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

 

 לשריון, לטרון.-, יד2021במאי  6פרוטוקול ישיבת ועד העמותה, יום חמישי 

 ונכחו חברי הועד הבאים: 17:10הישיבה התכנסה בשעה 

גיורא גבי *, היבש שמעון, הרן ראובן, ויס יובל, כהן איתן, מעוז עובד )ו. ביקורת(, נוסבאום אלי *, שלום ניסים, -ברהרואה דרור, -בן

 נרקיס אהרון, צימרמן חנן, רותם אברהם.

( בר-)גיורא גבי ונוסבאום אלי השתתפו וירטואלית/אינטרנט בהתאם לתקנון 

 הלן:דווח על הפעילויות השונות בתקופה האחרונה כל

לשריון והמימון כולו של העמותה. כ"כ נכרתו שני עצי אורן ענקיים -רחבת האנדרטה שופצה ושודרגה. הביצוע ע"י ובאחריות יד

שנטו מעל האנדרטה והיוו הן סכנה בטיחותית והן סכנה לשלמות האנדרטה. ס"ה עלויות השיפוצים כחמישים אלף ש"ח, הפירוט 

 זמין בדוח"ות הכספיים.

האינטרנט, בטיפולו של איתן כהן, תוקן ושופר והוספו לו חמרים רבים שנגישים עכשיו לכל. נוספו ספרים דיגיטליים, סרטים אתר 

 הקשורים לחטיבה ועוד. הוסדרה האפשרות לגישה ישירה לשמות החללים,דבר שלא פעל בעבר.

ט וסוכם עם המו"ל קותי טפר על הכנסת הספר בנוסף, מהדורתו השניה של ספר החטיבה "בנתיבי האש" הוספה לאתר האינטרנ

 לאתר "עברית". קותי לא יגבה שכר ואם יהיו תמלוגים מאתר עברית הם יהיו שלו )צויין שהסבירות שירויח מכך היא נמוכה מאד(.

למצגת  קוד מובילה ישירות לאתר האינטרנט,-קוד, סריקת הבר-ליד עמדת השמע וליד האנדרטה עצמה הותקנו אריחים נושאי בר

 החללים.

במהלך כל התקופה נעשתה פעולת גביה/התרמה אינטנסיבית, בעיקרה ע"י שמעון היבש, מה שאיפשר את שיפוץ האנדרטה 

ופעולות נוספות )פירוט ההכנסות וההוצאות זמין בדוח"ות הכספיים שהוצגו הן בישיבה והן באסיפה הכללית. הוצגו יתרות הבנק 

אושרו ע"י ועדת הביקורת ונכון ליום כתיבת פרוטוקול זה, גם דווח על כך לרשם  2020לשנת וכיום. הדוח"ות  2020בסוף 

 העמותות(.

 התארגנות לקראת הטכס בסוכות:

 לשריון.-. באחריות נרקיס לתאם עם ידבספטמבר 23כנס סוכות יערך ביום חמישי 

 באודיטוריום. חלק ראשון, טכס ליד האנדרטה וחלקו השני –הכנס יערך לפי מתכונת העבר 

איבי מציע ששני חלקי הארוע יערכו ליד האנדרטה, אבל הענין יורד מסדר היום )אפשרות לגשם, חוסר שירותים, העדר תשתית 

 לבמה נאותה, נוחיות ישיבה,...(

ויים בגלל את ארגון, הכנת והנחיית הטכס ליד האנדרטה קיבל על עצמו יוני נוקד. הטכס יערך במתווה הטכס שתוכנן בעבר ולא ק

 הקורונה. הנושא המוביל יהיה פצועי המלחמה והכוונה שבעלי תפקיד בטכס יהיו הפצועים.
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את ארגון, הכנת והנחיית המשך הארוע )באודיטוריום( קיבל על עצמו יורם דורי, שוב במתווה הארוע שתוכנן ולא התקיים. חלק 

בתו של  –תכנון ראשונה כשבצוות יורם דורי, בשמת סלע  זה יוקדש לפגועי הנפש/הלומי הקרב. בשבוע הבא תתקיים פגישת

 משקיף(. -פסיכולוג שעסק בנושא תקופה ארוכה במסגרת נט"ל, נרקיס )כהגדרתו-חברנו מנחם מטוס, אלי הררי, סער עוזיאלי

 עובד מעיר שהנושא רגיש ויש לבקר ולאשר מראש את תוכנו של חלק זה.

