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  , עובד, נרקיס,גבי , הרצל –נוכחים 

  .שמעון היבש, דני קריאף -אורחים 

, אודות מספר חברי ההנהלה המורחבת שהגיעובהערה את הישיבה פותח   - הרצל 
, ונותאמנם היו מספר חברים שהודיעו מראש על היעדרותם בשל סיבות ש. 4דהיינו 

כאשר חלק גדול , חברי ההנהלה המורחבת 20מתוך  4אך עדיין נוכחות של 
ת הנהלה מאז וישיבאחת מחמשת מהחברים שהתנדבו לכך בינואר לא היו באף 

היעדרותם זה המקום להזכיר לחברי ההנהלה הלא פעילים כי  .האסיפה בינואר
ת על נוכחותם הנובעת מהסתמכו, בעבודת ניהול העמותהתקלה המתמשכת יוצרת 

על כן היעדרותם גורמת , התנדבותם לעשות דברי ולפעול בתוך ועדות המשנהו
בשל כך גם הוחלט כבר בישיבת ועד קודמת כי היעדרות רציפה . לעצירת הפעילות

. של שלוש ישיבות תביא לגריעה אוטומטית של החבר מרשימת ההנהלה המורחב
י מהם ויבקש להישאר ויסביר את מלבד אם יפנה מ, כך ננהג מעתה לגבי כל אלה

  . היעדרותו

        בנושא כנס סוכותבנושא כנס סוכותבנושא כנס סוכותבנושא כנס סוכות    דיוןדיוןדיוןדיון

סיונו הרב ימתוך נ כנס סוכותלהביא היזון חוזר על על מנת דני זומן לפגישה 
בהזדמנות זו מציע הרצל כי בכנס גם נערוך פרידה רשמית מדני  .בכנסים הקודמים

  –וגרשון שעזבו את תפקידיהם בעמותה 
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  . ן המלצות של דני קריאף שהתקבלו לדיון בוועד המנהל לקראת הכנס"להל

תאום משלוח  :לוחות זמנים לפי הפרוטלתאם פ עם החטיבה הסדירה ו"להדק השת
יבה הצבא נותן סיוע באמצעות החטשהסעה למשפחות שכולות , צ"בדהזמנות 

 .שכולותמשפחות הצריך לכתוב גם באתר וגם במכתב ל מעבר לכך, וש'ן ג"ורס
יש לתאם את התוכן עם הלהקה . הצבא גם דואג להסעת הצוות המוסיקלי

  .באמצעות גרשון

צריך לקבוע   .יכולים להוסיף זר של העמותהואנחנו , זרים  3מספק לגבי זרים הצבא 

קדיש יש אחד קבוע , דגל , אבוקה , הנחת זרים –כל מי שמבצע תפקידים מראש 
, משרד הביטחון שם מודעה ביום שיש לפני הכנס במימון שלהם ,656אב שכול מ 

מן כיבוד עלות הצבא לא יכול למ. 0578185500וש 'ג ן "רס ן נפגעים "קצינת רע
  .דני נהג לתת כסף והחטיבה הסדירה את הכיבוד בתקציב זה, שח 2000הכיבוד כ 

   .ט מספק הגברה ומים"משהב



 1300מומלץ להתחיל  בשעה ,  חוםהבתוך המבנה עקב את ההתכנסות רצוי לעשות 
  1500בשעה . של הבניין' זה בפציו בקומה ב עשות אתל .ולתת לפחות שעתיים

גם בפציו וגם  תבוצע התרמה. משם יורדים לטכס באנדרטה, יטוריוםבאוד ההמשך

  . באנדרטה

  . הטכס הצבאי הוא הכתבה של נהלים קבועים

ט במטרה למזער ככל האפשר את עניין ט במטרה למזער ככל האפשר את עניין ט במטרה למזער ככל האפשר את עניין ט במטרה למזער ככל האפשר את עניין """"דון מחדש עם המחדון מחדש עם המחדון מחדש עם המחדון מחדש עם המחהנושא יהנושא יהנושא יהנושא י        - - - - החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ....המסדר הצבאיהמסדר הצבאיהמסדר הצבאיהמסדר הצבאי

מיד לאחר הורדת הדגל לרקע מוזיקת מולודובה , הקראת השמות בטכס באנדרטה
אחות שכולה רוצה להקריא שמות רצוי לבחור קריין  –יונה קיטאי ) יא עופרהב(

   .נוסף לידה

' משפ,  ר העמותה"יו, ט"מח, מפקד האוגדה, ר "הקשנ - סדר נואמים   –נהלים 
  שכולות

  .שיבוץ שלושה שירים במהלך הטכס

  שינקולבסקי –אל מלא רחמים 

  .של קשי יכולת ללכת המיניבוס או קלאב קארים להורד, תאום פתיחת שערים

  . האירוע ממליץ להרבות בהודעות חודשיים שלושה לפני

  .באירוע כובעים וסטיקרים מכירתכדאי לשקול  .חייבים לשלט לבצע הכוונה

רוצה  –בעניין האודיטוריום  .עלהשדני המקבל בעקרון את הנקודות  –הרצל 
הרצאתו של את למשל מציע . והמלחמות נדה'הקיים מהאג "הוויכוח"להוריד את 

הרצאה של  .יש גם הרצאה טובה על הלומי הקרב, "משועה לתקומה"אלעזר שטרן 
  .חני כהן תוכל לעזור בארגונם   . שטרן זה כחצי שעה והחלק השני רבע שעה 

