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 נתיבי האש, 066עמותת חטיבה 

 בלטרון 8608מרץ  82 -  הנהלת העמותהישיבת 

 אלעד אזולאי, נעמה, ערן גרשון, איתן, אריה, גבי, נרקיס, הרצל: נוכחים

 

 ק "מורנושא ראשון את ועדת ה. 0

 ר הועדה יורם דורי"אין לנו עד כאן שום דיווח על פעילות וקידום מטרות מיו

 .ק"ן ערכה מסודרת למורבשל כך אין לנו עדיי

ק "צוותים לביצוע מור 2אנו מוציאים ( 8242408)בערב יום הזיכרון הקרוב 
הצוותים יצוידו בסרט החטיבה המקוצר אשר . בפני אזרחים בישובים שונים

לפי החלטת ההנהלה הטלנו על מוטי הופריכטר .  אמור להיות מוכן עד פסח
ו איתו ישיבת תאום על הטיוטא ואתמול ערכנ, לקצר לנו סרט למטרות מורק

 . שהגיש לנו וכאמור אנו מצפים לקבל את הסרט עד החג

כ סיפור אישי קצר "ק תהיה על ידי הצגת הסרט ואח"מתכונת הופעת המור
 .של כל אחד מהמגישים ושאלות ותשובות

מוכנה ובכוונתנו להגיע למצב של " ק"ערכת מור"בכך אין כמובן לראות 
 . עם סיפורי קרב שוניםק שונות "ערכות מור

 .על כן נאלץ למצוא מתנדבים חדשים ולהחיות פעילות ועדה חשובה זו

 שנה למלחמת יום הכיפורים 26ועדת אירוע  –נושא שני  .8
ומתקשה , לצערנו הרב איבי חלה. לא הניבה פירות –ועדה זו בראשות איבי 

 .ואנו מאחלים לו החלמה מלאה –להמשיך בפעילות זו 
א ואלעד אזולאי יהוו צוות היגוי לאירוע לפי התכנית הבסיסית גבי בר גיור

 . הקיימת של גבי ועל בסיס מתקן נחשונים ואמצעי הצבא
 .יהיה גם צורך במימון נוסף אותו יש לשאוף לאסוף מתרומה ומהקצבה

 שינוי שם העמותה .3
החטיבה העבירה לנו מכתב אישור השם לבקשת רשם העמותות אשר ראה 

אינטרסים ומשהוסר מכשול זה אנו מקווים לקבל אישור  אפשרות לניגוד
 .לשינוי השם הקרוב

 חשבונות והתחשבנויות , גזברות  .2
חניתאי , יש צורך לקיים פגישה דחופה בין גרשון טוסק עם שמעון שרון 

 . אליגון וערן גרשון לצורך הסדרת כל הדורש הסדרה
 .אחריות תאום וביצוע על הגזבר שרון

 8608סוכות  .5
הרצל הזמין . ע את האירוע באותה המתכונת כמו שנה שעברהנבצ

הרצל מבקש לשנות את הדוברים שלא . טנטטיבית את אלעזר שטרן להרצאה
 .יעלו השנה אותם אנשים

 ישיבת( בנחשונים 0066בשעה  48608453רצוי )נעמה תתאם בתחילת מאי 
 .תיאום האירוע בין הנהלת העמותה למטה החטיבה
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בשל תקלה ההחלטה הצהלית על  –בה החטי תג החלפת  .0
 . ה לוועדה הבאה שתהיה אחרי הפסחתנדחההחלפה 

 .נעמה תעדכן ותזמן את הרצל לוועדה

 הפקת סרט וידאו בתרגיל בשטח  .0
מתוך אי הבנה גבי לא בא עם ציוד מספיק טוב להפקתץ סרט 

 00וגם של  02ים של "על כן במהלך התרחט.  ד האחרון"בתרג
הרצל ידאג לתאם עם שלום ניסים לבצע צילום מקצועי  –ליוני  82החל מ 

 .בתיאום עם אלעד אזולאי

 .לאפריל 85הקרוב יחול ב יום הזכרון  .2
בנים נשלחו כל  וותיקה כולל שני 066חללי חטיבה  083לכל מובר כי  נרקיס 

לא צלח למרות  050אלא שעניין שילוב חללי . ליעדם והכול תפור םירהז
לדעת נרקיס צריך להעביר את האחריות . נו עם יפיתהתיאומים שנערכו בזמ

בשלב זה סוכם . שימצאו אנשים מתאימים( קרי חטיבת המילואים)אליהם 
אלעד ונעמה יקבלו את הסרטים יסכמו עם נדב וירתמו את כי 

 .ם מתאימיםקיימנהמילוא
זרים כדאי להתחיל לחשוב על תגבור מניחי הזרים הותיקים במניחי  –אריה 

הראיון הזה מצויין והוא מתקבל ברוב  –על מנת ליצור רציפות צעירים 
צריך להתחיל לאגן מתנדבים מתוך המילואימניקים שיחברו למניחים , דעות

 .הוותיקים ויבצעו בזוגות וכך ניצור המשכיות ומסורת של יצירת המשכיות

ריקי , ליצירת המשכיות –כבר עלינו על כך בעבר שצריך דור צעיר  –הרצל  .9
  .ר הציע לקחת על עצמה לערב צעירים אבל עד עכשיו זה לא זזגלז

 יש להכניס נושא זה לסדר יום הדיון הבא

 ?צ"לא לעשות טכס ביום הזיכרון אחהלעשות או  .06
וזה , אהרון רואה גידול במצטרפים, הרצל חושב שזה מיותר ולא מוסיף דבר

טעמו גם לבתי הקברות וזקוקים לזה ול םנותן הזדמנות לאלה שלא הולכי
יש טעם לבצע צריך להיות אבוקה וקדיש ונשיאת , מבקשים 5אם יהיו 

 .גבי מסכים עם נרקיס .דברים של העמותה כל הסיפור כחצי שעה 
  .מןדשנה שעבר לא היה אבוקה וגם הקדיש יהיה מז -הרצל 

ללא  –05:66בשעה  מפגש  טכס זיכרון באנדרטהנפרסם באתר  -סיכום 
 .בי יתאם עם שינקולבסקי קדיש ואל מלא רחמיםג,  נניח זר –אבוקה 

 .נא לפרסם –איתן 

 רשומת חברי ההנהלה ורשומות אחרות באתר  .00
הרצל מצביע על כי דיוור חברי ההנהלה הוא רחב מדי וכולל אנשים שאינם 

 . פעילים כלל
 –איתן הביא את כל הרשימות הלא מעודכנות שבאתר שיש לדון בתיקונם 

 . כולל מטרות וכדומה
  –סוכם שאכן יש לבצע תיקונים 

גבי יוסיף את , שרון , חניתאי, נרקיס, הרצל, איתן ישלח את הכול במייל לגבי
 .ונגיע לסיכומים אינטרנטיים –רשימות תפוצת ההנהלות 

 בברכה
 גבי בר גיורא

 מזכיר העמותה


