פרוטוקול ישיבה – הנהלת העמותה מיום  19.3.2010שהתקיימה
בבית יהושע
נכחו :איתן כהן,אהרון נרקיס,אהוד גרוס,גרשון טוסק,דני קריאף וחני כהן -אורון.
חסרים:
יהודה גלר ,בני הרטמן ,יורם דורי עובד מעוז וניסים שלום .

.1אושר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת מיום  8נובמבר .2009
.2דני ינסה לחדש הקשר עם קשל"ח החטיבה הסדירה במטרה לממש את
ישיבת התיאום בכל הקשור לסדרי הטכס בכנס סוכות.
.3נרקיס שיגר את הסרטים בליווי מכתב לכל מניחי הזרים ביום הזיכרון הקרוב,
על קבריהם של החללים .
.4זרי פרחים  +סרטים מטעם העמותה יונחו על קבריהם של בנים של לוחמי
החטיבה שנהרגו במסגרת שרותם הצבאי ,דני יניח זר על קברו של סרן שרון
אלמיקאס הי"ד שנהרג בקרב בהר דוב כסמ"פ בגולני ,שרון הוא בנו של לוחם
החטיבה דוד אלמיקיאס יבדל"א מעתלית .נרקיס ידאג לתיאום הנחת הזר על
קברו של רס"ן יותם לוטן הי"ד שנהרג כמ"פ טנקים במלחמת לבנון השנייה,
יותם הוא בנו של לוחם החטיבה עמיר לוטן יבדל"א מבית השיטה .
.5לנוכח מיעוט הפוקדים את אנדרטת החטיבה ביום הזיכרון ,הוחלט שלא
לקיים טכס רשמי.זר יונח לרגלי האנדרטה בשעה  15:00והמעוניינים יוכלו
לפקוד את האתר ביום זה .הודעה על כך תופיע בלוח המודעות באתר.
.6איתן הפיק מדבקות עליהן מופיעה כתובת האתר של העמותה בצרוף בקשה
לעדכון פרטים.מדבקות אלה יוצמדו לכל המעטפות אשר תשלחנה מעתה .
.7גרשון מטפל בקבלת האישור מרשם העמותות.
.8איתן מטפל מול יוני נוקד בנושא העברת השיוך של האתר מיוני לעמותה.
.9משפחת סידרר פנתה בבקשה להכניס לאתר תוכן תקליטור אשר הפיקה
לזכרם של אשר ונפתלי האחים שנפלו במלחמה .טכנית לא ניתן לעשות זאת,

תיבדק האפשרות להכניס את החומר לאתר של חטיבה  14עם קישורית
מהאתר שלנו.
 10.אושרה היוזמה לפרסום תחקיר של איתי אשר במעריב,תחקיר שענינו
תגובה לגימוד חלקה של חטיבה  600במלחמת יום הכיפורים.
 .11מאמרו של טוביה רביב כפי שהוא יתפרסם כנראה בביטאון השיריון הבא
של יד לשריון .
 .12במטרה לממש את התכנית לקיים אירוע בשנת ה 40 -למלחמה,יש ליידע
את טוביה רביב ולרתום אותו לסייע בקיום האירוע.
 .13הנהלת העמותה עומדת על כך כי הוצאותיו של דני בגין פעולות העמותה
יוחזרו לו לאלתר.

רשמה  :חני כהן אורון.

