטרנטית בין חברי העמותה ,בוצעו
בו תיקונים עד שהתגבשה הגרסה הסופית המונחת בפני האסיפה לקבלה או
דחייה.
גבי בר גיורא ממליץ לקבל את התקנון כפי שהוא.
דני דוידי מציע לקבל את התקנון לפחות לשנה אחת כלומר שלא יבקשו לבצע בו
שינויים במהלך השנה הקרובה ,כדי לתת לו "להתיישב".
שמעון שרון חושב שזה מיותר.
החלטה בהצבעה :תקנון אושר פה אחד.



בחירת יו"ר חדש ,מועמד יחיד דני דוידי ,שהסכים להיבחר ליו"ר העמותה.

026426064

האסיפה הכללית מקבלת את פרישתו של הרצל.

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

חניתאי אליגון – מביע הערכה וכולם מצטרפים.



הרצל רבה – מסביר את הסיבות המביאות אותו לפרישה שכן מדובר כבר
בכהונתו השנייה כיו"ר מכתב של הרצל אודות כך יפורסם באתר .הרצל מסביר כי
מסיים כהונתו בהנאה רבה ומאחל לבא אחריו שימשיך ויטפח ויעשה את כל מה
שנדרש למען העמותה ומטרותיה .הרצל גאה על הפעולות שביצענו בתקופת
כהונתו וביניהן גם על מינוי טוביה רביב לנשיא של כבוד של העמותה.

בורוכוב  -72תד  9448ירושלים 91093
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עמותת חטיבה  " – 600נתיבי האש "  -ע  .ר 580310622 .

פרוטוקול אסיפה כללית
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הצעת דני להקפאת התקנון לשנה – התקבלה פה אחד.

שמעון שרון – דוח כספי
יש לנו כרגע בעו"ש  2,113ועוד פק"מ של .25,973
גבי בר גיורא מסכם את המצב כלא טוב וכי יש לעשות מאמצים ממשיים להעשיר
את הקופה שכן בפנינו בנק מטרות הדורשות תקציב.
הרצל רבה מספר כי דיבר עם גבי ורדי על התרמת מי שהיה חיל והוא איש
תקשורת מוצלח – חזי בצלאל.
דני דוידי מבקש להכין תיק מטרות לישיבה עם חזי בצלאל.
אהרון נרקיס מסביר כי שי לו תורם למפה המוצבת באתר ההנצחה על מנת
לחדש ולעדכן אותה.
מתבצע דיון בעניין העדכון שכבר הועבר ונדון אינטרנטית ,אך טוביה רביב טוען
כי לא ראה זאת קודם וכי יש במלל המפה אי דיוקים הדורשים תיקון מעבר למה
שביקש דני קריאף לתקן וכבר התקבל .התיקון לכיתוב השלט שהציע נרקיס לא
התקבל  -יש הצעה של טוביה לתקן מלל קודם.
החלטה  -נקים צוות שיקבל החלטות מהירות בצוות יהיו – טוביה ,ודוידי והוא
יבוצע בתוך שבועיים.

אירוע  40שנה למלחמת יום הכיפורים
גבי בר גיורא ,אריה בשן והרצל רבה מזכירים את הצעותיהם לאירוע  40שכבר
הועברו באינטרנט בין כל החברים בעבר.
דני דוידי מסביר כי ידוע לו שחש"ן עוד לא החליט מה הם עושים ל  .40לדעת דני
צריך לראות מה יחליטו בחש"ן ואולי נמצא מקום להשתלב ובטח צריך שלא
להתנגש .מציע לחכות לקבל את המידע משם ולהתאפס על המידע חדש.
אריה בשן – רוצה לנסח מחדש את עניין האחריות לתכנון וביצוע האירוע.
דני דוידי– מודיע כי הוא יהיה יו"ר הועדה ויצרף עוד שלושה אנשים ואנחנו
קובעים מעכשיו לשבת על סגירת האירוע.
החלטה  -הוחלט ללכת במתווה של דני.
הרצל רבה רוצה להניח דגלונים על קברי החיילים באוקטובר .או ביום הזיכרון
נרקיס מעיר כי הלוגיסטיקה הכרוכה בהנחת דגלונים זה מוקש רציני.
החלטה  -השנה נלך על הסרטים וזרים ונשקול את הדגלונים לשנה הבאה.
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טוביה רביב – אומר שלפי מיטב ידיעתו הטיפול של העמותה בהנצחה ובמור"ק
הוא הכי טוב מכל החטיבות .ויש לו רעיון – אפילו לא ל 40אלא ליותר מאוחר.
טוביה חושב ,והוא מוכן לקחת את הטיפול בעצמו ,לפרסם ולבקש מלוחמי כיפור
שכל אחד יכתוב סיפור קצר על אירוע כלשהו ,עצוב או מצחיק ,מהמלחמה.
לקלוט את כל הסיפורים ולאגד אותם תחת ביקורת מסוימת לספר .זה לא נעשה
על יד שום חטיבה.
טוביה רביב מבקש לעדכן את האסיפה כי היום הופיע באינטרנט מאמר ביקורתי
נוראי על אגף שיקום נכים בצה"ל .עד לאחרונה הוא היה בטוח כי משהב"ט
מטפל הכי טוב ועכשיו הוא נוכח שלא כך .היום הוא מאמין שאגף שיקום נכים
הם אימפוטנטים בצורה בלתי רגילה .טוביה לא יודע מי אם יש כאלה ב  600ולכן
כדאי לעמותה להעמיד לעצמה מטרה לברר ולראות מה מצב הנכים שלה ולהפנות
את מי שצריך לאן שצריך.
גבי בר גיורא אומר שיש בכך משהו שכן אנו בעמותה לא נתנו דעתנו על הנכים
עד כה רק על המשפחות השכולות ועל החברים החיים .נכון יש בינינו כמה נכים
אבל חוץ מאחד לא הועלו בפנינו אף פעם תלונות.
אהרון נרקיס מסביר כי בעת יסוד העמותה נשקל העניין והוחלט כי לא נעסוק
בענייני הנכים כי אין לנו בעמותה את היכולת לתת להם טיפול כלשהו.
גבי בר גיורא חושב שלא מקומנו לתת טיפול אבל בטח מקומנו לתת עצה והכוונה
ככל האפשר ובטח מקומנו לתת כתף לחבר שזקוק לכך.
החלטה – הנושא ידון בועד המנהל.
בחירות חברי ועד
גבי בר גיורא מסביר כי הועד לא התפטר ואינו מפוטר בשל התפטרות היו"ר ,על
כן למעשה הועד צריך להישאר כפי שהיה בשלב זה לפחות .כמובן שאנו תמיד
פתוחים לקבלת פעילים חדשים.
החלטה  -הוחלט להמשיך לקיים את ההנהלה והועד הקיימים עד כה.
החלטה  -יצא פרוטוקול מיוחד להחלפת חותם אחד  -דני במקום הרצל.
החלטה  -הרכב צוות  – 40דני ,גבי ,יורם ,מויאל ,אלי כהן .
לו"ז קרוב  -נקבעו ישיבות – הנהלה תשב ב  3 -אפריל  1700בלטרון וצוות 40
יש ב  5 -מרץ אצל דני צוות .40
על החתום
גבי בר גיורא ,מזכיר העמותה
שמעון היבש  ,מזכיר האסיפה
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