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השתתפו -חברי המועצה:
נחום איצקוביץ – יו"ר
אלי בן-שם  -יו"ר ארגון יד לבנים
נאוה שוהם סולן  -יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
שרה אביב בוכמן – חברה
דוד אינהורן – חבר
יוסי ברנע – חבר
אברהם דבירי  -חבר
סמי ויכסלבאום  -חבר
שלמה וישנסקי – חבר
אלון ולד – חבר
פרופ' מוטי חביון – חבר
עמי יפרח  -חבר
טריף לביב  -חבר
נחמה מוסקל – חברה
ד"ר יונה סידרר – חברה
שאול צ'יטיאט – חבר
אסתר שיבק  -חברה
תמי שלח  -חברה
יוסי שני – חבר
אמנון שרייבמן  -חבר
לא השתתפו – התנצלו – חברי המועצה:
אג'ואד עג'מייה – חבר
יוסי אפטר – חבר
ורה אריאל  -חברה
חוה ברעם ארביב – חברה
ורה אריאל – חברה
אורית וינברג – חברה
אלי טהר – חבר
מיקי ירקוני – חבר
מירה שחם גולן -חברה
משתתפים נוספים:
אריה מועלם – סמנכ"ל ור' אגף משפחות והנצחה
גבאי יעקב – ראש היחידה להנצחת החייל
סדר היום:
 פתיחה – יו"ר המועצה הציבורית.






דווח ביניים על התקדמות הדיונים בוועדה לבחינת הנצחת נכים שנפטרו.
היכל הזיכרון  -סטאטוס.
קבורה לא יהודים בבתי העלמין הצבאיים  -עדכון.
סוף קדנציה – סיכום תקופת חברות במועצה.

דווח ביניים על התקדמות הדיונים בוועדה לבחינת הנצחת נכים שנפטרו:
יו"ר המועצה דיווח כי עבודת הוועדה נמשכת.
יו"ר המועצה הודיע כי תועבר בקשה ליו"ר הוועדה לפרסום "קול קורא" שיזמין את
כל המעוניין להביע את דעתו בפני הועדה.
היכל הזיכרון:
דווח לחברי המועצה כי הבניה בהיכל הזיכרון נמצאת בשלב בניית השלד .העבודה
מתבצעת בשתי משמרות.
עם סיום הקמת היכל הזיכרון ותפעולו ,יודלק ליד שם של כל חלל נר זיכרון ביום
הנפילה .תאמר תפילת "אל מלא רחמים" ,יוקרנו פסוקים ,קטעי שירה ושירי
זיכרון.
כן יוקרנו תמונות הנופלים של אותו היום וסיפורי החיים של הנופלים.
תתאפשר אפליקציה לטלפונים חכמים איתם ניתן יהיה להצמיד את המכשיר ללבנת
השם של החלל ולקבל את תמונת החלל וסיפור חייו.
כל מבקר יוכל להדליק נר זיכרון ולכתוב מסר ערכי אישי שיוקרן על מסך גדול
ביציאה מההיכל.
שמות הנופלים יהיו לפי סדר כרונולוגי של תאריך הנפילה החל משנת .1873
הנצחת החללים תכלול את כל המגזרים כולל דרוזים ובדואים ,מתייעצים עם
הארגונים היציגים שלהם ומתואמים עמם.
הוקמה ע"י מנכ"ל משהב"ט וועדה בראשותה של האלופה (מי"ל) אורנה ברביבאי
שתבחן ותמליץ כיצד לתפל את ההיכל .הוועדה אינה ועדת היגוי .לכשיועלו שאלות
ערכיות הם יובאו לדיון בפני המועצה הציבורית.
התוכנית היא שההיכל יהיה מוכן כ 3 -חודשים לפני מאי  .2017בתקופה זו ניזום
הגעת משפחות שכולות כדי לאפשר למשפחות להיחשף ראשונים להיכל.
נעשית עבודה מאומצת לבחינת טעויות אך יחד עם זאת אנו נערכים לתיקון טעויות
בהתאם לצורך.
קבורת לא יהודים:
דווח לחברי המועצה כי המלצות המועצה הציבורית בנושא קבורת לא יהודים בבתי
העלמין הצבאיים אושרה ע"י שר הביטחון והכנסת.

סוף קדנציה:
חלק מחברי המועצה הציבורית מסיימים  8שנות כהונה ומסכמים שהייתה זו
תקופה טובה וחשובה .יש תחושה לחברים שנעשו דברים משמעותיים ואמיתיים.
צויינה החשיבות למנות דובר למועצה הציבורית.
בחירת החברים החדשים תעשה בדרך ההולמת את לשון החוק והבג"ץ .החברים
החדשים ייבחרו ע"י שר הביטחון.

