סיכום ישיבת ועד – "עמותת חטיבה  600נתיבי האש"
נערכה ביד לשריון בלטרון ,יום ג' 16:00 , 13.08.2019

נוכחים :שלום ניסים ,ראובן הרן (יועץ משפטי) ,הרצל רבה (לא חבר ועד ,נוכח כבעל
תפקיד –מנחה -בכנס סוכות) ,איתן כהן ,איבי רותם ,דרור בן הרואה ,חנן צימרמן  ,שמעון
היבש ,גבי בר-גיורא ,עובד מעוז (ו .ביקורת) ,רוני לניאדו ,אריה בשן (משעה ,) 17:00
אהרון נרקיס ,יובל ויס.
עוד השתתפה בישיבה סרן טל קייס ,קצינת נפגעים ממפקדת קשנ"ר ,המקשרת בין
העמותה לצבא ומתאמת עבורנו את הקשור לכנס סוכות.

הישיבה התנהלה בהתאם לסדר היום שנקבע מראש:
א) יועץ משפטי ישן חדש.
דווח כי חניתאי אליגון ביקש לסיים את תפקידו כיועץ משפטי לעמותה וכי חברנו ראובן
הרן (עו"ד) הסכים לקבל עליו את התפקיד .הובעה הערכה רבה לתפקודו של חניתאי
משך השנים והוסכם כי בהזדמנות המתאימה הערכה זו תובע בפני חברי העמותה
כולם ככל שאפשר (בעדיפות בכנס סוכות הקרוב ,אם חניתאי ישתתף).
הועד אישר פה אחד את מינויו של ראובן ליועץ המשפטי של העמותה.
ב) הצעות לחברי ועד נוספים לנוכח עזיבת אהוד וראובן
הוצג כי אהוד גרוס ביקש להפסיק חברותו בועד וכי ראובן הרן נגרע מהועד היות ומונה
ליועץ המשפטי ולכן רצוי למנות חברי ועד נוספים/חדשים.
אריה בשן הציע לצרף לועד את אריק ברכה (איש גד'  )410שהביע את רצונו בכך.
צרופו של אריק אושר פה אחד.
ג) מה נעשה בנושא הספר והיכן עומדים .קביעת אופן הפצת מהדורה חדשה.
הועד עודכן שוב ,לאחר העידכונים שהועברו במייל ,כי הוצאת ידיעות נתנה ברכתה
להפקת מהדורה חדשה/מתוקנת וכי אין לידיעות כל דרישה או התניה בענין .כן דווח
כי המהדורה החדשה נמצאת בהכנה .נעשה הסכם עם טפר הוצאה לאור (קב"מ של
ידיעות ספרים) לביצוע התיקונים והפקת מהדורה של  200ספרים במחיר של 8500
ש"ח (כולל ביצוע כל התיקונים ,הן במלל והן בתמונות) .הועד אישר פה אחד.
נדרשה החלטה איך תופץ המהדורה החדשה ,האם תנתן למשפחות ,האם תמכר?
הצעת נרקיס התקבלה כלהלן -הספר ימכר לכל המעונין במחיר  50ש"ח .תתכנה
חריגות כגון מתן ספר למשפחה שתבקש.
ד) עדכונים בנושא רשם העמותות ,פטור מאגרה ,אישור ניהול תקין ,דוחות כספיים...,