וצריך לקחת בחשבון שיש לרדת ) קיץ חורף(לוח הזמנים כפוף לשעון  –נרקיס 
ם באנדרטה ואילו בסדר ההפוך יכולים רק שמתחילי ישיכולת לגמישות . למטה

למטה בחורשה נעים יחסית כי יש צל לדעתו . להיתקע לחשיכה בירידה לאנדרטה
כ לעלות "ולכן כדאי לעשות את המפגש והאירוע באנדרטה קודם ואח –ואויר 

  . לאודיטוריום למרות שיש הפסד באנשים שילכו הביתה

תרים יותר טוב  למעלה כי זה מציע להתחיל למעלה כי דעתו אפשר לה –היבש 
  .מסודר יותר

צריך  .זוכר כי הסדר מלמעלה למטה הייתה הצלחה גדולה ומשמעותית –עובד 
  .להחליט

מציע לקבל החלטה לבצע את הטכס בסדר המוצע  –הרצל מציע הצעת החלטה 
   .צריך למתן את החלק הצבאי ככל האפשר. מלמעלה למטה

        ....את כל ההכנות ויחליטו על הסדראת כל ההכנות ויחליטו על הסדראת כל ההכנות ויחליטו על הסדראת כל ההכנות ויחליטו על הסדריס הרצל וגבי ינהלו יס הרצל וגבי ינהלו יס הרצל וגבי ינהלו יס הרצל וגבי ינהלו נרקנרקנרקנרק    - - - -     ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה



  . במקום גרשון שביקש לפרוש דיון בהחלטה למנות גזברדיון בהחלטה למנות גזברדיון בהחלטה למנות גזברדיון בהחלטה למנות גזבר

שהסכים והשני זה ' מועמד שמעון שרון מפלוגה ג -הרצל מציג את האופציות 
  . שניהם טובים ומעולים. שמעון היבש

  .גזברולא ל, העדיף להתנדב להיות ממונה על גיוס משאבים -היבש 

ב ששרון יהיה גזבר ש אפשרות לשתף שני חברים חדשים מוטמכיוון שי –נרקיס 
  .והיבש יהיה ממונה על גיוס המשאבים

ועם ועם ועם ועם שרון מונה לגזבר העמותה שרון מונה לגזבר העמותה שרון מונה לגזבר העמותה שרון מונה לגזבר העמותה . . . . המשאביםהמשאביםהמשאביםהמשאביםהיבש מונה לממונה על גיוס היבש מונה לממונה על גיוס היבש מונה לממונה על גיוס היבש מונה לממונה על גיוס     ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....ן מנסיעתון מנסיעתון מנסיעתון מנסיעתושרושרושרושרוהחילופין יבוצעו בהקדם עם שובו של החילופין יבוצעו בהקדם עם שובו של החילופין יבוצעו בהקדם עם שובו של החילופין יבוצעו בהקדם עם שובו של     ....כך לבעל זכות חתימהכך לבעל זכות חתימהכך לבעל זכות חתימהכך לבעל זכות חתימה

                ----סיכום יום הזיכרון ביום הזיכרון סיכום יום הזיכרון ביום הזיכרון סיכום יום הזיכרון ביום הזיכרון סיכום יום הזיכרון ביום הזיכרון 

אני לא הייתי  מוכן ולא הספקתי להכין וזה יתוקן . היו מעט  מדי אנשים - גבי 
הטכס בוודאי . ור ומוחלטזה יתוכנן על הנייר מראש באורח סדבעתיד גם הטכס ה

  .חשוב לאלה שבאים ויש לקיים אותו

 .והטכס צריך להיות קצר ומסודר, מאמין כי הטכס הולך וגדל בתפוצה שלו –נרקיס 

הנחנו זר על כל , ת של העמותהיצאו מכתבים לכל המשפחו –הזיכרון יום לגבי 
תמיד יש . כל הפעילות מסודרת מראש. קברים 120מתנדבים מניחים על כ  50, קבר

על פי החלטה שלה בניגוד , לא הצטרפו למשחק 656, תקלות שיש צורך לתקן
  .התגובות מהמשפחות הן חיוביות ביותר. להחלה של המחט

לא היינו מוכנים יותר בטכס , יר את מעשיו של נרקיס ביום הזיכרוןמוק –הרצל 
  .שלנו וזה יצא לא מכובד מספיק וזה יתוקן בעתיד

        דיון בשינוי שם העמותה דיון בשינוי שם העמותה דיון בשינוי שם העמותה דיון בשינוי שם העמותה 

מסובך ולא שגור ומכך נובעות גם בעיות , יש לשנות את השם הקיים כי הוא ארוך 
  .הצגתו וגם בעיות רישומו

            נתיבי האשנתיבי האשנתיבי האשנתיבי האש    600600600600ת ת ת ת עמותת חטיבעמותת חטיבעמותת חטיבעמותת חטיב        - - - - שינוי השם שינוי השם שינוי השם שינוי השם     ----החלטה החלטה החלטה החלטה 

        כלליכלליכלליכללי    ןןןןדיודיודיודיו

התשובה היא  –שאל אם החומר כולל הרשימה השמית באתר מאובטח  -היבש 

  .החומר עדיין לא מאובטח

התשובה מטרות הוצבו והן קיימו  –ם רוצים להתרים צריך להציב מטרות א –עובד 
  . הכולל את כל המטרות, הוכן תיק תורם –בטיפול 

  .עשר פנקסים 15כולל ב  1400ועד  1001ממספר הודפסו קבלות לעמותה  –הרצל 

  . יועברו לגזבר שרון

  מזכיר העמותה, גבי בר גיורא –רשם 

 


