הנדון:ישיבה  - 003סיכום ישיבת המועצה הציבורית מיום 10.6.2015
השתתפו -חברי המועצה:
נחום איצקוביץ – יו"ר
אלי בן-שם  -יו"ר ארגון יד לבנים
דוד אינהורן – חבר
יוסי ברנע – חבר
אברהם דבירי  -חבר
סמי ויכסלבאום  -חבר
שלמה וישנסקי – חבר
אורית וינברג – חברה
אלי טהר – חבר
עמי יפרח – חבר
מיקי ירקוני – חבר
נחמה מוסקל – חברה
מירה סגל – חבר
שאול צ'יטיאט – חבר
תמי שלח  -חברה
מירה שחם גולן  -חברה
משתתפים נוספים:
אל"ם יפה מור – ר' מנהל קציני ערים ונפגעים.
סא"ל אורן ברוך – רע"ן משטר ומשמעת.
סא"ל אלעד ברקאי – רע"ן התו"ל הבסיסי.
אריה מועלם -סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה.
גבאי יעקב – ראש היחידה להנצחת החייל.
סיגל רקנטי ,עו"ד – מנמ"ח משפטי בכיר למשפחות והנצחה.
סדר היום:
 פתיחה – יו"ר המועצה הציבורית.
 התייעצות בעניין טכס רשמי לזכר חללי "צוק איתן" -בקשת שרהב"ט.

קיום טקס התייחדות עם זכר חללי "צוק איתן":
התקיימה הצבעה בה הצביעו  15חברים על קיום טקס רשמי לזכר חללי "צוק
איתן" – 1 ,נמנע.
סיכום:
אנו ממליצים בפני שר הביטחון לקיים טקס רשמי לחללי המערכה של "צוק איתן".
אופי הטקסים הממלכתיים והרשמיים ידון בנפרד במסגרת ועדה שתוקם עם
הקמת היכל הזיכרון.
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הנצחת נכים שנפטרו:
המועצה הציבורית להנצחת החייל ממליצה על הקמת ועדה שתדון בהנצחת הנכים
אשר הוכרו לזכויות מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה .הועדה תדון
בסוגיית ההנצחה ודרכי ההנצחה בגופים השונים :בצה"ל ,בעמותות החייליות,
בבתי יד לבנים ,וברשויות המקומיות.
ההמלצה היא למנות יו"ר חיצוני ,האלוף (מי"ל) יורם יאיר (יא יא) שהביע את
הסכמתו.
הועדה תגיש את המלצותיה בתוך  4חודשים מיום מינויה.
יכהנו בוועדה ,מלבד היו"ר שימונה ,גם נציג/ה מטעם ארגון יל"ב ,ונציג/ה מטעם
ארגון האלמנות ויתומי צה"ל ,חבר/ת המועצה הציבורית ,שיבחר/שתיבחר כעט.
מתקיימת הצבעה בין שני מועמדים בסופה נבחר החבר :אברהם דבירי.
כמו כן יכהנו בוועדה:
נציגת צה"ל  :אל"ם יפה מור.
נציג ציבור  :אל"ם (מי"ל) יאיר בן שלום.
ההצעה התקבלה פה אחד.
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