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נוכחים – הרצל ,נרקיס  ,דורי  ,רוני ,איתן ,גבי ,שמעון
בהמשך הגיע נעמה
דיון מקדים – עדכון רשימות חברי העמותה
להרצל יש את הרשימות הישנות המכילות כ  4111שמות – השאלה איך מצליבים
את זה עם הרשימות הקיימות שלנו.
גבי העביר לאיתן את רשימת ה  2721הקיימת שבא בוצעו תיקונים בכנס ועל פי
דואר חוזר.
לדעת נרקיס לא כדאי להזין את הרשימות לפני ביצוע זיהוי טלפונים.
הרצל מעלה שלוש שאלות הבסיס – על איזה רוחב נתבסס? כמה אנרגיה להשקיע
אם בכלל? האם לטפח את הרשומה הקיימת או לחפש חדשים?
הרצל מצביע על הכוונה להכניס דור צעיר כדי לרענן את השורות ,שרון חושב
שאפשר גם לדחות את זה בינתיים ,הרצל מצביע על כך שמתקרבים לאירוע ה 51
ויש צורך לעשות את זה כבר עכשיו .מציע – נעדכן מה שאפשר לעדכן מכל
הרשומות הקיימות ,ננסה להיעזר מהסדיר ,נלך על שליחת מכתבים לאנשי
המילואים והסדיר.
החלטה – איתן ינסה לבדוק את מצב הרשומות הישנות ,יעדכן את רשימת ה 2711
על פי ההזנה האחרונה ,אנו נטפל בחידוש קשר עם מנותקים באורח טלפוני.
גיוס צעירים – ריקי אשתו של דוד גלזר שרוצה להתוות תכנית ,והיא תציע לנו.
עדכון מצב ברשם העמותות ,גבי דיווח על המצב .אנחנו מתקדמים לקראת סיום.
דוח ניהול כספי גזבר – שמעון מדווח .יש לנו כ  36111שח בתוכנית פק"מ שסגורה
עד  7-2-23ועוד כ  4611שח במזומן.
הרצל מחדד  -בקדנציה של דני היו הוצאות ביושר ובהגינות מלאה אבל ללא שום
אישור חשבונית או הצהרה  .הועד יחליט עכשיו כי לא תהא כל הוצאה לא מתועדת
בכלל ,עד 411שקל – תקרא קופה קטנה ותבוצע באישור הגזבר מראש – מעל 411
שקל באישור שלושת מורשי החתימה.
החלטה – מקובל.
 28:56מסתבר כי מטה הסדיר לא יגיע לאחר כמה שיחות טלפון נעמה מסרה שהיא
בדרך.
דוח חשבונאי לשנת  3121הוגש לעיון המבקר והיועמ"ש נבדק ונחתם כדין בתום
הבדיקה .דורי וגבי מציעים להוציא מכתב ולבקש מחברי העמותה לתרום.

-3נרקיס – יש את היבש שלקח על עצמו לגייס כסף .נרקיס מציע להחליט שיש לגבות
דמי חבר .יש לבקש מהיבש תוכנית גיוס כספים.
החלטה  -ינוסח מכתב באחריות הרצל ,גם נכניס מודעה לביטאון וגם באתר.
מה עושים עם הפק"מ? החלטה – להמשיך עוד שנה .
הרצל  -סרט החטיבה – הוא סרט טוב רק יש בו בעיה – הוא ארוך יותר משעה –
ועל כן קשה להישאר מרותק לסרט – בשביל לשדרג אותו ונתאים אותו למור"ק יש
לקצר את הסרט שלא יהיה יותר מ  31דקות .הרצל מציע לעשות משהו מועיל עם
הכסף – להגיש אותו לתסריטאי על מנת לקצר ולחדד את הסרט ,הסרט הוא
בבעלותנו המלאה.
