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 (580310662ע"ר )"נתיבי האש"  600עמותת חטיבה 

 11.06.2015וועד המנהל  :פרוטוקול

 

 נוכחים:

ניסים, שמעון היבש, רוני לניאדו, הרצל רבה, אהרון נרקיס, עובד מעוז, גבי בר גיורא, איתן כהן, עופר עידן, טוביה רביב, שלום 

 (15אריה בשן, שמעון שרון, אלי הררי, ארן גרשון , איבי רותם. )ס"כ 

 : חני אורון, יורם דורי, ערן גרשון, שלמה רון חסרים

  17:45נפתחה בשעה  17:30שנועדה לשעה  האסיפה,

 

 על סדר היום:

  סוכות )איבי(ארגון כנס 

 גיורא( תחילת אתר האינטרנט החדש ) איתן כהן וגבי בר 

 )פרויקט איסוף חומרים עבור אתר האינטרנט החדש )אריה בשן 

  יצא לאור בכנס סוכות )עופר עידן( 18מס  600בטאון עמותה 

  עידכונים ושיטה )נרקיס( –המשך עידכון המאגר החטיבתי 

  340מאוגדת נחשונים  874דיווח על העברת שם, מורשת ותג לחטיבה 

  נושא אחים שכולים, עידכון על שיניויים בהנהלת עמותת לטרון, ססיכום ארועי יום הזכרון. –סיכומים 

 

 אירגון כנס סוכות .1

 : באנדרטה 15.00יום ד בשעה  30.09נקבע לתאריך   .1.1

 גבי בר גיורא, אריה בשן, רוני לניאדו ניסים שלום, הרצל רבה, נרקיס אהרון, אלי הררי:  -צוות אחראי  .1.2

ימון אנשים ואירגון כללי גולל תאום מול לטרון יקבע לאחר שצוות סוכות יתכנס ויקבע, אחראי גבי תכנית הארוע, ז .1.3

 בר גיורא

 לביצוע במיידי .1.4

 הקמת אתר האינטרנט החדש: .2

קטגוריות ושיהיה נגיש בקלות לכל גולש, התקיים דיון עם   3הוצג הרעיון המרכזי שמחלק את עמוד הפתיחה ל .2.1

 ות יציע הצעה משופרת  אשר כבר הוגשה וניתנה אור ירוק לביצוע.רעיונות שונים והוחלט שהצו

ש"ח לביצוע סיור וירטואלי של האנדרטה עם קיום יחידת שמע באנגלית ובעיברית של תיבת 1000הוצע להשקיע כ  .2.2

 נגד( 1בעד  14ההצעה התקבלה ברוב מוחלט!! ) .הקולית, בלחיצה מעמוד הפתיחה

 בעד ספר. 3בעד קיר ו 12הנצחה בין צורת קיר או ספר, לאחר הצבעה הוחלט על הכניסה לאתר  ןהתקיים דיו .2.3

 פרויקט איסוף חומרים עבור אתר האינטרנט החדש )אריה בשן( .3
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חלט על צוות שיעסוק בנושא ויהיה מורכב מ הרצל רבה, גבי ועקב סירוב של אריה בשן לרכז את פרויקט האיסוף ה .3.1

 בר גיורא ואריה בשן.

 ראי לקבלת החומריםאריה בשן יהיה אח .3.2

 לסרוק ולצלם ולהשיב את החומר המקורי למשפחות,  .3.3

 יצא לאור בכנס סוכות )עופר עידן(מתחדש ו 18מס  600בטאון עמותה  .4

התקיים דיון על הצורות השונות של הנצחה וזכרון של חללי המלחמה , סרטים, חלוקת מלגות ודרכי ההנצחה של  .4.1

 המשפחות והחברים

 לאור לקראת כנס סוכות בספטמבר.הבטאון מתוכנן לצאת  .4.2

 עמודים 16הבטון יהיה בצבע ובעל  .4.3

 בהצבעה אושר התקציב ברב קולות –ש"ח + מע"מ  1800יחידות בצבע הינו  2000התקציב הנדרש ל .4.4

 יום הזכרון, הנחת זרים + טקס ומפגש ליד האנדרטהסיכום  .5

 נרקיסהיה חיובי מאד וכל הזרים הונחו בניצוחו הנאמן של .  5.1       

 כהלכה.טקס באנדרטה היה מכובד וצנוע והתנהל . 5.2       

 :340מאוגדת נחשונים  874דיווח על העברת שם, מורשת ותג לחטיבה  .6

 הנושא כרגע מוקפא ונמצא בטיפולו המסור של הרמט"כל ולשכתו 6.1

 נענה בקרובו. התקבל מכתב תשובה מלשכת הרמט"כל שהנושא מטופל 6.2

 :ושונות החלטות 

  לאנדרטה . 3טוביה הציע שיפנה לעמותת לטרון בכדי שיבצעו שביל להליכת נכים והולכי רגל משטר 

  נרקיס מסר שהמאגר החטיבתי הולך וגדל אך זקוק לקבלת עידכונים און ליין לכל שינוי שמתגלה

 והעברה לידיעת נרקיס. שמעון היבש יתאם עם נרקיס.

 יקבע מועד למפגש מצומם יותר. –קהל צעיר  אלי הררי הציע למצוא נושא לכנסים שימשוך 

  נרקיס מסר שיש מספר אלמנות שטרם יש בידם את סרחי החטיבה, יש לקיים דיון על הנושא כי

 סרטים. 100נותרו כ 

 

 רשם איבי רותם

 

 

 

 45:19הישיבה ננעלת. השעה 

______________________ 

 הוועד המנהל, יו"ר איבי רותם
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