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

 

 לשריון, לטרון. -, ביד 09.11.2021 -סיכום ישיבת ועד העמותה שנערכה ב

 

 השתתפו בישיבה:

אריה בשן, איבי רותם, איתן כהן, אהרון נרקיס, יובל   גיורא, חנן צימרמן, שמעון היבש, אלי נוסבאום,-גבי בר

 ויס.

כיוון שה ויורם דורי. הוזמנו  נוקד  יוני  ועד:  והנחו את שני חלקי מפגש סוכות הוזמנו ושאינם חברי  ם שהכינו 

 פגש זה. שניהם לא הגיעו.מסיכום של -האחרון ועל סדר היום נקבע דיון

 

הוצע להקדים את שעת הישיבות העתידיות כדי להתחמק ככל האפשר מעומסי התנועה   בפתיחת הישיבה,

 .הצהריםסביב שניתן, ישיבות תקבענה  ככלכי  הוסכם שכולם חוו בדרכם לכאן.

 

 נושאים שנקבעו לדיון: 

 

 :  0212הארות והערות על אירוע סוכות  .1
 

אומר שהעדר   שמעון –( לגבי שימוש בעמדת הרשמה ותגים ע"י ספק חיצוני )השנה לא הזמנו כזו .א

את מבטל  הרישום  ההרשמה"   עמדת  ת  "משפך  את  נפגעת  שמכוון  ובכך  לארוע  המגיעים  נועת 

מציין שהעלות   איתןש"ח לעמדה, כדאי שתחסך.    4500ההתרמה. מאידך הוא מציין שעלות של  

נותן נופך רציני יותר לארוע. אריה מציין  התגים וזה גם  ש"ח ולדעתו צריך את    3000  -נמוכה יותר, כ

בעד    נרקיסמרו משנה לשנה.  בעד פתקים קבועים שאנשים ישאיבי  שצריך מדבקות "מושקעות" ו

ומכובדות.   רצינות  זה משדר  כי  ומציין שוב  והכוונה  רישום  לנתב את    אליעמדת  מסכים שצריך 

 האנשים לצרכי רישום והתרמה.

 , אין תומכים.: לגבי רישום ידני, כמו שהיה השנהבהתייחס לעתיד הנושאמצביעים על 

 . בעד 6רישום ממוחשב )ספק חיצוני(   גביל

 ללא ספק חיצוני.  שלנו, אפשרות לבצע רישום ממוחשב וקיבד ואיתן גבי –כאופציה נוספת 

איתן וגבי ימצאו אלטרנטיבה   , של ספק חיצוני )כמו לפני שנתיים(, אלא אם כן  : תהיה עמדה סיכום

 טובה וזולה יותר. 

"כועסים" על עצם הדיון -. לדבריו עוזי בןקרב-בהלומיסוק  מעיר על העי  איבי .ב ועמוס אונגר  יצחק 

, שיתוף  , עם תוכן נוסף, "יותר שמח" שיש לייחד לזה מפגש מיוחד,לדבריו    ,קרב, הם חושבים-בהלם

ועוד.   גולש לתחום עסוקאומר שבכלל ביחס לנפגעים אנחנו לא אמורים ל  אריההמשפחות  , זה 

מתקן    נרקיס חולק על אריה ואומר שזה לא נכון, אין בעיסוקנו בנושא כל היבט טיפולי.    גבי   יפולי. ט

והבין מהם באופן ברור שאת דברי איבי. הוא שוחח   ועם עמוס  לא מבקרים את מבנה  עם עוזי 
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הם לא קרב. הביקורת שלהם היא על משתתפי הפאנל ומה שהוצג )לדברי-הארוע ואת הדיון בהלם

 מייצג(. 

 יתמקד בתומכי הלחימה. שהמפגש השנתי הבאמציע  נרקיס .ג

ה .ד לחיוב  צויין  קפה.  עמדת  להציב  בקשה/הצעה  עלתה  לארוע:  נוספות  השירותים הערות  צבת 

 הניידים, בעתיד יש לדאוג לשילוט מכוון. 