לנרקיס יש תשובות – לעשות את זה יעלה כ  41אלף שח ,עד היום אין מידע
דיגיטלי על הפעילות החטיבתית של החטיבה .אפשר לעשותה מחומר שאצל מוטי
עם עוד קצת .סרט חדש שייתן את כל הסדר הנכון של פעולות החטיבה במלחמה –
גם זה יעלה בערך אותו דבר .בעלות – כל חומר הגלם שייך למוטי אבל הסרט
המוגמר הקיים הוא רכושה הבלעדי של העמותה.
הרצל רוצה לבקש ממוטי תסריט של שתי האופציות = תסריט עם תקציב ועל פי
אלו נוכל קבל החלטה.
החלטה  -נרקיס ימציא לנו את ההסכם לרכישת הסרט .נרקיס והרצל יבדקו מול
מוטי את שתי האופציות.
דורי – ועדת מור"ק  -מבקש סיוע מהחטיבה .נעמה אומרת שיש קצינה בשם
שלומית שהיא קצינת קשור ובמנמ"ש מונתה לאחראית על החינוך בחטיבה .גבי
אומר שהיה קשר עם רז הקמב"ץ שיש להמשיך את השת"פ באמצעותו.
החלטה – דורי ידאג למיסוד הקשר ותחילת פעילות בנושא גיבוש המור"ק.
הרצל  -החטיבה מתבקשת להקצות זמן ומשאבים לנושא המור"ק .למשל אפשר גם
לצלם סרט בעת אימון חי של החטיבה – נעמה אומרת שיש אימון כזה בקרוב – גבי
אומר שאולי כדאי גם שיזמינו אותנו כאורחים לאירועים כאלה.
החלטה – נעמה תבדוק אופציות אלו.
תג החטיבה  -נעמה יודעת שהחומר הועבר לוועדה שמתכנסת בסוף ינואר – ביקשה
מהוועדה אישור שאנחנו נופי בפני הועדה לסמלים וטכסים.
הרצל  -רשימת המח"טים לדורותיהם – הרצל מבקש מהחטיבה – מחלקת הצילום
בדובר צהל שיפיקו ראיון אישי – עם כל מח"ט על תקופתו –  26מחטים .
החלטה  -נעמה תבדוק אופציות.

-4סיכום סוכות -
גבי – רוצה להשתמש יותר בטכנולוגיות האינטרנטיות כמו פיקסה ופייסבוק כדי
לגרות את הציבור להגיע לעמותה ולאתר העמותה
איתן – לא היה בכנס ומסביר שיש בעיה עם גודל התמונות באתר הקיים כי אפשר
לשים רק תמונות קטנות.
נעמה – החיילים הסדירים קיבלו ערך מוסף של התחברות ,צריך להימנע מכפילות
בהחלטות לגבי לו"ז  ,ספר במה ומי עושה מה.
רוני – חושב שצריך להקריא את שמות הנופלים בטכס ליד האנדרטה.
דורי – חושב שעדיין ניו מעט מדי מבקרים ונכחו מעט מדי משפחות שכולות.
מסביר שאפשר לקראו את השמות במהלך תפילת אל מלא רחמים ובכך לחסוך זמן.
מטרת העמותה היא הנצחה ועל כן צריך לעשות יותר בכיוון זה ולמשל אפשר
להציב בכנס שולחנות עם מוצגי הנצחה של המשפחות (ספרים ,חוברות וכד').
לדעתו הטכס באנדרטה היה מעט ארוך מדי.
נרקיס  -מציין לחיוב את האירוח (כולל הכיבוד) .מציין כי הכניסה המזרחית לא
נפתחה בניגוד לבקשתנו .הכנס התחיל קצת מוקדם מהתוכנית וזה גורם לאי סדר
לגבי כאלה שלא הגיעו לפני הזמן .חושב שהגיעו יותר משפחות שכולות משנים
קודמות .מציין לחיוב את נקודת ההרשמה והשימוש במדבקות .מציע לבודד את
נקודת ההתרמה וסובר כי מכירת הכובעים הייתה הצלחה .האתר (באינטרנט) הוא
מרכז ההנצחה שלנו ולכן צריך להפנות רק אליו ולא לדברים אחרים .מחייב לקראת
יצירת מוסרת שהחטיבה תביא את כל בעלי הדרגות החל מדרגה מסוימת לפחות
מדרגת מ"פ.
