עמותת חטיבה " 600נתיבי האש" (ע"ר )580310662
פרוטוקול ישיבת ועד – עמותת חטיבה " 600נתיבי האש" ,מיום 26.04.2018
הישיבה כונסה ב"יד לשריון" בלטרון.
נוכחים :אהרון נרקיס ,אהוד גרוס ,יובל ויס,יורם דורי ,רוני לניאדו ,שמעון היבש ,שמעון שרון ,שלום ניסים .עובד
מעוז -ועדת ביקורת.
נושאים לדיון:
ספר החטיבה
 .1הספר לקראת סיום ,הוגש לצנזורה.
 .2ידיעות אחרונות לקחו על עצמם הפצת הספר ,יופץ לקראת יום כיפור במחיר כ  100ש"ח.
 .3כדי לאפשר הפצה ע"י ידיעות אחרונות העמותה תרכוש  1,000ספרים לשיווק עצמי במחיר 60
 ₪לספר( .נדרש אישור העסקה)
 .4יש לדון במספר נקודות:
 התייחסות למשפחות שכולות ,כמה ספרים בחינם.
 באיזה מחיר נמכור הספר ( מציע )₪ 100
 למגיעים לכנס יכלול המחיר  ₪ 100גם תרומה
 הזמנות (מראש) למשלוח בדואר

כנס סוכות
.5
.6
.7
.8

קביעת תאריך ,חול המועד חל מ יום ב'  24.9עד יום ה' 27.9
נושא מרכזי לאודיטוריום :השקת ספר החטיבה
רעיונות להשקת הספר – פאנל ,תיאור התהליך ע"י הסופרים ואנשי צוות ההיגוי ועוד
מקום ותזמון מכירת הספרים

דיון:
נרקיס :התחייבנו לרכישת  1000ספרים ע"י העמותה.
עובד :ביחס למימון  60,000ש"ח שהעמותה התחייבה -מציע להחליט על מחיר בו נמכור הספר .משפחות
שכולות ראוי שתקבלנה מטעם ועל חשבון העמותה.
אהוד :צריך להחליט למי נותנים ספר -אשה ,הורים ,אחים וכו' .מציע לתת לקרבה ראשונה .עוד מציע שמי
שתורם  100ש"ח יקבל את הספר ב 50-ש"ח .צריך גם לתת כמה ספרים לתורם (חזי) וגם ליצור תמריץ שיקנו
יותר מספר אחד .למשל ,ע"י חתימת מפקד על הספר.
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עובד :אולי גיוס המונים ברשת?
רוני :צריך לקבוע מחיר קבוע לספר.
שלום :מציע ספר אחד למשפחה.
יובל :לאיזו מטרה ניתנה התרומה? נרקיס :התרומה להפקת החומר ,ספר וכנראה גם סרט .יהיו לנו 1000
ספרים ב 60 -ש"ח האחד ,מציע שנמכור במחיר דומה למחיר ש"ידיעות" תמכור ,כלומר  100ש"ח.
אהוד :אין סיבה שספר ימכר ביותר מ  50-60ש"ח ,כך היה בהשקות קודמות דומות (ספרים של חיים ארז,
ינוש ,ועוד).
שמעון ש : .אולי אפשר למכור למקומות עבודה.
יורם :הא ם פנינו לאריה מועלם (משהב"ט ,משפחות) ,אולי הם יחלקו למשפחות של חללי החטיבה? כדאי
לפנות גם לקשנ"ר שיקנו לשים בבסיסים -שזפון וכו'( .אהוד :הם לא יקנו .רק אם יקבלו) .אנשים לא יתרמו
לעמותה וגם יקנו ספר ב 100 -ש"ח.
שמעון ה : .לא ימכרו  1000ספרים .זה בעייתי.
נרקיס :מציע לתת להורים ,אלמנות ,יתומים ואולי גם לאחים .צריך להחליט.
אהוד :מציע כנ"ל למעט אחים ,אבל לפחות ספר אחד למשפחה.
נרקיס :ספר פר חלל 4 ,לפי מפתח משפחה 1 .ינתן בטכס ו ) ( ...בקרבה ראשונה גם מי שלא יהיה בטכס
ויבקש אח"כ ,יקבל( .כאן דורש הבהרה) מחיר לספר צ"ל  100ש"ח שזו תרומה בכנס וכך נקבל פי  4ממה
שגובים בד"כ בכנס.
אהוד :מציע ספר ראשון כתרומה ב 100 -ש"ח וכל ספר נוסף בעד  60ש"ח.
כולם (למעט נרקיס?) בעד הצעת אהוד -שפרט למשפחות (שבחינם) ברכישת יותר מספר אחד ,כל ספר ב-
 60ש"ח מכסימום.
נשאר פתוח -משלוח ספרים בדואר או נקודות חלוקה אצל פעילי הועד.
יורם :אם מישהו מבקש שישלחו -למשפחה שכולה הספר והמשלוח עלינו .האחרים ישלמו.
עובד :מחברי הספר הוציאו טיוטא מתוקנת שעברה לידי הרבה אנשים .העירו הערות ועד  1במאי יעבירו
המחברים נוסח מתוקן (עובד שלח מייל בענין למעורבים בהכנת הספר ב.) 25.4 -
יורם :מציע שיצויינו בספר שמות כל החללים ,אהוד ועובד מציינים שזה ברור ומסוכם כבר.
יורם גם מציין שתחילת הספר מספרת רק על קצינים בחטיבה ,אין איזכור לחיילים.
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כנס סוכות ספטמבר : 2018
נרקיס :טווח תאריכים אפשריים  . 24-27.9יש לקבוע תאריך ,להוציא הודעות ,להחליט על מיקום ותזמון מכירת
הספר באירוע ,כאשר השקת הספר היא נושא מרכזי באירוע פרט לחלק האזכרה.
סוכם תאריך יעד/מועדף לכנס -יום ד'  26.9עם תאריך חליפי -יום קודם.
אהוד :למכור הספר בתחילת ההתכנסות ושהיבש יהיה "דוחף" לשולחנות ההתרמה והרכישה .אהוד ורוני
מציעים לבקש מ"ידיעות" שקיות לספרים .כן מציע אהוד להכין " 2-3רול-אפ"ים" עם צילום הספר וכיתוב
שרכישתו היא תרומה לעמותה וכו'
יורם :חייב להיות הסכם של העמותה עם הכותבים .מציין שיכתוב פניה לועד בענין.
נרקיס :יבדוק עם חניתאי השאלות שיעלה יורם .כל הצעה לביצוע מחייבת גיבוי של מישהו שיקח על עצמו
לבצעה .צפוי שכל הפעילים ימלאו את התפקידים "הקבועים" שלהם.
רשם הפרוטוקול :יובל ויס.
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