 מי מעביר לרסל"ים ?( בט קדימה לכנס הבא )אנשים לא רשומים, במ"ים יאתרו הרסל :סוכם

 מעיר שמבנה הטכס על שני חלקיו הוא טוב וגם המפגש המוקדם חשוב.  אלי

 )מחלק דף שהכין ומצ"ב(: מתייחס לכנס שהיה ולמצבנו הכספי בכללשמעון  .ה
, ס"ה הכנסות ש"ח בטכס ולקראתו 30000  -איש וכי נתרמו כ 250 -מציין כי השתתפו להערכתו כ

 דף ששמעון הכין ומצ"ב(. ב בריםפירוט והס אהר) אלף ש"ח 44 -הוא כ 2021 -ב

עמדות    2מזכיר ומדווח שעברנו לגביה באמצעות "משולם". זה יותר זול ועובד טוב. בכנס היו    איתן . ו

 ועבד מצוין.  פון )איבי(לטועוד עמדה ב )איתן, גבי( גביה עם מחשב

 

 

 : 2023לקראת כנס סוכות  .2
 

 מעדכן שיוני נוקד כבר הציע מספר רעיונות.  נרקיס

 . מוכן לרכז את הפרוייקט , הפעם אין לנו "גב" של יחידה סדירה40 -שונה מארוע שנת ה המצב  –גבי 

,  יקים צוות עצמאי שידווח לועד   גבי  סיכום:עצמאי".  מהועד, "מנותק,  אבל בתנאי שיקים צוות בנפרד  

)ר' לעיל  יקבל ממנו אישורים לרבות תקציביים.     – עוד סוכם שבמסגרת הסקר ל"הרחבת השורות" 

 שאותם נפנה לגבי.  רעיונותת והצעוים( נבקש גם רספ" 

   3-5.10.2023  יעד  כימציע תאריגבי 

 

 : ענייני רחבת האנדרטה, פייסבוק, ספרים ועוד .3
 

לשריון ויתכן גם  -שנערכים ברחבה, ככל הידוע בגיבוי יד   צווה(בר מטכסי  הארועים )  מציג את  יובל .א

לשריון. הוצגה הבעיתיות, ה"פלישה" לאנדרטה עצמה, לכלוך שנשאר  -לידשבתמורה לדמי שכירות  

וכו'. כן דובר על שיחות עם מארגן האירועים )לירן לוי( שהבטיח לשמור על כבוד המקום ונקיונו. לא 

יינית ברחבה )כנראה שאין( ומכאן שאנחנו מוגבלים בסנקציות כלפי לירן.  ברורה לנו זכותנו הקנ

יעשו במקום אחר  סלק אותה מהרחבה )שנראה שהדרך היחידה למנוע פעילות לא רצויה ו/או ל 

לא מחמיאביער ו/או בפרסום  היא בהדברות  שיוציא להם את החשק      -וכיוב'  בפייסבוק    –  ...( 

 . פטי, מצ"ב(שד של יועצנו המ)ר' גם ריכוז חו"  תנוילהתעסק א

 

לשריון עם המתחזק  -טרם חודש החוזה של ידהעלה את ענין תחזוקת עמדת השמע, שכרגע    נרקיס .ב

ואם   יד)אבי מקצרין(. אנחנו נחתום אתו על הסכם תחזוקה  לשריון תחדש את ההסכם -וכאשר 

 ר(.עבתרומה )כשם שנעשה כבר בהגלובאלי שלה אתו, הוא יחזיר לנו את העודף היחסי כ

 

חדש את הגינון . אנחנו נ(לשריון-מאד מניתוק המים לאזור האנדרטה )ניתוק יזום ע"י ידנזוק    –נון  יג .ג

 רק לאחר שתובטח אספקת מים סדירה לשטח. 
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לבנים במודיעין, לדבריו אפשר לקבל את המקום ללא -מציע לקיימן ביד  איבי   –  מיקום ישיבות הועד .ד

 יבדוק התכנות ויעדכן.  איבי  (.ישיבות שלנוהלשריון מחייבים עבור -)כזכור ידעלות 

 

 "  Hativa –Brigade  600 חטיבה"  –דף הפייסבוק  .ה

לא רוצה להיות    העמותההיות ובנוסף,  מציין בעיתיות בכך שיש לדף מנהל שאיננו חבר בועד.    ביג

כנראה לפי חו"ד של  באחריות כלשהי לנאמר בו )מזוהה בהכרח עם הנאמר בדף ולא רוצה לשאת  

הסיכוי לאחריות כזו הוא קלוש ביותר( הוחלט שנבקש להכניס לדף פסקה     -יועצנו המשפטי  -ראובן

 ואושרה ע"י ראובן.  ע"י יובל (. נכון להיום פסקה כזו נכתבה Disclaimerנין זה )שמבהירה ע

- העמותה, נזוכה ב-הספר שלנו ימכר בחנות ואנחנולשריון ש-דלועד כי סוכם עם ידווח    –   ספרים . ו

 ש"ח על כל ספר שימכר. 45
כן דווח שהיתה פניה ראשונית לתרגום הספר. הפניה "תווכה" ע"י טוביה רביב, אבל למעט שיחת 

לפני כחדשיים, לא אירע דבר. ראובן חיווה דעתו לגבי אפשרות של   ליובל  ה טלפון קצרה בין טובי

 .מפורט במסמך המצ"בכתרגום, 

 

 *****סוף סיכום הישיבה*****
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