הועד עודכן כי הוגש דו"ח לשנת  2018ועדין יש לאשר דו"ח כספי של  2018ולידע את
הרשם על ביצוע (רואה החשבון עדין לא הגיש לנו את דו"ח  ,2018שמעון שרון
התבקש לזרז אותו ולודא הגשה) .בקשה לפטור מאגרה עבור חובות העבר נחתמה ע"י
נרקיס ויובל והועברה לאישור ראובן (נדרשת חתימת אימות ע"י עו"ד) .יום אח"כ דיווח
ראובן כי הבקשות נחתמו על ידו והוגשו לרשם באמצעות בנק הדואר כנדרש.
הוסבר ע"י גבי כי בכפוף לסילוק חובות העבר והגשת דו"ח  ,2018נוכל לבקש אישור
ניהול תקין לשנת . 2019
ה) יוזמות הרצל :קריאת רחוב ע"ש החטיבה ,הרחבת אתר האנדרטה
הוצגו שתי יוזמות של הרצל רבה )1 :הרחבת רחבת הישיבה באנדרטה -הוצג כי עבודת
תכנון ראשונית נעשתה ע"י חברנו בני שדמי והנושא בטיפולו של הרצל )2 .הרצל יזם
פניה לראש עירית באר שבע בבקשה לקריאת רחוב או כיכר משמעותיים בעיר ,על
שם חטיבה  .600הרצל הכין מכתב שנחתם ע"י טוביה וע"י יובל והוא יוגש לראש
העיריה ,באחריות הרצל.
ו) חלוקת ספרו האוטוביוגרפי של טוביה (ע"י טוביה)
הועד עודכן כי טוביה כתב ספר -אוטוביוגרפיה -אותו הוא מבקש לחלק (חינם) לכל
המעונין ,ביום הכנס בסוכות וכי קיבל את הסכמתנו לכך.
ז) כנס סוכות –
מה סוכם:
מנחה -הרצל רבה קיבל על עצמו את ההנחיה לאחר שאהוד עדכן כי לא יוכל
לעשות זאת השנה.
רב החטיבה  -מיודע ומתואם עם נרקיס
רון גנג -מנצח מקהלת ח"ן – מתואם כבר עם נרקיס
חנן ודרור בתפקידיהם המסורתיים.
יש למצוא דיילות/ים לסידור וניהול שולחן האוכל בתשלום .נרקיס יחפש בקיבוצו.
גביה – באחריות היבש לרבות הקצאת העמדות וכיוב' .איתן מודא פעולת גביה
באשראי.
מחשבים – מי מביא? ( 1גבי) ? 3 ,? 2 ,
רוני דואג למים ...לאחר תאום משהב"ט ע"י טל
זרים ( – )4טל מטפלת ותידע אותנו.
ריהוט –  10שולחנות 300 ,כסאות ,וידוא שיש חשמל ...,נרקיס מול לטרון.
הזמנות מודפסות – טל קיבלה דוגמת הזמנה משנה שעברה ותוציא טיוטא עם
התיקונים המתאימים .תיאום ואישור ע"י יובל ונרקיס.
התרעות  save the dateלקראת הכנס תופענה באתר החטיבה ובאתר יד-לשריון
(איתן) יצא מייל וכן פוסט בפייסבוק (אלי .בדיעבד גם גבי פרסם בפייסבוק)
בהמשך תופץ הזמנה ויוצאו תזכורות.
איתן הציג את ההצעה שקיבלנו להנפקת תגי שם לבאי הכנס ,המחיר כמו בשנה
שעברה ,כ 3300 -ש"ח .ההצעה אושרה ואיתן יתאם מול הספק.
מכירת ספרי החטיבה ישן/חדש ואביזרים שונים באחריות שמעון היבש.

לא יהיה חלק ב' לאירוע באודיטוריום היות ועד כה לא עלתה כל הצעה לתוכן של
התכנסות באודיטוריום .הארוע כולו יהיה באזור האנדרטה.
לו”ז ליום הארוע
התכנסות החל מ –  14:00תחילת הטכס –  16:00סיום משוער )? 17:00( 16:45

ח) דמי חבר
חברי הועד קיבלו במייל מחיים כרמי לפני כמה ימים את ההצעה שגיבש יחד עם
איבי לגבי גביית דמי חבר ,זאת על בסיס החלטה קודמת שבקשה מחיים ואיבי
לגבש הצעה כזו ולהביאה לדיון.
בדיון היום מציע איבי לגבות "כמו יד לשריון" 240 -ש"ח לשנה.
נרקיס  -מציין שצריך הצעה מפורטת לניהול גביית דמי חבר -מנגנון הגביה ,מרווחי
זמן ,תשלומים כן/לא וכיוב' .קיימת גם אפשרות להוצאת תזכורת פעם בשנה
בהנחה שאנשים יענו לה וישלמו (כמה זה ריאלי?).
סוכם שאיבי וחיים יעדכנו את הצעתם ויביאו לדיון הצעה מגובשת .גבי ציין שיש
להפריד ברישום בין דמי חבר ותרומה בהתאם להנחיות הרשם.
הישיבה ננעלה בשעה . 18:00
רשם :יובל ויס.

