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

   2022במאי    10  – זום   –סיכום ישיבת ועד  

 

 שלום חברים, 

 – השתתפו   במאי קיימנו ישיבת פעילים כמפגש בזום.  10ביום שלישי 

 איתן, אייבי, גבי, היבש, ראובן, נרקיס, יובל. 

 - אסכם בקצרה את הדברים שנאמרו ,החברים שלא הצליחו להתפנות בזמן שנקבע  11לטובת 

- נדרטה. יד)מובטח לפחות( של סאגת חוסר המים באלשריון ועל סיום  - נרקיס דיווח על פעילויותינו השוטפות מול יד

  הפעלת ההשקיה האוטומטית  כך   אפשרתת לשריון יספקו מים למתחם מספר פעמים בשבוע בהתאם ללו"ז שיקבע איתם ו

 )בה השקענו תיקון/שדרוג בשנה שעברה(. 

וק המים המתמשך  ניתבמהלך הקיץ הקודם מקשה  אם ההסדר יעבד כמובטח נשקול השקעה בחידוש הצמחיה שנפגעה  

 לשריון בחרה לעשות, מסיבותיה היא ובניגוד להבטחות וההסכמות.  -שיד 

לשריון  -עמדת השמע באנדרטה נמצאה מקולקלת ותוקנה ע"י נותן השרות הקבוע, לו אנחנו משלמים ישירות כל עוד יד 

ו יתרת התשלום כתרומה, כפי  את חובותיה, תוחזר לנלשריון תסדיר - לא מסדירה אתו את ענייני הכספים. אם וכאשר יד

 שנעשה בעבר. 

 הונחו זרים כבכל שנה, נרקיס דאג לסרטים והפצתם לכל מניחי הזרים.  ביום הזכרון 

כשלושים     השתתפו   אחה"צ התקיים טכס ליד האנדרטה, זו כבר מסורת שמארגן אותו בנחישות ובמסירות אריה בשן.

 איש. 

שדמה, עשרת וכיוב'( מקיימת כל שנה ערב זכרון/ערב לוחמים    - מועצת ישובי גדרות )למתעניינים  – ערב זכרון בגדרות  

, שחברינו התאומים שנפלו  600בו מספרים על יחידה שקשורה לחללים מבני המועצה. השנה הקדישו את הערב לחטיבה  

 חגי ואהוד גורדון, הם בני כפר מרדכי, שבמועצה.  -

עמוס אונגר. נכחו עוד משה רייך,  ו לחמה שלהם שמואל ניב, שלום ניסים, חיים אלקן, נרקיסבאירוע סיפרו את ספור המ 

 יובל ויס.   יוני נוקד,   עופר עידן,

  –המוטו    באוקטובר, במהלך חוה"מ.   12בהתאם לזמינות האודיטוריום בלטרון, נקבע ליום רביעי    –   2022מפגש סוכות  

 . תומכי הלחימה

 .  409 וינחה משה רייך, קצין הקשראת החלק באנדרטה יכין  

 .   410את החלק באודיטוריום יכין וינחה גבי ליפשס, סמ"מ מפקדה, 
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, חנן,  המקהלה, הרב, דרור   –התפקידים בעבר, ימשיכו וימלאו אותם גם בכנס הבעל"ט  המשימות והכוונה היא שכל בעלי  

 ... וסליחה אם שכחתי מישהו )תזכירו(. ם איתן, אלי הררי, נרקיס, יובל, ק. נפגעי  רחלי, , , ורדרוני, היבש

 צוות רישום והכנת תגיות וכן שירותים ניידים.  לאור מסקנות האירועים שהיו, נזמין 

גבי לקח על עצמו את    –   2023סוכות    מפגש יעזר בצוות שיגבש לצורך הענין.  בישיבה קודמת  הפרוייקט, מן הסתם 

 . רמת הפרוייקט, מוזמנים לפנות לגבי!(ע בהו סיהמעוניינים להעמיד את יכולותיהם ונסיונם ל)

 לשריון לטווח כ"כ רחוק, די קלוש. -לפי שעה אין הכנות ממשיות, ננסה לשריין מועד, אבל הסיכוי שניתן לתאם עם יד 

יערך ברחבה הגדולה שבחזית בנין המשטרה, בגדול בין תצוגת הטנקים    ,י להיות רב משתתפיםהכוונה שהאירוע, שצפו 

הרבה תיאומים והכנות ידרשו    לקיר השמות. חלקנו נכחו באירועים שהתקיימו במקום ונראה שהוא יכול לשמש בהצלחה. 

 וכן תקציב נכבד שטרם גובש ואין לנו כל הערכה מהו. 

רוע למחצית הראשונה של ספטמבר, לפני החגים, היות ובחגים רבים בנסיעות וחופשים  נעדיף להקדים את האאה שרכנ

  שנה למלחמה יערכו בודאי הרבה מאד אירועים. רצוי שנמנע מהתנגשות עם אירועים אחרים,   50וכן בגלל שסביב מלאת  

 כך שהמוזמנים לא יאלצו לבחור...  מצפיפות אירועים בשבוע סוכות,או 

  45- גוייסו כ  2021איננו סובלים ממצוקה כרגע, בעיקר הודות למאמצי הגיוס הבלתי נלאים של היבש. בשנת    –   כספים

אלף אבל הוצאו הרבה יותר כאשר רוב ההוצאות הן ההשקעה הגדולה בשיפוץ ושדרוג האנדרטה, תוספת שביל גישה 

)דו"ח קודם זמין    , כמנהגו הוא ודאי ישלים אותו לקראת החגים... 2021ח רואה החשבון לשנת  וכיוב'. טרם קיבלנו את דו" 

 לעיונו של כל מי שחפץ בכך(. 

יש    בסיועו של אייבי.  40-מזכיר שכך עשה לקראת ארוע ה  יש צורך בקמפיין גיוס מיוחד.  50- היבש ציין שלקראת אירוע ה

גבי מציע למצוא    יוב'. נדרשת הערכה תקציבית על פיה שמעון יגבש דפאו"ת., וככמה רעיונות טובים על איך, ממי   שמעוןל

 ( !  יש למישהו רעיונות? )  ספונסור 

ניסינו למצוא רו"ח חדש, בעיקר בשל התנהלותו הסחבנית של הנוכחי, אבל לא מצאנו כזה שבמחיר סביר    –באותו ענין  

 עבודה טובה. חסרונו היחיד הוא איטיותו. ערמוני גובה סכום סמלי ועושה אלון  יתן תמורה דומה. רו"ח 

 .  2021הוגש הדו"ח השנתי ל –  רשם העמותות 
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