 ארוע יעברו ביקורת של הועד או נציגיו שיקבעו, בטרם יוסכם סופית על תוכנם והתנהלותם.הובהר, כי כמנהגנו עד כה, שני חלקי ה

 אפשרות הפקת סרט על בסיס הספר "נתיבי האש":

איבי מציין כי בטכס ביום הזכרון, העלה חזי בצלאל בפני כמה מהנוכחים את הרעיון להפקת סרט והביע את רצונו לממן אותו. נכון 

 ל הצעה מסודרת לועד.להיום, לא הגיעה כ

עובד, יובל, נרקיס ואיבי הביעו את דעתם נגד כל מעורבות בהפקת סרט כזה, תוך הדגשה שאם חזי רוצה להפיק סרט הוא יכול 

 לעשות זאת, אבל העמותה תמנע מכל מעורבות. על כך היתה הסכמה גורפת של כל הנוכחים ללא הסתייגות.

 רישום, תרומות, גביה:

.  EMVאת הבעיה שהתעוררה עם המעבר המתחייב מתקנות בנק ישראל לתשלומים באשראי בכפוף לתקן הציג  איתן כהן

המשמעות היא שיש לרכוש מסופונים חדשים וגם אז חברת קארדקום איתה אנחנו עובדים לא תוכל )מסיבות טכניות( להמשיך 

את פתרון התשתית )כמו קארדקום( וגם את פתרון  פיי. יוצא מכך שנאלץ לבחור סולק אחר או ספק שיתן גם-את הסליקה עם יו

פיי על הגביה )על הכל יש להוסיף מע"מ(. אם -ליו 2.5%ש"ח לקארדקום לחודש ועוד  152פיי(. העלויות כיום הן -הסליקה )כמו יו

צה אפשרות + מע"מ. אם נר 1.95%ישראכרט, עלותם  -ויכול לעבוד עם קארדקום, לדוגמא EMVרק עוברים לסולק שעומד בתקן 

 עמלה דומה.  bit-יש לרכוש טלפון ולשלם ל bitשל תרומות ב 

מאפשרים תרומות  (,פיי גם יחד-איתן בדק ומציע פתרון ע"י חברת "משולם". הם נותנים שרות מלא )מחליפים את קארדקום ואת יו

 י וביט בהתאמה. לכל נוסף מע"מ.על אשרא 1.2%או  1%ש"ח לחדש ועמלות של  59בביט ללא מכשיר טלפון יעודי ועלותם היא 

את השרות ויתן פתרון מלא. הוחלט שאיתן ימשיך את התהליך מול "משולם" במגמה  יוצא שמעבר ל"משולם" יוזיל משמעותית

לעבור אליהם. היבש מכיר משתמשים של "משולם" ויאמת את טיב השרות,לפני שנחתם איתם. עוד הוחלט כי מורשי חתימה 

 איתן, היבש ונרקיס. כלפי "משולם" יהיו

עמדת הרישום באנשים שלנו וכך גם תחסך עלות השירות הזה. עלתה  היבש מציע לאייש את -באשר לרישום הבאים לכנס

אפשרות של הכנת תגים מראש )ע"י חנן( אבל נוכח יעילות הרישום, היתרון שבהפקת תגיות עם שם הגישה הכללית וההחלטה 

 הן שממשיכים עם שרות קנוי.

 יום הכיפורים: למלחמת 50 -ארועי שנת ה

כבר לא רחוקה וראוי לחשוב ולתכנן אם ואיך מציינים זאת בארוע סוכות עוד שנתיים. עובד  50-שנת ה -יובל העלה את הנושא 

בש ויציג מציין כי שיובל זה אכן ראוי להדגשה, אבל על האיך יש עוד לחשוב ולתכנן. נרקיס מציע שיהיה פרוייקטור לארוע, הוא יג

. 40 -גיורא לעניין, בהתחשב ביכולותיו ובנסיונו המוכח בארגון ארועי שנת ה-תכנית ומשם נמשיך. נרקיס מציע לגייס את גבי בר

 יובל יפנה לגבי בענין.

 שונות:

 ן.סרטי אבל לזרים שמונחים על קברי החללים בימי הזכרו 500הוחלט על רכישת 

 ס.רשם: יובל וי
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