עמותת חטיבה " 600נתיבי האש" (ע"ר )580310662
סכום ישיבת ועד העמותה ,שנערכה ביד-לשריון ביום ד'  14בספטמבר2022 ,
נוכחים :רוני לניאדו ,עובד מעוז ,איבי רותם ,דרור בן-הרואה ,איתן כהן ,שמעון היבש ,חיים כרמי ,גבי
בר-גיורא ,אהרון נרקיס ,יובל ויס.
הנושאים שנדונו:
 )1פנייה לועד מהצוות העוסק בתמיכה בחברנו הלוחמים החווים בעיות קשות ומתקשים לתפקד.
אלי הררי ,דוד אפלבוים ועובד מעוז ("הצוות") ,יוזמים פעילות בנושא .הם פנו בכתב לועד ועובד
הציג את הרעיון –
הפעילות איננה של הועד אבל הצוות מבקש את עזרת העמותה בהפצת מידע ,הפניית חברים
ומתן יתר תשומת לב לנושא והעלאת המודעות לו ,במהלך הפעילות הרגילה של העמותה.
הוסכם כי במסגרת המבוקשת הנ"ל העמותה אכן תסייע והודגש כי העמותה לא תנהל כל
רשימות של פונים או מעקב כלשהו על הפעילות ולא תקח חלק בפעילות ,שתשאר של הצוות
ככל שימצאו לנכון.
 )2הועד עודכן כי אחת האלמנות פנתה בבקשה להסרת שמה מרשימת השארים של החלל .כן
היא טענה כי עצם נהול רשימות שארים והנגשתן באתר אינו חוקי ונוגד את חוק מאגרי מידע
(כפי שטען באזניה מנהל ארגון האלמנות והיתומים) .היא נענתה שפרטיה יוסרו מיד כבקשתה
וכך נעשה .מלבדה ,את שארי החלל האחרים יש להשאיר ,הם לא שייכים לבקשה.
הנושא החוקי נבדק ע"י היועץ המשפטי של העמותה .מסקנתו היא כי אין כל פגם בניהול רישום
השארים כפי שהוא מתבצע כיום וכי רשימותינו אינן בגדר "מאגר מידע".
עם זאת ,כדי לאפשר לכל מי שחפץ בכך להסיר את פרטיו מרישומינו באתר ,נוספו באתר
קישורים המאפשרים לבקש הסרת הפרטים .מובן שכל מי שמבקש שפרטיו יוסרו ,יענה בחיוב
מיד.
 )3הכנות למפגש סוכות הקרוב –  12באוקטובר 2022
משלוח הזמנות כתובות – ק .הנפגעים (מאי) קיבלה את ההזמנות למשלוח (כ )1400-ודאגה
להכנסתן למעטפות והדבקת מדבקות כתובת שהכין איתן .לאחר כשבועיים הודיעה שאין
ביכולתה לשלוח אותן בדואר צבאי ויהיה עלינו לשולחן .ההזמנות נלקחו ממז"י ,נרכשו בולים
( 3900ש"ח) ונשלחו מדואר נען .התווספו למשלוח כ 150 -הזמנות עם כתובות שליקט ועדכן
שמעון היבש.
הובהר והודגש כי כל הכתובות תנוהלנה ביחד ולא יהיו עוד משלוחי הזמנות לפי רשימות שהכין
או עדכן חבר כלשהו ,גם במחיר של פספוס נמענים ועדכונים.
איתן מעדכן כי כ 650-הזמנות במייל נשלחו במערכת "רב-מסר" וכן ישלחו מסרונים לכל מי שיש
בידינו אלפון שלו.
משלוח הזמנות במייל נעשה במערכת "רב-מסר" ע"י אלי הררי .הובע בישיבה חוסר שביעות רצון
מוחלט על שאף שאלי עושה מלאכתו במסירות ,הוא מרשה לעצמו לערוך ,לשנות ולהוסיף
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להזמנות שמפיק הועד ועוד יוצר מצג כאילו אלו דברים מקוריים של הועד .הוצע להוציא זאת
מידיו או שיקבל על עצמו להצמד למסרים של הועד כמו שהם .פנייה (של יובל) לאלי בנושא,
הביאה אותו לבקש להשתחרר מהטיפול במערכת ובדף הפייסבוק .הענין עדין לא נסגר.
