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עמותת חטיבה " 600נתיבי האש"
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום  23מאי 2012
נוכחים
הרצל ,נרקיס ,רוני ,דורי ,חניתאי ,איתן ,גבי ,שרון

נושא  - 1דיון לקחים יום הזיכרון
.1.1הנחת זרים
נרקיס מדוח על הנחת הזרים ועל התקלה עם הנחת  13זרים של החטיבה על
הקברים שאנו לא מטפלים בהם עד כאן .הביא לחטיבה  13זרים ומסר לנעמה ולא
יודע מה נעשה עמם.
.1.2אנדרטה
גבי מדווח על המפגש שנעשה על פי רוח הדברים שהגה מראש המפגש הזה מיועד
להיות אינטימי לא מעונב ולא מכופתר  .היו כ  25איש והגיע בחור "חדש" אשר דיין,
אשר עד כה לא "העיז לבוא" ורק בעזרת אשתו שהתחברה אלינו בפייסבוק הוא בא,
וגם מאוד התרגש.
.1.3מור"קים
הרצל מדווח על שני מפגשי מורק שנעשו בפתח תקווה בערב יום הזיכרון והיו
מוצלחים מאוד
 .1.4דיון במעורבות החטיבה בהנחת הזרים ובשליחת חייל נציג לקברים
דורי – יש החלטה של הצבא לשלוח חיילים סדירים לכל קברי הנופלים ,מדוע
חטיבה  600לא תשלח את חייליה הסדירים הרי לפחות יש להם  100כאלה.
אריה – צריך נציג מהחטיבה שיעשה את החיבור בין הצרכים לבין אנשי המילואים
והסדיר בחטיבה
רוני – כדאי שהנציג יהיה חבר בעמותה
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גבי – מדובר היה על אפי היבש  ,סמח"ט בחטיבה ,שנודב על ידי המח"ט רק זה לא
חלחל עדיין עד למטה ,לאחרונה גבי הסביר לו במה מדובר ,הוא אמור להיות גם
חבר בהנהלת העמותה .דא"ג הוא אחד ממתנדבי הנחת הזרים ומטפל בבית העלמין
הר הרצל.
אריה – מעלה מחדש לדיון את הכדאיות למפגש האנדרטה –
החלטה  -נקיים על כך דיון מחודש באחת הישיבות הבאות
החלטה – אנו נבדוק סוגיית נוכחות חייל מטעם החטיבה בבתי הקברות

 .2דוח יו"ר מור"ק – יורם
 .2.1הרצל – מקדים מינינו ועדות ויו"רים להובלתן והם לקחו משימות ונעלמו
עמם .הרצל מצפה מכל אחד ואחד לבחון את משימותיו ובחן את יכולתו לנוכח
צפיות העמותה .איבי הודיע שלא מסוגל להתמודד מבחינה בריאותית .שמעון
היבש ממשיך במשימתו ויש לו רשימות וכוונות רבות שיש לחדד בהמשך.
.2.2דורי – פנה לרבים מחבריו בשני הגדודים שהיה ,פנה להמונים לבוא ולהשתתף,
בסופו של עניין למרות היענות ראשונית יפה התוצאה היא אפס התנדבות .גם
הקשר עם החטיבה הסדירה שהבטיחה לקיים – הניבה כלום.
 .2.3ברור שצריך ערכה שיש בה שלושה מרכיבים –
 .1זה מערך כתוב למעביר המורק.
 .2מצגת שעליה נחליט אצלנו על  4- 3אלמנטים מובהקים להצגה.
 .3הסרט המקוצר .
הרצל – מבק מדורי לשלוח לחברי ההנהלה קווים מנחים לדיון  ,אפשר גם לפרסם
באתר כדי שהציבור יגיב.
החלטה – יורם יקדם את העניין אינטרנטית עד  15יוני – .שינוי ההחלטה ראו
בהמשך – הועדה\ וגם המשימה ,עוברת לטיפולו של אריה בשן.
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 .3דוח כספי
שמעון שרון הגזבר מדווח
אישור מלכ"ר – בטיפול מול רואה החשבון – בטיפול גבי ושמעון .
על פי דוח אחרון של הבנק  16אפריל – יש כ  4000שח במזומן וכ  21אלף בפיקדון.
יש לנו לשלם למוטי על סך  3400שח  ,יש צפי להכנסה של  1000שח מעמותת פתח
תקווה עבור  2הופעות מורק.

 .4הרצל – הודעות
נפשנו בשבוע שעבר עם אלעד אזולאי סמח"ט  600בנושא סוכות  12וסוכות 13
אירוע הארבעים.
מיצג השריון  -קיבלנו הדעת עמוס אונגר בעניין שהוא נמצא בטיפול מתקדם – יש
תקציב ולו"ז .טוביה רביב כתב שבדעתו ללכת על שביתת שבת עם משפחות
שכולות אם לא יטופל עניין יד לשריון עד  15יוני .2012
הרצל מודיע כי ביטאון עופר פסק להיות ביטאון העמותה .גבי דיווח על הפגישה עם
עופר ועל כוונתו להתנצל על העוולה .אבל סופית מקובל עלינו ועליו שאין ביטאון
לעמותה והביטאון של עופר הוא לא שלנו.

