המיצג תוקן לשביעות רצוננו.
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מוטי דותן הציע ,למרות שהגליל לא משוייך ל  ,600אם יבחר שוב לראשות המועצה
ירצה לתרום מהמועצה .
בסוף אולי הכי טוב לעשות בלטרון ,אפשר נחשונים ,ואולי כדאי להקדים את התאריך
כדי לזכות במירב תשומת הלב.
האירוע יערך בשני חלקים מפגש לוחמים ופרק מורשת
הרצל רוצה לראות תוכנית חלומית – משהו מיוחד – להפיק ראיון מרכזי.
גבי מזכיר כי כל אירוע חייב לשאת את שלושת המרכיבים של מפגש לוחמים  ,מור"ק
והנצחה.
דורי יגיש עד  15נובמבר תוכנית מסגרת עם ראיון מרכז) ,איתן שיש לו יומולדת יביא
כיבוד(

580310622

דורי דבר עם שני מפיקים – הראל ואבירם וגם עם מוטי דותן ראש מועצת גליל תחתון
ההצעה הבסיסית היתה לעשות את האירוע בשדה תימן – אופציה רגשית טובה אבל
טכנית פחות.



 .2מיצג השריון

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

היבש וגבי יטפלו בתיקי התורם.



גבי  -צריך תיק תתורם גם באנגלית.

026426064

בנושא גיוס כספים ,אילן שתרם לנו בעבר,מבקש תיק תורם כדי להצתיגו בפני תורם
פוטנציאלי שוהא כנראה גם יביא לכנס.

91093

הרצל ביקש מטוביה להביא את המח"טים לדורות להשתתף בכנס.

בורוכוב

 .1דיווח על פגישה עם אילן רביב – נושא גיוס כספים

 9448ירושלים

הרצל פותח

 -72תד

נוכחים = איתן ,דורי ,חניתאי  ,גבי ,רבה ,היבש שמעון ,שרון שמעון

עמותת חטיבה  " – 600נתיבי האש"  -ע.ר.

ישיבת הנהלה  23 600אוג 12

 .4היבש ראיון מרכזי לגיוס כספים
שמעון היבש מציג שתי אפשרויות
להביא מירב האנשים שהיו בחטיבה ביום הכיפורים ,ולהתרים אותם
בשביל דברים גדולים צריך גיוסים גדולים  -כמו התורם של אילן רביב ,צריך לדבר
עם סוקיניק ,גבי ורדי יש לו מישהו פוטנציאלי .יובל וייס יושב בקרן הבינלאומית.
עד  15נובמבר היבש יגיש ראיונות מרכזיים ודפ"אות

 .5סוכות 2012
הרצל מדווח על המפגשים והתאומים עם החטיבה
הכנס יהיה מיוחד בכך שכולו יערך בפארק העוצבות ולא נעשה שימוש במתקן לטרון
וגם בכך שיערך טכס צבאי להחלפת סמל החטיבה
מתבצעת פעילות להביא תקשורת לאירוע .מוזמן גם גד  .8149ההוצאה הכללית של
סוכות השנה מוערכת בכ  2500שח מבחינתנו כולל את ההזמנות והשילוטים שמשוניות.
עשינו מדבקות .דגלים,
הרצל מציע לשכור צלם מקצועי – סוכם על דעת כולם .הרצל מביא.
איתן מציע סיכת דש –  500פעם  4.5שקל  .הוחלט – איתן יטפל בהפקה .בהמשך
בוטל והוחלט לדחות לשנה הבאה.
שבועיים קודם לאירוע נרקיס והרצל – יעשו גינון ברחבת האנרטה  ,כל מי שיכול
מוזמן להצטרף.
החלוץ לאותו הבוקר יתייצב כבר ב– 10:00הרצל מבקש שחברי הנהלה יבואו גם כן
מוקדם יותר ולא רק לשעת התחלת האירוע.
זר העמותה יוטל על שמעון שרון – לרכוש ולהביא.
תתואם פגישה נוספת מול הצבא בשטח.
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 .6דוחות כספיים
גבי ושמעון ידאגו לסיים את דוח .2011
הרצל מודיע על צפי הוצאות לכנס  2500שח בערך ,הוחלט להוסיף הוצאות נוספות עד
 , 4000הוחלט לדחות ביצוע סיכות דש לאירוע ה .40
דוח  ,2011עבר את גבי ועבר לרו"ח ולמבקר – הרצל מבקש לסגור את הדוח.
היום יש  2782שח בעו"ש ופק"מ  .19091צריך לטפל בגיוס כספים.

 .7אתר האינטרנט של העמותה
איתן מדווח שהוא כל הזמן מבצע תחזוקת עדכון פרטים באתר
יש פעילות באתר גם מחוץ לפורום .האתר אמנם מיושן ויש דברים שאי אפשר לשלב
בו.
יש לחדש אחסון בדומיין דה נט –  756שח בכרטיס אשראי ,איתן ישלם בכרטיס שלו
ויקבל החזר במזומן – אושר.
 .8בהעדר רוני לניאדו וןאריה בשן לא נדונו עניני הועדות שלהם.
יש לבדוק – רוני לניאדו – מה קורה עם פרויקט הקשר הישיר לכל המשפחות
השכולות – נא לדווח לועד במייל.
הרצל רוצה להודיע כהכנה מוקדמת – מאחר והתנדב ובא לתת שנתיים ואחרי כנס
סוכות הוא רוצה להתפטר ולבחור יו"ר חדש.
סיום
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