פרוטוקול ישיבת הנהלת חטיבה שהתכנסה
ב 8.11.2009במושב בית יהושע.
נוכחים:דני קריאף [יו"ר] עובד מעוז ,אהרון נרקיס ,חני אורון ,גרשון טוסק ,אהוד גרוס  ,יורם דורי ובני
הרטמן.
חסרים :יהודה גלר ,איתן כהן ושלום ניסים.

 .1סיכום אירועי סוכות תש"ע.
עובד מעוז:
השבחים הראויים ארגון האירוע וביצועו בראשות של הי"ר דני קריאף בוטאו היטב בתכתובות
בדואר האלקטרוני.
מבחינת הארגון והתכנים היה זה הטקס המוצלח ביותר שנכחתי בו.

אהרון נרקיס:
הערות לשיפורים בעתיד:
א .משלוח ההזמנות רצוי להקדים ולברך גם בשנה טובה ובמקביל להוסיף מסר למשפחות
השכולות.
ב .רצוי שתיהנה ישיבות הנהלה בעיתויים מתאימים והולמים על מנת להשפיע.

גרשון טוסק:
המועד הראוי לכך הוא בחודשים אפריל ומאי על מנת לקבל החלטות.

אהרון נרקיס:
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הטקס הוא באחריות העמותה  ,הכתבת התכנים חלוקת תפקידים לסיוע בארגון.
בכנס היו"ר חייב לשאת דברים על מטרות העמותה ויעדיה.
הורים שכולים היו מועטים  ,גם עבורם מבנה ההתכנסות כפי שהיה השנה  ,התכנסות –
אודיטוריום ולאחר מכן טקס הזיכרון מקשה מאד ,שהרי עיקר עניינם הוא הטקס ולכן צריכים
להפוך בחזרה את הסדר  ,קודם כל הטקס ולאחר מכן המפגש באודיטוריום.
לשנות את ההודעה באתר החטיבה שמי שמעוניין בסרט העמותה יפנה אלי ולא לדני קריאף.
לעניין הטכס יש לבטל את משמר הכבוד.
בהזמנה ובכנס יש לתכנן ולרשום שעה של התכנסות וכיבוד  ,משום שהשנה ההתכנסות
ומפגש הלוחמים הייתה קצרה מידי.

חני אורון:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

היה זה אחד הכנסים היותר מוצלחים מבחינת נוכחות ותכנים ועל כך כל הכבוד לדני .
מבקשת סיוע בהעברת קבצי השמות לתוכנת מדבקות – הערת דני קריאף  ,איתן כהן שולט
היטב במחשבים והוא מוכן לקבל על עצמו את המשימה.
במשלוח " דרך הצבא" אין דואר חוזר וחסר משוב לגבי מי שלא קיבל את ההזמנה  ,אומנם
הדיוור שלא באמצעות הצבא מאד יקר ,אבל צריך לחשוב איך מתגברים על הבעיה ?
יש לכתוב בהזמנה שקיימת הסעה מרחבת האודיטוריום לרחבת הטקס וחייבים לשמור על
המתכונת כפי שהייתה השנה ,כלומר קודם ההתכנסות והחלק שמתקיים באודיטוריום ורק
לאחר מכן לקיים את טקס הזיכרון מה שהוכיח את עצמו מעל ומעבר לכל הציפיות בטקס
השנה.
חשיבות מעורבות החטיבה הסדירה חשובה מאד  ,אך חייבים להגיע איתם להבנות לגבי שלבי
טקס הזיכרון .

גרשון טוסק:
א .הצלחנו לאסוף תרומות בסך  ₪ 9,000כולל של הלוחם שנתן לחני ביציאה לכביש ₪ 500- 1
לאחר שהוא אמר לה שהוא מאד התרגש מהטקס[ חייבים לאתר אותו] הערה שלי דני.
ב .חשוב שהטקס יהיה של העמותה ובניהולה בהשתתפות החטיבה " הצעירה" ולא להיפך.
ג .לאחר נוכחות האלופים -ג'קי אבן  ,חיים ארז ואמנון רשף וההרצאה המאלפת של ג'קי חשוב
מאד שבשנה הבאה לא " נרד" ברמה .

אהוד גרוס:
א.
ב.
ג.
ד.

הטקס מבחינתי היה מרשים ויוצא מהכלל ועל כך יישר כוח לדני .
בפגישה שתקיים הנהלת העמותה עם מפח"ט " 600הצעירה " ננסה ליצור תיק טקס שיחייב
גם את מפקדי החטיבה הבאים.
אני מבקש להודות לגרשון על פעילותו בזמן הטקס בארגון קבלת התרומות.
היות ואנחנו כבר בתחילת תהליך " הסניליות" ולא תמיד זוכרים מי ומה ,שבמקרים מסיימים
גורם לאי נעימות ,אני מציע שבכנס הבא תוצב עמדת רישום שכל מי שיגיע ירשם וימלא את
פרטיו האישיים ובנוסף יקבל מדבקה עם שמו ושם היחידה שבה הוא לחם זה מאד יוסיף.

