הנדון :ישיבה  - 004סיכום ישיבת המועצה הציבורית מיום 8.9.2015
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
שרה אביב בוכמן  -חברה
דוד איינהורן – חבר
חוה ברעם ארביב – חברה
יוסי ברנע – חבר
אברהם דבירי  -חבר
סמי ויכסלבאום  -חבר
שלמה וישנסקי – חבר
אורית וינברג – חברה
עמי יפרח – חבר
מיקי ירקוני – חבר
טריף לביב  -חבר
נחמה מוסקל – חברה
שאול צ'יטיאט – חבר
אסתר שיבק – חברה
מירה שחם – גולן
יוסי שני – חבר
אמנון שרייבמן – חבר
לא השתתפו – התנצלו – חברי המועצה:
אג'ואד עג'מייה – חבר
יוסי אפטר – חבר
ורה אריאל – חברה
אלון ולד – חבר
פרופ' מוטי חביון – חבר
אלי טהר – חבר
מירה סגל – חברה
ד"ר יונה סידרר – חברה
תמי שלח  -חברה
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.
 הנצחת נכים שנפטרו – מינוי ועדה.
 פרסום פרוטוקולים של המועצה הציבורית באתר האינטרנט של האגף.
 שילוב נציגי משפחות שכולות בטקסים.
 הצגת שמות החללים על הלבנים בקיר היכל הזיכרון.
 שונות.
הנצחת נכים שנפטרו :
שר הביטחון אישר ומינה ועדה בראשותו של האלוף (מיל') יורם יאיר ,לבחינת אופן
הנצחתם של נכים שנפטרו עקב נכותם המוכרת ונקברו בבתי הקברות האזרחיים.
חברי הועדה הם:
אלוף (מיל') יורם יאיר  -יו"ר הועדה.
אלי בן שם ,יו"ר יל"ב – חבר.
נאוה שוהם סולן ,יו"ר ארגון האלמנות ויתומי צה"ל – חברה.
אברהם דבירי ,חבר המועצה הציבורית – חבר ,נציג המועצה הציבורית.
אל"ם יפה מור ,רמ"ח נפגעים – חברה ,נציגת צה"ל.
אל"ם (מיל') יאיר בן שלום – חבר ,נציג ציבור.
מרכז הועדה יהיה אל"ם (מיל') הרצל שמואל.
המלצות הועדה יועברו למועצה הציבורית לצורך גיבוש עמדתה בנושא שתועבר
בצירוף המלצות הועדה לשר הביטחון.
תפקידי הועדה:
לבחון ולהמליץ על דרכי הנצחתם של הנכים שנפטרו עקב נכותם המוכרת
ונקברו בבתי קברות אזרחיים ,בגופים השונים:
 .1משרד הביטחון – היחידה להנצחת החייל.
 .2ארגון יד לבנים.
 .3צה"ל.
 .4רשויות מקומיות.
 .5העמותות החייליות.
 .6גופי הביטחון השונים :משטרה ,שב"כ ,מוסד ,שב"ס.
לוועדה ניתנו  90ימי עבודה להגיש את המלצותיה.

מזכרת שר הביטחון:
חבר המועצה ששימש יו"ר ועדת מזכרת שר הביטחון ביקש להתפטר מתפקידו .אנו
מודים לו על פועלו בתפקיד זה ומציעים למנות יו"ר חדש.
סיכום:
המועצה הציבורית ממנה פה אחד יו"ר חדש ,מבלי לשנות את הרכב הועדה.
פרסום פרוטוקולים של המועצה הציבורית באתר האינטרנט של האגף:
בכל פרסום יופיע מועד הדיון ,שמות החברים הנוכחים בדיון ועקרי הדברים,
החלטה שהתקבלה או הסיכום שהתקבל.
סיכום:
ההצעה אושרה פה אחד.
שילוב נציגי משפחות שכולות בטקסים:
כיום הארגונים היציגים הם אלו שקובעים מי יניח זר בטקס או מי יאמר קדיש זהו
נוהג ולא תקנה.
סיכום:
ימשך הנוהג הקיים שהשיבוץ ימשיך להיעשות על ידי הארגונים היציגים .יחד עם
זאת בטקס שמאורגן על ידי משרד הביטחון והיה אם תהיה פניה ,שמורה הזכות
לפונה ,שאיננו חבר באחד מארגונים ,לפנות לארגון היציג או למשרד הביטחון.
שמורה הזכות למשרד הביטחון להתייעץ בנושא עם הארגונים היציגים.

