אישורי מינויים
גבי בר גיורא מזכיר ,גרשון טוסק גזבר ,חניתאי אליגון יועמ"ש – .אושר.
בעלי זכות חתימה :הרצל רבה  ,גרשון טוסק וגבי בר גיורא – אושר.
אושרה בחירתו (גם בהעדרו) של ערן גרשון למבקר העמותה ,ערן הוא חתנה של
חני ,הוא רואה חשבון והוא התנדב לתפקיד.

בורוכוב  -72תד  9448ירושלים 91093

נוכחים :הרצל ,נרקיס ,חניתאי ,אייבי ,גבי ,איתן ,רוני  ,חני ,ניסים



לגבי האינטרנט הכתובות היום על שם נוקד תועבר לאיתן בהסדרה הבאה של

תיק תורם
התורם הוא יהודי דתי מירושלים העתיקה.התורם מוכן לשמוע אותנו על
פרויקטים נקודתיים ייחודיים .הצוות שירכז את העבודה מול התורם מורכב מ -
הרצל ,נרקיס ,עובד ,אהוד ,חני ,גבי ,גרשון ,רוני ,ניסים ,אייבי.
על הפרק יש שלוש אפשרויות –
הכנת סרט על הפעילות הקרבית של החטיבה ,עמדת שמע נוספת לאתר
עם סיפור חייו של כל חיל בגישה ישירה ,כתיבת ספר.
איתן מעלה הצעה שכדאי לשדרג את האתר ,לצורך זה נדרש פרויקט ,מתקבל -
איתן יכין לכך הצעה מעשית ותקציבית.
נרקיס מעלה את נושא הכנת ערכה למצגות מורשת  -הצעתו מתקבלת  -נרקיס
יכין הצעה.
הרצל מבקש להגביל את העלאת הרעיונות בחודש ימים ומבקש מהצוותים לסיים
(עבודת ההכנה לצורך תיק התורם ולהגישן עד לישיבה הבאה 10/3 ) .רצוי להעביר
רעיונות וחומרים גם במיילים עוד קודם לישיבה.
מינוי צוות תכנון לאירוע ה 40 -
אייבי נבחר ליו"ר ויפעל עם המח"ט ועם נציג לכל גדוד נציג משפחות שכולות
נציג החטיבה הסדירה נציג הדור הצעיר .על אייבי לרכז את הצוות ולהודיע
להנהלה .אייבי כבר דיבר עם גלעדי הצעיר ועם סחייק .אייבי יציג לנו דפ"אות
בעוד כחצי שנה.

hativa600@gmail.com www.amuta600.org.il

לגבי כתובת פיזית עבור הממסד ולצורכי דואר פיזי תהא תיבת דואר של גבי בר
גיורא– ת.ד , 9448 .ירושלים  - . 91093אושר.



