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  ,איתן כהן מנהל אתר, גזבר -גרשון טוסק, ר יוצא דני קריאף"יו: נוכחים 

, אלקן, נרקיס, עובד, נסים, חניתאי, צביקה, איציק, מומי, הרצל , חני, אריה, איבי
יורם דורי שלא יכול היה להגיע ביקש לכלול אותו בהמשך להנהלה  .גבי, רוני

  .החדשה

הדוח הכספי אושר . ר היוצא ובדיווח הכספי של הגזבר"הישיבה נפתחה בדברי היו
  .ר היוצא עזב את הישיבה"היו. על ידי האסיפה הכללית ונחתם כדין

בדיקה , מצב העמותה תקין והיא מדווחת כחוק לדעת הגזבר ושאר המשתתפים
באתר רשם העמותות נכון להיום העמותה בהליכי מחיקה ראו הרשום . מ.שערך הח

  .   כאן

 580310662   מספר עמותה  

 בעברית שם עמותה
) 600(מורשת ולהנצחת חללי חטיבת נתיבי האש  העמותה להנחלת  

 (ר"ע(לדורות 

 שם עמותה
 באנגלית

   

 תאריך רישום
 העמותה

  03/11/1997 

 מחיקה בהליכי   עמותה מלל סטטוס

 52622, רמת גן , יצחק סחייק אצל, 30ספיר יוסף    כתובת

  

שהסביר לאסיפה כי יש למנות לעמותה הנהלה . ר האסיפה נבחר עובד מעוז"ליו
תקנון הסתבר בדיון כי לא קיים . חדשה על מנת שתוכל להצעיד אותה לדרך חדשה

נערך סקר הכרת הנוכחים ובדיקה מי מוכן להיבחר . ולא קבוע מספר חברי ההנהלה
, נערך דיון קצר בצורך או אי הצורך בפורמליסטיקה. רוב הנוכחים התנדבו. להנהלה

  .המובאה לעיל מסבירה היטב את הצורך

נרקיס מסביר שיש מספיק תפקידים בהנהלה לחלק למתנדבים ועדיף לאייש את 
  . מכאן שעדיפה הנהלה רחבהכולם 

ויש לו , בעבר ר"הרצל היה כבר יו, ר החדש"עובד מציע את הרצל רבה לתפקיד היו
  .את הידע והיכולת וגם הסכים לכך מראש

ד "הרצל מביע את הסכמתו בדרכו ומספר כי עדיין עושה מילואים בתור בסמג
 כ"ואח 407סיפא איך הוקמה אגודת . מחדש 407לוגיסטי בגדוד שקיבל את מס 

הרצל מסביר כי הנצחה . הוקמו אגודות הגדודים האחרים וצורפו לעמותה הקיימת
  . ומורשת קרב והנחלה לעתיד הם חלק מתפיסת עולמו

. ר החדש"עובד מעמיד להצבעה בהעדר מתנגדים ומתחרים הרצל רבה נבחר ליו
  .האסיפה הסמיכה את הרצל גם כמורשה חתימה



2  

  . בר גיורא ואיציק סחייק לועדת ביקורת נבחרו גבי

  אושר תקציב לרואה חשבון , גרשון, לבקשת הגזבר הישן והממשיך 

 ד"חניתאי אליגון בהיותו עו, נקבע גם כי חבר ההנהלה החדשה, שח לשנה 750בסך 
  .ישמש כיועץ משפטי של העמותה

להבהרה נאמר שוב כי החברות בעמותה מוחלת אוטומטית על כל מי שהיה לוחם 
קיים מסד נתונים מסודר .  בחטיבה או שהוא בן למשפחה שכולה של החטיבה

הם לוחמים השאר בני משפחות זאת מול  250שמות מהם רק  316המכיל רק כ 
  . כתובות פיזיות שקיימות במד נתונים אחר 1000למעלה מ

היר כי מטרות ויעדי העמותה רשומים בעבר ולאומת המטרות שהן נרקיס מב
עניין הקשר למשפחות ולוחמים נראה . סטטיות יש יעדים שכבר הושגו ויש להסירם

כאילו באחרונה דווקא יש פניות של בני דור שני ושלישי שמעוניינים במידע 
  . והתקרבות

הרצל מסביר כי המטרות שנקבעו הן לא ברות שינוי ללא פרוצדורה ואילו יעדים 
הוא מצדד בביצוע סיעור מוחות כדי ללמוד את המצב ובהמשך ישב . ניתנים לטיפול

  . צוות מצומצם ויקבל החלטות בעניין היעדים

נרקיס מפרט את התפקידים המצריכים איוש מתנדבים כגון ארגון הפעילות 
קשר עם המשפחות , אחזקת האנדרטה, כנס סוכות, טקס הזיכרון, השוטפת 
ובעיקר יש למנות שנית מתנדבים אחד איתור , קשר עם החטיבה הסדירה, השכולות

  . שני לצורך התרמה וגיוס משאבים, וצרוף חברים נוספים

הוא לא רוצה תפקיד , עופר מבקש לדון בביטאון שהפיק במשך חצי שנה וחדל
בקש לגיטימציה של ההנהלה על הביטאון שיהיה מעכשיו ביטאון בהנהלה אך הוא מ

הוא מסביר את המנוף הגדול שהביטאון מביא לעמותה . של העמותה ולא פרטי שלו

כמכשיר פרסום וקידום וכיצד עד כה הביא לצורף חברים חדשים רבים ועוזר לשמור 
  . על קשר עם אחרים ועם בעלי עניין

ורוב הדוברים , יק חומר כדי להחזיק ביטאון חודשיחניתאי שואל אם יש בכלל מספ
נרקיס מציע לקבל החלטה על כך בוועד המנהל ולהקים צוות .  סבורים שאכן כן

  . שילווה את הביטאון בהמשך כך זה גם לא ייפול על אדם בודד

השנים של העמותה נוצרה מסורת וכי בעיניו  18עובד מסכם שכך יהיה ומסביר כי ב 
היה מוטיב לעסוק בהיסטוריה ואולי ". תחושת הביחד"יותר הוא הנכס החשוב ב

שוטף העיסוק באבל הנכס החשוב לטיפוח הוא , צריך להפנות לכך משאב אחר

  .והשותפות  והחברות שבו

עופר מודיע על כך כי איתי לנדסברג מהערוץ הראשון מתכוון להפיק סרט על 
  . ל וכי יהיה טעם להשתתף בכך"האחים גורדון ז

  .שון טוסק מונה להמשיך כגזבר העמותהגר
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  –הרצל מסכם את הישיבה 

  . הוא מסביר לעופר כי הוא רואה בו נכס אמיתי לעמותה

  העמותה תבדוק את ענייניה ותדון בכל המטרות והיעדים כולל גם 

  , צריך לחדש את פעילות יום הזיכרון ואת כנס סוכות . הפעלת הביטאון

ה כי אסור לפספס אותו והוא אמור 'צריך לבדוק מה קורה עם המחקר של נחצ
. צריך לבחון ולהחליט על מערכת היחסים עם החטיבה הסדירה. להיות נכס אמיתי

הרצל מאמין כי ככל שפורום ההנהלה יהיה רחב יותר כך תהיה לו יותר לגיטימציה 
  .צומצםוטף וקבלת החלטות יעשה רק צוות משה ניהול גם אם את

  

  סוף הישיבה

  נרשם על ידי גבי בר גיורא

  

 


