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 ( 580310662ע"ר )"נתיבי האש"  600עמותת חטיבה 

 

 לשריון, לטרון -, יד 2019בדצמבר  16סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 

 

עובד, ראובן, ערן, חיים, חנן, דרור, אריה, איתן, שמעון ה., שמעון ש., שלום,   נוכחים: , 17:00הישיבה החלה בשעה 
 נרקיס, יובל. 

 מנחה אירוע סוכות ויו"ר העמותה בעבר.-ק. נפגעים מפקדת קשנ"ר, הרצל רבה   - משתתפים שאינם חברי ועד: טל קייס 

 

 סדר היום שנקבע: 

 סיכומים ממפגש סוכות וכמובן מסקנות רצויות לעתיד 

 ם פרשת חזי והכותבים סיו

 לשריון, לרבות )אי( הרחבת רחבת האנדרטה- סיכום פגישה עם מנכ"ל יד

 תחומי אחריות של חברי הועד

 שונות 

 

 סיכום מפגש סוכות  (1

: מעורבות האנשים היתה למופת כולם ראויים להערכה, היה ברור שלכל העושים במלאכה מוטיבציה גבוהה.  הרצל
 תקלות, הפירוט בסיכום כלהלן:  כמנחה הטכס יכול לומר שהיו גם 

 ( יש לערוך כשעה לפני הטכס.). לא בוצעה חזרה גנרלית ותיאום עם המקהלה וההגברה בשל בעיית מזג אויר1

 (יש עוד מקהלה במועצה). יש לדעתי לרענן את המקהלה , 2

הטקס,בשל אי תיאום  . לא היה תיאום מלא בתיק הבמה עד לרגע האחרון, וחלק מהטקסטים נכתבו בכתב יד בעת 3

 מראש, 

 למנוע טעויות,   -. יש לדעתי להכין קלטת השמעה להקראת שמות הנופלים ,ולא הקראה במקום  4

  ותוכנית עיונית   - דיווח יו"ר העמותה   -לפרידה  - . יש לדעתי להמשיך את העצרת גם באודיטוריום5

  . יש למנות צוות מיוחד לנושא האודיטוריום במיוחד, 6

 ובשנה הבא יובאו מתוך שירי לוחמים.  - .ממליץ כי הטקסטים וקטעי הקישור שנלקחו השנה מהמקרא 7

 . אני ממליץ לשתף גם את ראש המועצה האזורית גזר וחברי מטה המועצה , 8

 ועוד,  8149מג"ד  - ולצמצם נושאי דברים ,כגון דובר אחד דור צעיר  - .הטקס יתבצע לא יותר משעה 9

http://www.amuta600.org.il/


 
 
 

 www.amuta600.org.il   052-  3656904,  טל  @gmail.comyuvalinbox יל  .  מי   7312500דניאל  - כפר  13156ת.ד.  

למפגש   - בחורשת האנדרטה  11.00  לגבש מחשבה להתחיל בשעה -תכנית המשך באודיטוריום  .אם לא תתבצע 10

 . ואז יחל טקס זיכרון  15.00חברים ומשפחות עד לשעה 

 : הערות חברים אחרים לנ"ל

 יש לקבוע לו"ז למשך הטכס ולהקפיד עליו.   -איתן 

 יש להזהר מלצמצם את חלקו של הדור הצעיר.  - אריה

 בקלות )מדי( על החלק באודיטוריום.  ויתרנו  -שמעון ה. 

 יש להוסיף נקודת חשמל באזור הכיבוד. במצב הנוכחי, כשיש גשם זה מסוכן.   -דרור 

 זה פספוס שלא היה אודיטוריום. זה חשוב. חשובה הקראת השמות ולא הקלטה.  -חיים 

נחה הוא לפי טעמו והוא גם )צ"ל(  עובדים עם תיק במה מסודר, סגנון המאנחנו  בעקבות הסיוע הצבאי ודרישותיו,    - נרקיס 
 אחראי על הכנת הטכס. 

