ישיבת ועד העמותה ,יום חמישי  23בנובמבר, 17:00 , 2017 ,נערכה באתר יד לשריון
בלטרון ,בהשתתפות:
אייבי רותם ,אהרון נרקיס ,אהוד גרוס ,חנן צימרמן ,שמעון שרון ,שמעון היבש ,ראובן הרן ,יורם דורי,
אריה בשן ,ניסים שלום ,עובד מעוז ,איתן כהן ,יובל ויס .אורח (לא חבר ועד) עמוס אונגר.
סדר יום מתוכנן :סיכום כנס סוכות ו 3 -פרוייקטים/נושאים נוספים/חדשים.
סיכום כנס סוכות
שמעון היבש הכין ומציג מסמך סיכום של מסקנותיו והצעותיו בעקבות כנס סוכות  9באוק.2017 .
(המסמך מצ"ב) .שמעון קרא והסביר את שכתב ונפתח דיון.
שמעון :יש לכלול בהזמנה לכנס את ענין התשלום (תרומה) .בהזמנה עצמה או בדף הפרטים
המצורף אליה.
נרקיס :יש להתארגן לגביה מחברי העמותה.
הכנס השנה נערך בשת"פ הדוק עם הצבא ובהתאם להנחיות הצבא (נערך בלטרון תדריך לעמותות)
וכן קיבלנו מעדי -קצינת הנפגעים -את הנחיות הצבא בפירוט בכתב ונצמדנו אליהן ככל האפשר.
השת"פ עם צהל עזר לנו מאד באמצעים ,למשל כל נושא הפקת והפצת ההזמנות בדואר ועוד .הצבא
יפיץ נספחים להזמנה כרצוננו -למשל דף הקורא לתרום.
אייבי :יש לטפל מיד בנושא ההתרמה ,עם חובה מינימלית (לא פחות מ)...
חנן :הכיבוד הספיק ,היה בסדר
אהוד :מציע לקבוע  3חדשים לפני הארוע מי הדוברים ,מי אומר קדיש וכו' אהוד מבקש להמשיך עם
המקהלה שאיתנו כבר כמה שנים .מאד מתאימים ,בשונה מלהקה/צוות צבאי (מישהו מהנוכחים
הציע לבקש כזו מהצבא) ששרים ברוח התקופה הנוכחית ,דבר ש"לא מדבר" לרובנו ,ותיקי  .600עוד
מציע אהוד ,לדאוג למחצצר להורדת הדגל ,הולם יותר מהמצב כיום.
נרקיס :יש לדאוג מראש לנציגים מהמשפחות השכולות לפעילויות השונות ,שלא יחזור על עצמו
למשל אותו אומר קדיש כל שנה .כדי למנוע אי נעימויות או פתרונות מאולצים ,כמו למשל בפעם
הקודמת שרוני לניאדו "הוקפץ" לומר קדיש מבלי שהיה מוכן לכך מראש .כמו כן חייבים להקפיד
על שיתוף מרבי של נציגי כל המשפחות.

