הנדון :תקציר ישיבת המועצה הציבורית להנצחת החייל
מיום

י"ג

באלול

השתתפו – חברי המועצה
פרופ' שלמה מור יוסף – יו"ר המועצה
אלי בן שם – יו"ר יל"ב
תמי שלח – יו"ר ארגון האלמנות ויתומי צה"ל
ד"ר מתי אבני
שרה אביב בוכמן
יוסי ברנע
שרית גומז
נאוה זיו אור
אלי טהר
ליפשיץ אהוד
נחמה ענוים
פנינה צ'צ'יק מנקר
אפרים רהב
פרידה שניידרמן
ציון שריקי
לא השתתפו – חברי המועצה
רחל אשל
חוה ארביב ברעם
מרקו ברקוביץ
ד"ר רמזי חלבי
עמי יפרח
אילן מורנו
אורלי נתיב
צ'טיאט שאול
1

התשע"ז

4.9.2017

רחלי ציפר
יוסי שני
אמנון שרייבמן
משתתפים נוספים
אריה מועלם – סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת.
גבאי יעקב – ס' ר' האגף וראש היחידה להנצחת החייל.
יאיר בן שלום – מנהל היכל הזיכרון.
דינה פוליאק – הממונה על יישום חוק חופש המידע במשהב"ט.
סדר היום







פתיחה.
היכל הזיכרון הממלכתי.
פניית אב שכול לפי חוק חופש המידע.
קבורת חללי שב"ס.
הקמת ועדות משנה.
שונות.

היכל הזיכרון הממלכתי
הוצגה סקירה על ידי יאיר בן שלום ,מנהל היכל הזיכרון הממלכתי.
ההיכל יפתח ב 1 -באוקטובר בטקס ההתייחדות לחללי מלחמת יום הכיפורים .2017
בכל יום בשעה קבועה ,תתקיים אזכרה בהיכל הזיכרון לנופלי אותו היום כאשר
תאריך הנפילה העברי הוא התאריך הקובע .תאריך האזכרה של חללי המגזר הבדואי
והדרוזי יהיה תאריך הנפילה הלועזי.
לא יתאפשר קיום אזכרות אישיות בהיכל הזיכרון.
פניית אב שכול לפי חוק חופש המידע
דינה פוליאק -הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון:
הוצגה בקשת הפונה לקבל פרטים על הרכב המועצה .לדברי הפונה ,המדינה
התחייבה בזמנו בבג"צ שיישמר איזון בהרכב המועצה באופן שישקף את החברה
הישראלית לגווניה מבחינת גילאי החברים ,מינם ,מקומות מגוריהם ,עדות ישראל,
מגזרים שונים של אזרחי ישראל ,המלחמות השונות וכן המועד והנסיבות בהן נפלו
קרובי החברים במלחמות ישראל :בפעילויות מבצעיות ,בפיגועים ,בתאונות
אימונים ,בתאונות דרכים .הפונה מבקש לוודא עמידה בהצהרה.
סיכום:
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המועצה מאשרת העברת רשימה שתכלול את הפרטים הבאים לגבי הרכב המועצה:
מין ,גיל ,קרבה לחלל ,מגורים ,עדה ,נסיבות נפילה.
קבורת חללי שב"ס
מובע לידיעת המועצה שלחללי שב"ס זכות להיקבר בבתי עלמין צבאיים רק במידה
ומותם נגרם תוך כדי שירותם ועקב שירותם.
יש מקרים שבהם מתבררות העובדות כעבור פרק זמן מהנפילה ואז פונה המשפחה
בבקשה להעביר את יקירם לקבורה בבית עלמין צבאי.
יש חילוקי דעות ביחס לפרשנות בעניין החוק.
הנצחת נכים שנפטרו :
הנושא עדיין בדיונים בינינו לבין שר הביטחון .לכשייקבע דיון יוזמנו יו"ר המועצה
יו"ר האירגונים היציגים להשתתף.
הקמת ועדות משנה:
חברי המועצה בחרו פה אחד את חברי הועדות הבאות:
ועדת מזכרת שר הביטחון לשנת תשע"ח 2018-מונה את החברים הבאים:
 .1פרופ' שלמה מור יוסף – יו"ר.
 .2אלי בן שם – יו"ר ארגון יד לבנים.
 .3תמי שלח – יו"ר ארגון האלמנות ויתומי צה"ל.
 .4אפרים רהב.
 .5פרידה שניידרמן.
 .6שרית גומז.
 .7נחמה ענוים.
ועדת הקבע מונה את החברים הבאים:
 .1פרופ' שלמה מור יוסף – יו"ר.
 .2אלי בן שם – יו"ר ארגון יד לבנים.
 .3תמי שלח – יו"ר ארגון האלמנות ויתומי צה"ל.
 .4אהוד ליפשיץ.
 .5נאוה זיו אור.
 .6ד"ר מתי אבני.
 .7עמי יפרח.
 .8מרקו ברקוביץ.
 .9יוסף ברנע.
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות והגשמה ,שנת יצירה ופריחה ואין סוף בשורות
טובות ,לכם ולבני משפחותיכם.
________________
פרופ' שלמה מור יוסף
יו"ר המועצה הציבורית
החייל
להנצחת
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