פרוטוקול ישיבת הנהלה – מיום  18אוקטובר 2006
נוכחים :יוני נוקד ,גרשון טוסק ,אהרון נרקיס ,ניסים שלום ,שילון – קשל"ח החטיבה וחני
(כהן) אורון
נעדרו:אריה רייכנטל ,עובד מעוז ,ערן בראון ,אלון בל.

החלטות:
 .1אתר האינטרנט ינוהל לפי שעה על פי חלוקת האחריות כדלהלן:
 .1.1כללי – חני
 .1.2עדכונים – נרקיס
 .1.3חללים  -יוני
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הקישור בין רשומת החלל לפרק צל"שים נמצא כרגע בעבודה.
הוחלט כי לא יוצגו באתר עיטורים אשר הוענקו שלא במסגרת החטיבה (בטרם) מלחמת יוה"כ.
תעודות הצטיינות (הוקרה) ,שנתנו לחיילי החטיבה על ידי הרמטכ"ל ,ישולבו במודול האותות.
תתוקן תמונת השער כך ,שניתן יהיה לראות את צילום האנדרטה במלואו.
בדוחות הפרטים האישיים של חיילי החטיבה ובני המשפחות השכולות יימשך תהליך השלמה.
בקובץ החללים יצויין מקום הקבורה.
מאחר והמלל בפרק החטיבה נלקח מתוך ספר החטיבה ,יצויין שמו של אילן גור עורך הספר בתחתית
העמוד הרלוונטי.
נמסר לטוביה רביב כי עליו להשלים בעזרת המג"דים את פרק מהלכי הקרבות על פי הטבלה המופיעה
באתר .יומלץ לטוביה לעמוד בקשר עם יוני.

 .10אם תהיה הסכמה על כך במטה החטיבה ,שילון ,הקשל"ח ,יעביר ליוני רשימה שמית של חללי ,656
לצורך צרוף רשומתם לחללי החטיבה ב"לזכרם".
 .11תוקם עמדת "שמע" בסיסית ,המשמיעה את סיפור החטיבה במלחמת יום הכיפורים בעברית
ובאנגלית .התקציב יבוא מחשבון העמותה.
 .12דוח המפרט הכנסות ממכירת הסרט נמסר לחיים רבינוביץ לא מכבר.
 .13סך כל המעטפות שחזרו –  ,50מתוכם כאלה שלא צויינה עליהן כתובת.
 .14ישלח מכתב לכל חיילי החטיבה ,אשר יכלול התנצלות על כך שלא כל ההזמנות לכנס הגיעו לתעודתם,
עדכון על האתר ,בקשה לעדכן פרטים על מנת לאפשר לנו תקשורת עימם ,תוך דגש על כתובת דוא"ל.
המכתבים ייצאו בזמן הקרוב וזאת על מנת לשמור על סמיכות לכנס .
 .15הוצג הדוח הכספי – צויין כי יש לעשות מאמץ עליון לגיוס כספים.
 .16נדונה האפשרות ליזום הפקת סרטים אישיים עבור המשפחות השכולות .לאחר הבהרת המשמעויות,
סוכם כי נביא לידיעת המשפחות את האפשרות ,אך העמותה לא תהיה מעורבת בתהליך.
 .17תוכן תכנית עבודה שנתית.
רשמה
חני (כהן) אורון