הכנות נוספות למפגש – בעלי התפקידים הקבועים במפגשי סוכות ימשיכו בהם גם השנה :היבש
על הגביה ,דרור וחנן ידאגו לכיבוד ,רוני ידאג למיחמים ,מים ,נרקיס מול לטרון -כסאות,
שולחנות ,וידוא חשמל וגיוס כח עזר כמו בשנה שעברה ותיאום השירותים ,איתן יתאם את עמדות
הרישום-תגים ,גבי אייבי ואיתן על מחשבי גביה.
רוני בודק אלטרנטיבה לספק שירותים ניידים זול מההצעה שבידינו.
צוות הפעילים יגיע ב. 12:30 -
 )4הכנות למפגש סוכות  50 – 2023שנה ליוה"כ.
גבי הציג את ה"סקיצה" שהכין ופורטה במסמך שהופץ לחברי הועד .ארוע ברוח הארוע בשנת
ה ,40-במגבלות העכשוויות (אין חטיבה מארחת ,כל ההוצאות עלינו וכו') .יגיעו להערכתו 500-
 600איש אולי יותר ,הפעילות צריכה להיות "בסימן דור ההמשך" – לעורר ענין וסקרנות בדורות
הצעירים ,כדי שיהיה מי שימשיך את שימור המורשת .גבי מציע ארוע ברחבה הגדולה מול קיר
השמות .אמורות להיות  3נקודות ענין מרכזיות ,אחת מהן לדוגמא היא תאור הקרב העיקרי של
גד'  ,407ת"פ חט'  .14העלות הצפויה "הרבה" ,אין לגבי הערכה מקורבת.
עובד – מטרת הארוע היא קודם כל מפגש רעים וברוח זו יש לתכנן .חשוב שיועלה זכר הנופלים,
חשוב אזכור הנפגעים וספור הלחימה ("מורשת") .יש להביא בחשבון את מגבלות המועד ,משך
הזמן לארוע ,תקציב.
בהתיחס לכל הנ"ל ,עובד מציע ארוע מצומצם יותר ,משהו בנוסח "ארוע רגיל פלוס" .באנדרטה
וגם באודיטוריום ,מורחב מעט מהרגיל.
נרקיס התייחס למספר נקודות :על מה מסתמכת הערכת מספר המשתתפים ואיך מתוכנן להביא
אותם ,מה יהיה התוכן ומי מרכז הפעילות ב"נקודות הענין" .חזרה על סיפורי המלחמה כמו בשנת
ה 40נראה לו לא מתאים .הזמן הכללי המתוכנן כ  5-6שעות ארוך מאד .חסרה הערכה תקציבית,
המספרים שהעלו בשליפה החברים דורשים בדיקה .כל זאת עוד לפני שקיבלנו מלטרון
התייחסות לשימוש מורחב בשטח .נרקיס מציע להישאר בפורמט הרגיל מתאם לשנת ה ,50
כהצעת עובד" .בגדול אין מה לחגוג חוץ מזה שהצלחנו להגיע לכך".
הוזכרו סכומים משוערים כעלות הארוע ,בין  50ל  130אלף ש"ח ,היבש מעיר שהסכומים ניתנים
לגיוס .לדבריו יש גופים ואנשים שיתרמו את הנדרש.
מספר אנשים הביעו דעתם לגבי מתווה הארוע ,הרוח הכללית היתה לכיוון שהציע עובד "רגיל
." +
מועד הארוע טרם נקבע ותלוי בעיקר בזמינות מקום ביד לשריון .סוכם שנרקיס ויובל יפנו בענין
לחנן.
רשם :יובל ויס.
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