 .5צפי הכנסות
כרגע אין צפי הכנסות מסודר כלשהו וזה מצב שאינו משביע רצון
יש תכניות להיבש אבל לא משהו קונקרטי.
גבי טוען שצריך לערוך צפי הכנסות ולנהל אותו – תיקי תורם.
אריה מציע להשתמש בשירותי חברה להתרמה בתרומות קטנות.
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דורי – מציע להכניס לחתימה בכל מייל בבקשה לתרומה.
דורי מציע להשתדך למועצת "גזר" יותר מרק תרומת מקהלה לאירוע סוכות  ,גבי
מצטרף להצעה ,חשוב שיהיה לנו "ישוב ספונסר".

 .6כנס סוכות 2012
המחט רוצה לעשות טכס צבאי של החלפת סמל בכנס סוכות
החלטה – כנס סוכות השנה יהיה ביום ג' שני באוקטובר משעה  1300עד 1700
מבנה הכנס – פגש לוחמים – "חיבור דורות" ,הכוונה להביא כמה שיותר "דור
צעיר" מקרב אנשי המילואים של החטיבה ולהפגישם עם לוחמי העבר במסגרות
מתאימות.
דורי – במפגש החברים מומלץ לעשות לפי יחידות כדי ליצור עניין משותף .גבי
מצטרף.
טקס צבאי החלפת סמלים
טקס הזיכרון
השנה פנינו למקהלת גזר שתבוא במקום מקהלת אונו.
 .7הצמדת משפחות שכולות
רוני לניאדו יעשה טבלת הצמדות לכל המשפחות השכולות.
המטרה היא לסגור את הפערים ולהביא למקסימום מגע שאפשר עם בני משפחות
שמוכנים לכך.
שמעון מציע לעשות קשר טלפוני ישיר לכל משפחה שכולה – אריה מצטרף -
נרקיס – הנושא התחיל אצל ריקי גלזר .הכוונה לפנות לכל משפחה ישירות על ידנו
ועל ידי בני משפחות שכולות אחרות כדי לשאול אם המשפחות מעוניינות ואז
לבצע הצמדות .וליצור מפגשים אינטימיים יותר.
החלטה -

רוני מרכז את הנושא
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 .8אירוע  - 40סוכות 2013
החלטת המחט הנוכחי רוצה לעשות הכול בלטרון ולא בנחשונים) .גבי מעיר כי
למדנו מאזולאי שנחשונים מתוכננת להדממה וכי הבסיס יהיה סגור וקשה מאוד
יהיה לפתוח אותו(
דורי מציע לחשוב על מפיקים כי אפשר לגייס כסף לרעיון הזה
הרצל מציע לדורי לקחת על אחריות על ועדת האירוע במקום ועדת המור"ק ,דורי
מסכים.
החלטה  -דורי ממונה ליו"ר ועדת  40שנה,
ועדת מור"ק

אריה בשן מקבל את האחריות על

זה אומר -
שדורי צריך להגיש רעיון מרכזי ותוכנית שלד בתוך חודש
ואריה צריך להגיש ראיון מרכזי בתוך חודש
כל אחד בנושא החדש שלו.
דורי מעלה שאלה מי מחזיק בשדה תימן – מדובר בחטיבת גבעתי – דורי חושב
שלא מן הנמנע ללכת על אירוע שם ,גבי חושב שזה רעיון מעולה.

הישיבה ננעלה
משימות – דורי ואריה הגשת תוכניות כאמור לעיל בתוך חודש.
רוני  -להתחיל לגבש את הדפ" Tולבצע רשימות הצמדה של נציגים למשפחות
שכולות שמעקב על התקשורת המתבצעת ביניהם וליזום מפגשי הצמדה אינטימיים.
בתוך חודש.
הרצל – לתאם עם לטרון תאריך כנס סוכות כאמור לעיל – לא נשתמש
באודיטוריום או במתקן בכלל רק בפרק העוצבות.
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גבי  +הרצל  +אזולאי  +נעמה – תכנון כנס סוכות – הכנת שלד ולוז עיקרי.
לוגיסטיקה ומשתתפים.
גבי  +הרצל  +שמעון היבש – יבצעו ישיבת צפי מקורות ומשאבים להכנסות.
גבי  +שמעון שרון יטפלו בהשגת אישור מלכ"ר.
נרקיס – יבדוק עם נעמה ועם אפי היבש  -מה נעשה בעניין הנחת הזרים ומה
הפעולות שהיא עם אפי היבש יכולים לעשות לצרכי הצמדת מניחים ל  13החללים
הלא מטופלים – וגם איתור רזרבות למניחים ומסייעי מניחים לצוות הקיים.

גבי בר גיורא
מזכיר העמותה

