הנדון :ישיבה  - 002סיכום ישיבת המועצה הציבורית מיום 11.3.2015
השתתפו -חברי המועצה:
נחום איצקוביץ – יו"ר
נאוה שוהם סולן  -יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
אלי בן-שם  -יו"ר ארגון יד לבנים
דוד אינהורן – חבר
יוסי אפטר – חבר
ורה אריאל – חברה
יוסי ברנע – חבר
אברהם דבירי  -חבר
סמי ויכסלבאום  -חבר
שלמה וישנסקי – חבר
אורית וינברג – חברה
אלון ולד – חבר
פרופ' מוטי חביון – חבר
עמי יפרח – חבר
מיקי ירקוני – חבר
נחמה מוסקל – חברה
ד"ר יונה סידרר – חברה
שאול צ'יטיאט – חבר
אסתר שיבק – חברה
תמי שלח  -חברה
מירה שחם – גולן
משתתפים נוספים:
אריה מועלם -סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה.
גבאי יעקב – ראש היחידה להנצחת החייל.
ערן יוסף ,עו"ד – ממונה משפטי לנושאי שיקום נכים ומשפחות.
סדר היום:
 פתיחה – יו"ר המועצה הציבורית.
 ציון מתן עיטורים וצל"שים על קברי חללים.
 הנצחת נכים שנפטרו.
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ציון מתן עיטורים וצל"שים על קברי חללים:
בעקבות פניות של משפחות שכולות שביקשו שציון הענקת הצל"ש לא יבוא "על
חשבון" הביטוי האישי ,מובא לדיון נושא הוספת שורה שלישית אך ורק במקרים
שבהם הוענק צל"ש  /עיטור והמשפחה מבקשת לחקוק ביטוי אישי משלה.
סיכום:
ברוב קולות נקבע כי משפחה שליקירה הוענק צל"ש והיא תבקש למצות את זכותה
לכיתוב ביטוי אישי ,ייחקק הצל"ש בשורה הראשונה ,מעל לכיתוב האישי .לפני ציון
העיטור יופיע סמל הארגון שהעניק את העיטור  /צל"ש ופס יפריד בין ציון
הצל"ש  /העיטור והכיתוב האישי.
תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות) ,תשנ"ז  1997יתוקנו
בהתאם.

הנצחת נכים שנפטרו:
המועצה נדרשת לדון ולקבל החלטה שתשמש סמן לכל הגופים המנציחים :עמותות
חייליות ,בתי יל"ב ,היכל הזיכרון ועוד ,לעניין אופן הנצחתם של  1,881הנכים
שנפטרו והוכרו עד כה.
סיכום:
צריך לבחון את הסוגיה גם לגבי העתיד.
יעשה ניסיון לגבש רעיון של ועדה חיצונית הכוללת נציגים מחברי המועצה
הציבורית שינתחו את הנושא ויגבשו הצעה שתובא לדיון והמלצה.
החברים מוזמנים להציע הצעות לגבי חברי הוועדה שתוקם.
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