הרצל – שינינו את הסדר בלוח הזמנים לקודם בשטח ואח"כ באודיטוריום וזה היה
מוצלח .משבח את ההכנות שבוצעו על ידי הצוות ועל ידי צוות החטיבה .רק אתר
לטרון לא סיפק את הסחורה ,צוות הצילום ששלח עשו עבודה גרועה .יכול להיות
שזה בגלל שהחטיבה לא ביצעה את הדגירה מול לטרון בצורה טובה והיו שם
משחקים מיותרים של כבוד .כן נוצרו בעיות בגלל תיאום לא מוצלח מול קצינת
הנפגעים ,ההתחייבות להביא בקבוקי מים ( )711הולידה רק  71וההתחייבות להביא
כסאות נגמרה ב  61במקום  .261לקראת הנשנה הבאה כדאי למנוע בעיות אלה
ולחייב אותה להצטרף לצוות ההכנה מראש ובאורח מלא .משבח את הצגת
התמונות במקביל באודיטוריום ומסכים שיש לקצר במעט את הטכס באנדרטה.
לדעתו הכיבוד היה בסדר גמור ולא צריך להשקיע בכך משאבים מיותרים.
הסרט שהוקרן היה מוצלח מאוד וכבר התקבלו בקשות לרכוש עותק ממנו( .דורי
וגבי מעירם שיש לקבוע מחיר  311-361שח תרומה לעמותה).

-5הכנות לקראת אירוע ה51-
הרצל מוסר שלא נעשה דבר מלבד תוכנית המתאר שגבי שלח וגם אליה אין
התייחסות .אנחנו מבקשים מהחטיבה שימונה בה נציג\ה להשתתף בריכוז נושא זה
שכן יהיו בו דברים רבים הדורשים התערבות ואישורים של הצבא ויש הרבה דברים
לסגור מראש ורצוי כבר עכשיו כמו פתיחת הבסיס לאירוח – הוצאת טנקים
מסככות ועוד הרבה.
החלטה  -הרצל יתאם עם איבי המשך עבודת הועדה .נעמה תבדוק אופציות.
הרצל שמח לבשר כי חטיבה  711זכתה השנה בפרס הרמטכ"ל – יש להביא הצטיינת
זאת לידיעת הציבור ולפרסם אותה באתר .נעמה תעביר לנו חומר מתאים.

מטלות הנובעות מהדיון –
איתן – יטפל בנושא הרשומות ינסה לקבל סיוע מהחטיבה באמצעות נעמה)
שרון – יקפיד על כך שלא יבוצעו הוצאות ללא אישור מקדים מתאים להחלטה
שלעיל .יכניס את הפק"מ להשקעה מחדש לעוד שנה.
היבש – יגיש תוכנית לגיוס כספים.
הרצל – ינסח מכתב לבקשת תרומות מחברי העמותה .יחד עם נרקיס יפנו לבדוק
האופציות של סרט חדש מול שדרוג הסרט הישן אצל מוטי .יתאם עם איבי המשך
עובדת ועדת ה .51
נרקיס  -ימציא לנו עותק של הסכם הבעלות על הסרט.
דורי  -ידאג למיסוד הקשר ותחילת פעילות בנושא גיבוש המור"ק.
נעמה – תבדוק אופציות להסרטת מחט"ים בעבר ,להסרטה בעת אימון חי של
החטיבה ולהזמין אותנו כאורחים לתרגיל כזה .תדווח מה וקרה עם הופעה בפני
ועדת סמלים .תבדוק איך ניתן לקשור פונקציה במטה להכנות אירוע ה  51לצרכי
תיאום מול הצבא.