בני הרטמן:
א .מצטרף לדעת החברים  ,למיטב זכרוני לא פספסתי אף כנס וכמו שחני הדגישה זה באמת היה
הכנס הכי מוצלח והכי מרגש וגם אני מודה לידידי דני קריאף "שהולך " איתי יד ביד יותר מ40
שנה על הארגון המוצלח  ,מצטרף לדעת אהוד בנושא המדבקות  ,בכנס של גדוד  184שהיה לפני
כמה שנים חולקו מדבקות וזה סייע להיזכר ולמנוע אי -נעימות מכך שמישהו לוחץ לך יד ואומר לך
אהלן ואין לך מושג מי הוא..
דני קריאף :
א .זה הטקס הראשון שאני מנהל כיו"ר העמותה ,ארגון הטקס לא היה פשוט משום שנוצרה
סיטואציה שבשבועות שלפני  ,כל סגל החטיבה התחלף  ,הייתי  3פעמים בימ"ח בנחשונים על
מנת לבצע את כל התיאומים ולסכם את התכנים.

ב.

ג.
ד.

ה.

ו.
ז.

גם מבחינתי נושא משמר הכבוד היה מיותר ,אבל מתוך בדיקה שקיימתי ,אלה הם הנחיות
הצבא שתקפות לטקסי זיכרון הן של המערך הסדיר והן של חטיבות /אוגדות המילואים,
בפגישה שנקיים עם מפקדת החטיבה ננסה  /נבקש שמשמר הכבוד יבוטל  ,באותו נושא על פי
הפקודות החדשות הרי שבניגוד לעבר החטיבה " הצעירה" לא ממנת את הכיבוד ואנחנו נאלץ
לשלם את העלות מקופתה הדלה של העמותה.
גם בנושא הוספת התג החדש של החטיבה לתג הישן והבלתי ניתן למחיקה שמפקדת החטיבה
עמדה על כך שהוא יופיע בהזמנות  ,לא רציתי " לשבור את הכלים" והחלטתי על דעת עצמי
לקבל את עמדתם  ,אני לא רואה בכך שום פסול.
מסכים עם הערת נרקיס שהזמן שהוקצב למפגש הלוחמים היה קצר מידי  ,שגם בעיניי הוא
חלק חשוב  ,אז היות והיה חשש שהטקס באודיטוריום יתארך ובטקס הזיכרון " ניפול" לחושך
היות ומדובר כבר בשעון חורף  ,הרי שבשנה הבאה אנחנו נקדים את המפגש לשעה  13:00ולא
 14:00כפי שהיה השנה ,על מנת שינתן מספיק זמן להתכנסות ולמפגש הרעות.
לקחתי על עצמי את ההחלטה  ,לשנות את מבנה האירוע ולהתחיל במפגש ובכנס באודיטוריום
,משום שמלקחי השנים הקודמות הגעתי למסקנה ,שלאחר סיום הטקס  ,חלק נכבד מהחברים
פורש ולערוך אירוע באודיטוריום עם אולם ריק  ,זה ממש לא מכובד  ,אדה ולא אבוש שהיו לי
הרבה" פרפרים בבטן" אך למזלי זה הוכיח את עצמו מעל ומעבר ואני מפנה אותכם לתגובה
שפורסמה בדוא"ל של הרופא החטיבתי ידידי חנן טאובר בנושא זה .
משלוח ההזמנות הוא תהליך קשה ומסובך – הערת חני אורון -אני מכירה את הבעיה כמי
שהייתה יושבת הראש הקודמת ,אני מוכנה לקחת על עצמי באמצעות עמותת " עמך" לטפל
בנושא משלוח ההזמנות.
לגבי ההערות  /ההארות של החברים שעמותת חטיבה  600היא עמותה שנועדה להנציח אך
ורק את חללי חטיבה  600שנפלו במלחמת יום הכיפורים ואין שום צורך להנציח את חללי
חטיבה  , 656אני אישית סבור שזה לא נכון ולא מכובד מה עוד שמדובר במספר חללים זעום
אך כל אחד מהם הוא עולם ומלואו ,להורים וקרובי המשפחה  ,אז אין לי שום בעיה שבטקס
הנחת הזרים ביום הזיכרון שמנוהל ע"י ידידינו נרקיס יונחו זרים רק על קברי לוחמי 600
המקוריים וזאת משום שחטיבה  656לא משתפת פעולה  ,אבל באירועי סוכות אין מניעה מצידי
ולהפך לשתף גם את .656
הערת חברים:
ראה את בית העלמין של הצבא הבריטי בהר הצופים שבו נקברו חללי מלחמת העולם
הראשונה  1914-1918איך שהוא מטופח ומצוחצח  -הערה שלי אנחנו לא הצבא הבריטי אין
לנו את המשאבים לטיפוח האתר ובעוד  ....שנים כשנהיה בדרך "להחזרת ציוד" ,לא יהיה מי
שימשיך את המורשת ולכן אני סבור שחשוב שהחטיבה הצעירה תמשיך את המורשת למרות
שברור לכולם שזה לא יהיה מה שהיה..

אהוד גרוס:
הייתי לפני מספר ימים בטכס הזיכרון של חטיבה  ,7הטקס במתכונתו היה דומה לטכס שלנו אבל
היה שם אקט שבו הקריאו את שמות לוחמי החטיבה שנפלו  ,אני מציע לאמץ את זה ובטקס בשנה
הבאה להקריא את כל שמות חללי החטיבה זה יוסיף המון הן למשפחות והן ללוחמים.
בנוסף אני מבקש מדני כיו"ר העמותה ומחברי ההנהלה  ,לפני המפגש עם מפקדת החטיבה הצעירה
להכין רשימת נושאים לדיון על הלקחים  ,הערות  /הארות ישלחו לדוא"ל של דני שירכז אותן וישלח
אותם לכל חברי ההנהלה לגיבוש סופי לפני המפגש.
רשמו :
אהוד גרוס בעיקר ודני קריאף.

