פרוטוקול ישיבת הנהלת חטיבה  600מיום  2.3.2009שהתכנסה במושב בית יהושע.
נוכחים:דני קריאף [יו"ר] עובד מעוז ,אהרון נרקיס ,חני אורון ,גרשון טוסק ואהוד גרוס.
נעדרו :עו"ד אלון בל ,שלום ניסים ויהודה גלר.
דני מבקש לאשר את פרוטוקול  5.2.2009כולל את התיקון של נרקיס .
החלטה:
לאשר את הפרוטוקול פה אחד.
דני :עקב החלטתו של יוני לסיים את תפקידו בהנהלת העמותה ,אני מציע לצרף לצוות ההיגוי של
"אירועי ה 40למלחמה " חבר נוסף.
עובד :אדבר עם עמוס אונגר ועם עידו מור בהקשר הנ"ל .
החלטה"
לצרף כל מי שירצה ויוכל לתרום למימוש התכנים.
דני בפניה לחני יו"ר הקודמת  ,היכן ניתן לאתר ולמצוא פרוטוקולים ישנים?
חני :באתר של העמותה ,במידה ולא אני אשלח אילך.
עובד :אני מציע שדני ישלח לנו במייל את טיוטת הפרוטוקולים ובמידה וישנן  /הערות תיקונים וכ"ו
נעביר אותם במייל לדני על מנת שהפרוטוקול ישקף את מה שנאמר.
החלטה:
מקובל על כולם.
נרקיס מבקש להכניס לאתר של העמותה כל סיכום פגישה.
החלטה:מקובל .
דני :הבסיס של אתר העמותה שבו הושקעו מאמץ רב ואין סוף מחשבה מצוין  ,ברם אין בו הזמנה
מושכת לאנשים להצטרף ולהכניס חומרים /ותכנים ,קחו את אתר חטיבה  14כדוגמא פשוט תענוג.
חשוב לפי דעתי להכניס לאתר תמונות מהמלחמה  /מהתעסוקות המבצעיות שלאחר מכן מהאימונים
בצאלים –לדוגמא יורם דורי שלח לי מקבץ יפה ומרגש.
אהוד :לבקש מאמנון רשף מח"ט  14רשות להכניס את סיפור גדוד  407בהיותו ת"פ חטיבה  [ 14עם
קרדיט]
עובד ונרקיס :נחצ'ה בן שלום כבר כתב את השלבים במלחמה וזה יופיע באתר.
עובד :יש צורך במנהל אתר שגם יערוך אותו ולצידו איש טכני שיכניס חומרים באופן מיטבי ויתפעל
אותו.
החלטה:
דני קריאף ישמש כמנהל האתר ועורכו הראשי ויחפש במקביל אדם שיתפעל אותו מהבחינה הטכנית.
דני :יום הזיכרון השנה יחול ביום שלישי .28.4.2009
גרשון טוסק :חייבים לסכם היום את נוהל הנחת הזרים והשיבוצים הזמן קצר.
אהוד :אני אנסה לבקש הצעת מחיר לסרט [ שתיהיה פחות מ ]₪ 7.5על פי הצעת המחיר שנרקיס
הביא.
דני ואהוד ינסו עד יום שישי  6.3.2009להשיג הצעות מחיר נוספות בכל מקרה במידה ולא תיהיה
הצעה יותר זולה ואטרקטיבית נרקיס יזמין את הסרטים -תוספת שלא שייכת לפרוטוקול – בבדיקה

שערכו דני ואהוד התברר שההצעה שקיבל נרקיס היא הטובה מכולם דני כיו"ר הסמיך את נרקיס לבצע
הזמנה של  150סרטים .
נרקיס כהרגלו כקודש ישבץ את מניחי הזרים בהתאם.
דני:
חייבים לעשות כל מאמץ על מנת להרחיב את מעגל העשייה בעיקר בתחום המצומצם של הנהלת
העמותה ,ממליץ לצרף לעמותה את בני הרטמן ואת יורם דורי.
החלטה:
כל חבר הנהלה ועמותה מתבקש לפעול ולצרף חברים רלבנטיים שברצונם לתרום ולהירתם למען
המטרה המקודשת.
אהוד גרוס:עלינ ו לעודד הצטרפות לעמותה  ,יש להפיק טופס בקשה להימנות על חברי העמותה  ,כל
חבר עמותה קיים /או מצטרף מחויב בתשלום דמי חבר בסך סימלי של  ₪ 10לחודש  ₪ 120לשנה.
האסיפה הכללית של העמותה תבחר ועד מנהל כנדרש ומתוכם יבחרו ועדות כנדרש.
בנוסף מבקש אהוד שתכונס אסיפה כללית בחודשים הקרובים ויתבצע התהליך הנ"ל.
עד אז ננסה לגייס מספר מירבי של חברים  ,ההיענות תיתן לנו אנידקציה טובה ליכולת לבצע מאורע
גדול לציון  40שנה למלחמת יום הכיפורים בשנת .2013
חני אורון :אני לוקחת לעצמי את ביצוע הקשר עם המשפחות השכולות .
נרקיס:הדרך היעילה ביותר לגייס לוחמים לעמותה היא שמפקדים ואנשים מתוך הגדודים והפלוגות
יפנו בדרך ישירה אל הלוחמים ולחברים וינסו לגייס אותם לעמותה.
אהוד :בגיוס החברים חייבים לאזכר את מאורע  40 [2013שנה למלחמה].
החלטה:
כל הרעיונות רצויים ומקובלים.
חני :מבקשת מדני לנסות ולהש יג טלפונים וכתובות של משפחות החללים של החטיבה .
דני :אעשה כמיטב יכולתי .
גרשון :היות וההעברות בהוראות קבע ,או לחילופין בכרטיסי אשראי כרוכים בעמלות מאד גבוהות אשר
שוחקות את התרומות באופן משמעותי ולכן הוא ממליץ שמי שרוצה לתרום ישלח המחאה לכתובתו
הפרטית ברחוב חד נס  30ברמת גן.
החלטה:
הצעת גרשון מאושרת.
נרקיס:
עו"ד אלון בל ששימש כיועץ המשפטי של העמותה לא מעוניין להמשיך בתפקידו יש צורך למצוא
מחליף.
עובד:
לוקח על עצמי לנסות ולגייס את עו"ד סמי חיים .
גרשון :חייבים לגייס עו"ד במהירות האפשרית על מנת להשלים את הליך חתימת המסמכים וכ"ו.
החלטה:
עובד יעדכן את גרשון ודני בתוצאות שיחתו עם סמי במידה וסמי לא יעתר דני יפעל למצוא עו"ד מתוך
חברי העמותה .

רשם  :אהוד גרוס.
הדפיס וערך :דני קריאף.