יק הבמה מוקדם. כ"כ ביחס  תרוך פגישות תאום לפני הטכס מוקדם יותר משעשינו השנה ולסגור את ע צריך ל -טל
 הקרנה, יש יחידות שעושות הקרנה ואפשר גם להתייעץ עם הענף. ל

 

 מקריא ומסביר את הסיכום שהכין, כלהלן:  -שמעון ה. 

דקות הפסיק הרישום   45עמדות. תחילת הרישום היתה מוקפדת אבל לאחר הגשם העז במשך  3:היו  שא הרישום נו . 
איש שלא   45הממוחשב ועברו לרישום ידני.הרישום הידני לא איפשר רישום של שינויים.מצאתי על קצה המזלג כ 

בהגדרה שאם היו שינויים בכתובות הן   נרשמו.חלק עי הצלבות של תורמים.חלק עלו ישר לטכס ולא נרשמו.טעות היתה
שח מחייב דיון בהצלחת הנושא.יתרון שהפתק המסודר נותן זיהוי מצוין    3000לא נרשמו.בקיצור קצת פספוס.סכום של כ  

 בעידן ה"חטיאריזם". 

 אשה ואיש.  61משפחות שכולות שנכחו נספרו  28מ  *השתתפות 

  איש. 190סהכ  וזוהואיש שלא נרשמו     45ממשפחות לוחמים+ 145

 .נראה שהיו רבים מתמיד.לצערנו קשה היה לעקוב  50ל   80איש.לדעתי היו עוד בין  251סהכ נוכחים 

*רישום זה אינו פותר את הבעיה הכאובה של אימות כתובות ,חיפוש קשר עם המנותקים.עם הגיע רובנו לגמלאות  
רשמית,היה רצוי לטפל בהרחבת המעגל והקשר של טיפול  העמותה ברשימות שאינן ברמת עדכון מספקת .זה משפט  

וסף יש כמה מאות מנותקי קשר שבעבודה איש לתיקון פרטים חלק נוסף גם במ. שכולות.בנ 300ישן כבר אבל יש כ 
 אינטנסיבית ניתן לשפר.)לעתים יש רק שמות או מיילים שלא נענים,כתובות ,וטלפונים או פלפונים בקיצור יש עבודה(. 

 בסיום ההתרמה למאחרים ועוד,יועברו לאיתן התיקונים הברורים. 

דקות   45תר  מהפעם הקודמת  ללא תקלות . עמדות ממוחשבות.עבד טוב יו 2:  הממוחשבת . נושא ההתרמה:  א.  2
הגשם היו בעוכרינו אבל לאחר הגשם לקחו איתן וגבי סיכון והמשיכו לעבוד  עם המחשבים און ליין ...הרישומים למהות  
 התרומה או דמי חבר או ספר   לקו מעט בגין הגשם והלחץ.תודה והערכה לאיתן  וגבי בר גיורא על הנחישות וההצלחה. 

עמדות , המחאות ומזומן העמדות עבדו יפה ,שמעון שרון הוסיף מימד של מקצוענות,לאחר שחזר    2:    ה הידניתהתרומב.  
ספרים    30כובעים ובנוסף    10דיסקים, ו    4מי"כ,  4משתי שנות שבתון.דליה היבש שווקה הקניות ותרומות נמכרו  קלטות  

 יה היבש. לא בטוח שבגין הגשם הכל נרשם נכון .תודה לשמעון  שרון ודל 
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 עסקתי בקירוב  אנשים לשולחנות ההתרמה.    ג. אישית 

  8000. בהתרמה מוקדמת מהפייסבוק  שאלי מפעיל ובשום שכל שם נתונים על אפשרויות ההתרמה כ1.בסהכ גויסו 3
ות   .  תרומות ממומש4שח.    11500. ידני צקים ומזומן :שרון שמעון ודליה היבש כ  3שח.    6800.כרט' אשראי בכנס כ2שח .