על כל הנ"ל יש הסכמה כללית בין חברי הועד לרבות על המשך השת"פ עם הצבא בארגון הכנסים
הבאים.
ספר החטיבה והשקתו הצפויה
נרקיס :בשנה הבאה יהיה טכס להשקת ספר החטיבה ,שכותבים אילן כפיר ודני דור .מציע שאהוד
ינחה.
עמוס :מציע שההשקה תהיה אירוע מיוחד (נפרד מכנס סוכות) עם כיסוי תקשורתי.
אהוד :זה בהחלט ראוי לאירוע מיוחד אבל יש לזכור שלא פשוט להביא את האנשים פעמיים בשנה.
יורם :חשוב מאד שהספר ימצב את  600כחטיבה מובילה במלחמת יוה"כ.
נפתח דיון חופשי בו לא מסכמים אבל הכיוון המתגבש הוא ארוע נפרד לפני יום הכיפורים עצמו,
כדי לא "ללכת לאיבוד" בשפע התקשורתי הצפוי סביב יום השנה למלחמה .מוסכם שיורם יטפל
בצד התקשורת (עתונות ,טלביזיה.)...
נרקיס :חושש שאירוע ההנצחה יפגע אם השקת הספר בלטרון תקדים אותו.
עובד :ידבר עם כותבי הספר לוודא שסיומו בכלל יתכן לפני החגים בשנה הבאה ( עוד כ 10-חדשים).
אהוד :מציע מסיבת עתונאים לכבוד השקת הספר וגם טכס רגיל בו החלק הסגור (באודיטוריום)
יוקדש לספר .צריך לראיין ולהקליט אנשים לצורך זה ,כמו שארים ,שר ,רמטכ"ל...,
נרקיס :מציע/מסכם שתוך חדש נערוך משאל בין חברי הועד אם לעשות אירוע השקה נפרד
(תקשורתי) בהתבסס על מידע שעובד יביא מהכותבים.
אהוד :מציע שצוות ההיגוי  +יורם ,יוסמכו להמליץ לעמותה בענין( .יש הסכמה כללית).
הצעה להתקנת בר-קוד על קברי חללי החטיבה
נרקיס :מציג את הרעיון שהגיע דרך רב החטיבה ,להתקין על כל קבר ,בהסכמת המשפחה ,תגית
בר קוד שתהיה "לינק" למידע שקיים באתר החטיבה על החלל .נרקיס ואיתן ערכו בדיקה ראשונית
על היתכנות הטכנית והעלויות .בר-קוד ) (QRעל תווית נירוסטה קטנה ( 6X6ס"מ ?) עולה כ 20-
ש"ח ואולי ניתן להוריד במחיר ,אם ההצעה תאומץ על ידי גורמים נוספים (משהב"ט? יד לשריון?).
יורם :מציע לקיים את הדיון לגבי התקנת הבר-קוד ,בנוכחות בני המשפחות.
עובד :חייבים לקבל את הסכמת ואישור משהב"ט לענין .אי אפשר לעשות זאת בניגוד לדעתם.
אהוד :מציע לשים בר-קודים (ס"ה  )123באנדרטת החטיבה.
איתן :מעדכן שחשב על כך ומציג דוגמאות הדפסה שהכין ,של בר קודים שונים שעשויים להתאים.
סוכם שנרקיס ויובל יפגשו עם חנן -מנכ"ל יד לשריון -לגבי ענין זה (ברקודים באנדרטה).

רכישת מדפסת להפקת מדבקות אישיות בארועים הבאים
נרקיס ואיתן :היות ועד כה משתתפי כנס סוכות קיבלו מדבקה עם שמם בכתב יד ,שלא תמיד ברור
וגם לא ממש יפה ,שקלנו ובדקנו רכישת מדפסת ייעודית להפקת מדבקות שם .אפשר להוסיף את
סמל החטיבה ושיוך גדודי .איתן הציג מספר דוגמאות של הדפסה אפשרית .מבדיקה שערך,
מדפסת שיכולה לשרת במקביל מספר עמדות ,עם גלילי מדבקות ,תעלה כ 1500 -ש"ח ,יש צורך
גם בתוכנה ייעודית.
סוכם ללא מתנגדים כי ירכשו מדפסת ותוכנה בעלות עד  2000ש"ח.
ציון שמם של חברינו שהלכו לעומם במשך השנים לאחר המלחמה באתר החטיבה.
נרקיס העלה הרעיון לכבד את חברינו שנפטרו במשך השנים ,איתן מצא לכך פתרון באתר ,נפנה
לחברים כדי שיעדכנו אותנו לגבי החברים שנפטרו .נציין את שמם ,חודש ושנת הפטירה ,השיוך
היחידתי ,קשר עם השארים במידה וירצו בכך.
שונות
שמעון שרון :דו"ח כספי של  2016טרם הושלם .שמעון בקשר עם רואה החשבון.
ט'  46טרם התקבל .באחריות הרו"ח.

רשם :יובל ויס.