התשלום לשם דומיין ושל התשלום לספק האחסנה - .אושר.
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רשם העמותות
חניתאי ייפגש עם גרשון ויסיים את הכנת החומר הנדרש .לסחייק יש עותק תקנון
ובכוונתנו לבדוק אם אנחנו מלכ"ר .בכוונתנו לדואג לאישורי מס עבור תורמים.
חניתאי וגרשון יעבירו החומר לגבי להגשה אצל הרשם .הטיפול ייסגר תוך חודש.
פעילות שוטפת
יום הזיכרון – האם לקיים מפגש באתר ביום הזיכרון ? יש הסכמה והחלטה
להזמין את כל ציבור חברי העמותה ולבצע בכל יום זיכרון בשעה ( . 1500מדובר
ביום הזיכרון לחללי צה"ל הרשמי שחל בכל שנה לפני יום העצמאות ).רוני מוכן
להתנדב להירתם לעשייה ולהנחיה של האירוע – .מתקבל.
יש צוות שמניח זרים על קברי החללים בכל בתי הקברות .הטיפול מרוכז על ידי
נרקיס  .יש כשלושים איש שמפיצים את כל ה  120זרים לחללים עם סרט לכל זר.
כנס שנתי בסוכות
יש רוב לגבי ביצוע הכנס כמסורת בכל שנה .הרצל מעלה את ההערות שנשמעו
לגבי מעורבות החטיבה הסדירה .האם יש לשנות פורמט? חני מסבירה את הצד
הקשה של הצרמוניה הצבאית בשל המסדר הצבאי הנוקשה .אפשר לבקש
מהחטיבה שלא לעשות מסדר .אנחנו צריכים ורוצים את התמיכה של החטיבה
בארגון והשתתפות בכנס.
הרצל מתמצת – הכנס בסוכות יהיה כנס והטכס יהיה רק חלק קטן בכנס .נפעל
להוריד ברמת הצבאיות של הטכס ולוותר על המסדר הצבאי.
נרקיס  -בכוונתנו לתת גם מעמד לרצון החטיבה הסדירה להנציח את נופליה
שבתקופה שלא הייתה ( . 600ראו על כך בהמשך)
הכנס מורכב משלושה מרכיבים – החשוב הוא המפגש החברתי שבכוונתנו לתת
לו את המקום והזמן שלו ,אח"כ בא שלב ההנצחה בטכס עצמו ובנוסף יש לשאוף
לבצע פעילות נוספת באודיטוריום .בכל מקרה כל כנס כזה הוא גם אסיפה כללית
שנתית וזה מחייב דיווח שנתי של ההנהלה בפני האסיפה הכללית ,אישור דוח
מילולי שנתי ולפי הצורך הצבעות של האסיפה הכללית .על כן בכוונתנו למשוך
לכנסים כמה שיותר מציבור חברי העמותה.
הקשר עם החטיבה הסדירה
מהות הקשר ותיאום מפגש .בכוונתנו לתאם עמדות ,הרצל מתכוון בעקבות
ההצלחה לשנות את שם החטיבה ל  600לפעול גם לשינוי שמות הגדודים בהתאם
למקור  . 407-409-410איתן אומר שכדאי לדבר גם לגבי הסמל של החטיבה שכן
לחטיבה הסדירה סמל שונה מאשר לחטיבה במקור.
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נזמן מפגש בנחשונים צוות הנהלה מלא מול צוות חטיבה מלא – .לטיפול הרצל.
דיון במהות הקשר – האם אנחנו הולכים לאיחוד מלא? החלטת הרוב היא אמנם
כן ,יש לאחד את ההיסטוריה של החטיבה הממשיכה לתוך החטיבה המקורית
במלואה .כולל סוגיית ההנצחה של חללי חטיבה  656בטרם שהוסבה חזרה
לחטיבה  600מדובר ב  13חללים .יש לתאם מול החטיבה הסדירה את הטיפול
באיחוד הנצחתם במסגרת העמותה ,האתר ,הזרים וכיו"ב .יטופל על ידי הרצל.
בכוונתנו גם לבדוק אם ל  600היו חללים לפני יום הכיפורים.
נבהיר מול החטיבה את עניין כנס סוכות ,נמסד את הקשר היומיומי ,מורשת קרב
תינתן לכל גדוד שיוצא לתעסוקה .אפשרי לשלוח מעטפות אזרחיות עם לוגו של
העמותה ,יש כבר תורם למעטפות .בכוונתנו להגיע למצב של הנחלת נוהל
בחטיבה הסדירה לעבודה שוטפת מול העמותה.
ביטאון העמותה
האם העמותה צריכה ביטאון ?
חני אומרת שבאמצעות הביטאון הגענו להרבה אנשים ,שואלת איך זה מתחבר
לאתר ,ויש לזה חשיבות גם בשיקום לכולם )תוספת של גבי(  .מאידך בכוונתנו
להציב גבולות.
אייבי חושב בעד ויש לזה ערך גדול וכדאי לבקר את זה באופן מסודר.
נרקיס  -העיתון נחוץ לנו כעמותה .בכוונתנו להקים צוות מלווה .תדירות
רבעונית.
מקובל על כולם שצריך להיות צוות שיטפל יחד עם עופר בהוצאת העיתון.
הרצל מציע לחבר את נחצ'ה לצוות .נרקיס מסביר כי עופר רוצה שנמנה את צוות
הוא לא רוצה לקבוע בעצמו.
חני מתנדבת להיות בצוות.
החלטה  -העמותה מעוניינת לקיים את הביטאון כרבעון ולהפעיל צוות עורכות
מטעמה כסיוע לעופר עידן ויחד איתו.
החלטה הצוות ימנה את עופר עידן ,נחצ'ה וחני .הרצל אחראי לחבר את נחצ'ה.
המאמץ לגייס חברי עמותה נספים
כולנו רואים בהרחבת השורות מטרה עם חשיבות רבה .על כן בכוונתנו לעשות
זאת כמשימה כללית וגם כמשימה אישית על כל אחד ואחד.
רוני וחני יטפלו במשפחות שכולות.
בכוונתנו לגייס בכל גדוד נציג אחד שיטפל בגיוס אנשי הגדוד ובני המשפחות.
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נרקיס מבקש לחפש מתנדבים באתר – גבי יכין נוסח ויעביר לאיתן לפרסום
באתר .גבי יתאם גם את גיוס הנציגים הגייסים.
תכנון ערכת הדרכה למורשת קרב
ניסים יהיה מרכז הפרויקט .דני קריאף ביקש להשתתף .ניסים יגייס עוד שני
אנשים לצוות והם יגישו הצעה בתוך חודשיים.
עמדת שמע חדשה
תוכנית עמדת השמע החדשה תוצג בפני התורם ,כפרויקט.
בחירת יום נוח לישיבות
יום חמישי יהיה יום קבוע בשבוע ,הפגישה הבאה ב  10מרץ ב  1800אצל גרשון
בקרית אונו.
הוחלט לפרסם הודעות על סדר יום ותאריך מיועד לפגישות הנהלה בלוח
המודעות באתר.
--סוף --
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