 שח.  2000לפני יום הארוע ,ואחרי הארוע  כ 

שח.סכום סביר   5000הכנסות  עתידיות לאחר נסיונות מכירת ספרים ותרומות כ  צפויות עודשח. 28370. סהכ גויסו 4
 ודומה נטו לשנה שעברה בניכוי ספרים שנמכרו .אם מזג האויר לא היה פוגע היינו מגייסים יותר. 

 שח.   97500בניכוי הוצאות ידועות רובן מהארוע כ  8/11/19 . מצב הקופה נכון להיום 5

 . *מעריך את כל אלה שתרמו להצלחת הכנס מהיו"ר ,המשנה וכל האחרים כל אחד בתחומו  שום דבר אינו מובן מאליו. 

 )סוף הצגת הדברים של שמעון ה.(

 

 להלן סיכום ההערות:   –איתן 
 

 .  עמדות רישום  3 -רישום  
היטב. נרשמו לוחמים ובני משפחות שכולות והופקו תגים. בעת הגשם קופלו העמדות ולאחר   פעילות הרישום עבדה 

מכן נעשה רישום ממוחשב אולם התגים נרשמו ידנית. )הפעילות נעשתה במחשבים ללא חיבור לחשמל והמדפסות לא  
  170ופקו תגים לכ סהכ נרשמו וה .חוברו בשל שמירה על בטיחות המפעילים ( בשל הפסקת הגשם לא נרשמו רבים

 .איש
 

עמדות שתופעלו על ידי גבי ועל ידי. כל מי שרצה לשלם בכרטיס אשראי שילם    2 - תשלום באמצעות כרטיסי אשראי 
 .ולא נוצר כל תור. בעת הגשם נעשתה הפסקה ולאחר מכן נמשכה הפעילות. )שתי עמדות מספיקות לביצוע הפעילות( 

 
 .עמדות הרישום ומספר עמדות התשלום בכרטיס אשראי מספיקות הפעילות הייתה תקינה, מספר  -  לסיכום

 
 הוצגו הערותיו כפי ששלחן:  – )לא נכח בישיבה( גבי 

 
התקלה של הגשם, לא ניתנת למניעה, אבל בהחלט ניתן לתכנן פריסת חשמל קבועה מסודרת שתמנע סיכונים מיותרים  

 !שפרסנו את החשמל גם בלי גשם ובוץ היה מסוכןבעתיד. כבר סמכא בניהול סיכונים אומר לכם שכפי  
אהבתי מאוד את מעורבות הדור הצעיר. עליו אני כבר מדבר מספר שנים. כל הכבוד למי שהגה את הראיון ומי שביצע.  

  .כדאי לנו מאוד להמשיך ולטפח את דורות ההמשך להנצחה
מוכנה להרחיב את המקום, אז כדאי לנו לחשוב על  מסתבר שהקהל שבא לכנס רק גודל עם הזמן, ואם לטרון לא 

 .אלטרנטיבות

 
 

 הערות נוספות של משתתפי הישיבה: 
 

 , יש לחשוב על פתרון. לענין המזון, הגשם היה )ועלול להיות( בעיה קשה   –דרור 
והוריד את    ש"ח ס"ה(, היה מאד יעיל   500מתפעלים בשכר לטיפול בכיבוד )צעירים מקיבוץ נען,    2השנה הבאנו    – נרקיס  

 המטלה ממשפ' לניאדו... 
 

 משפחות. -מחמיאה לטכס שלנו, לא מכירה אחרים ברמה כזו של קשר עמותה – טל 
 הסגל שבפיקודה הגיע כדי לפגוש משפחות בעמדות הקליטה, דבר שתרם גם לענף בנושא הקשר למשפחות. 
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באודיטוריום ואח"כ להמשיך בטכס ליד   מציעה אפשרות של פעילות לפני הטכס, למשל פיקניק... אולי דווקא להתחיל 
 האנדרטה. 

 יש לשריין את האודיטוריום בלו"ז מקביל לטכס מחשש שיהיה גשם והאודיטוריום יהיה תפוס ולא יהווה אלטרנטיבה. 
 מבקשת לידע אותם מוקדם ככל האפשר במועד המתוכנן לטכס. 

 
יש להקדים ורצוי לקבוע פורמט קבוע להזמנה  הצבא מכין את ההזמנות בדיוק בזמן שבצבא הדממת סוכות. –נרקיס 

)מציג דוגמאות הזמנה של שנים קודמות( כך שבכל שנה ישתנו רק הנתונים הרלבנטיים אבל ההזמנה תהיה באותו  
 פורמט. 

 
 
 

 סיום פרשת חזי והכותבים  (2
 

דיווח כי הסכסוך בין חזי לכותבי הספר הגיע לסיומו. הכותבים קיבלו את הכסף שהגיע להם והעמותה העניקה    יובל
לחזי זכויות לכתיבת תסריט ולהפקת סרט המבוססים על הספר, זאת לאחר ש"ידיעות ספרים" העבירה לעמותה  

יועמ"ש העמותה( כי לא יהיה כל דבר   - )חינם( את הזכויות על הספר ולאחר שחזי התחייב בכתב )בפיקוחו של ראובן
 פוגע במי מאנשי החטיבה או הקשורים להם, בתסריט ובסרט, אם יפיק כאלו. 

 
 

 
 

 לשריון -סיכום הפגישה עם מנכ"ל יד  (3
 

לשריון. חנן הביע הערכה רבה לפעילות העמותה    -מנכ"ל יד  -נרקיס ויובל דיווחו על פגישה שקיימו עם חנן ברנשטיין 
חנן מתנגד לכך בהחלטיות  ו. הועלתה בפניו ההצעה/בקשה להרחבת רחבת האנדרטה סוכותהשנתי בובעיקר למפגש 

 רבה. 
ע )ע"י ?( לבקש מיד לשריון לתת פתרון להיעדר  מציע שלא להרים ידים בנושא הרחבת הרחבה... כן הוצ הרצל

   שירותים באיזור הטכס )אולי הצבת שירותים כימיים(. 
 

 שונות (4
 

מזכיר שוב את ההצעה לגביית דמי חבר )יובל מזכיר שההצעה שגובשה ע"י חיים ואיבי אמורה היתה לעבור   –חיים 
 עדכון מצדם(. 

 אם יש דמי חבר זה נוגד את רוח ההתארגנות שלנו, כי יוצא שמי שלא משלם איננו חבר.  – עובד 
סובך, קשה לתפעול ומעקב ובסופו של  תומך בדעתו של עובד. התחושה היא שהטלת דמי חבר תיצור מנגנון מ – יובל 

 התקנון לא מחייב דמי חבר.  דבר ההכנסות לא תגדלנה, להפך. שכר המהלך יצא בהפסדו. 
 ם וכאשר העמותה תחדל מלפעול/להתקיים. אשואל לאן הולך הכסף  – שמעון 

ויובל. יש קביעה בתקנון העמותה כי במקרה כזה הכסף    נרקיסראובן, הנושא נבדק ע"י  -)הערה ממספר ימים אח"כ
 יועבר לעמותה בעלת מטרות דומות לשלנו. כולם מוזמנים לעיין בתקנון, באתר(. 

 
 תחומי אחריות של חברי הועד  (5

 
קוצר הזמן הנושא לא נדון, רק נסקר בקיצור רב ע"י נרקיס. הכוונה לקבע תחומי אחריות בהקשר לפעילויות   בשל 

 . משל מי אחראי להכנת הפעילות באודיטוריום, מי מטפל בכיבוד, סיוע בגביה ועוד ועוד העמותה. ל
נרקיס ו/או  , כל הצעה תידון וכל מי שמראש מקבל על עצמו תחום אחריות, אנא ידע את הנושא ידון בישיבה הבאה

 . יובל
 

 רשם: יובל ויס. 
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