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מיום

י"ג

בשבט

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

התשע"ח

29.1.2018

צ'יטיאט שאול
אפרים רהב
יוסי שני
אמנון שרייברמן
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.
סיגל רקנטי ,עו"ד – מנמ"ח משפטי בכיר למשפחות והנצחה2.
סדר היום







פתיחה.
מזכרת שר הביטחון ליום הזיכרון התשע"ח – 2018-עדכון.
אירועי שנת ה.70 -
העברת טקס יום הזיכרון מהר הרצל להיכל הזיכרון.
העברת טקס הנחת הדגלון להיכל הזיכרון.
שונות.

מזכרת שר הביטחון לשנת תשע"ח – 2018
מזכרת שר הביטחון תשע"ח –  2018שנבחרה היא דגם של מנורת שבעת הקנים,
כשעליה המספר " "70והפסוק "במותם ציוו לנו את החיים".
חב' דואר שליחים תבצע את הפצת המזכרת ,וזו תחל מיד לאחר חג הפסח.
אירועי שנת ה70 -
נסקרו אירועים רשמיים המתוכננים לכבוד שנת ה 70 -למדינת ישראל ,שבכולם
יוזכרו חללי מערכות ישראל.
העברת טקס יום הזיכרון מהר הרצל להיכל הזיכרון וטקס הנחת הדגלון
 נסקרה הפעילות המתבצעת בהיכל הזיכרון בהר הרצל.
 דווח על הכוונה לפתוח את טקס הדלקת המשואות של יום העצמאות
בקריאת ה"יזכור" מתוך ההיכל וכן ,על הכוונה לגרום לכך שנציגים רשמיים
של מדינות זרות שמבקרים בישראל יגיעו גם להיכל הזיכרון להניח שם זר
לכבוד התקומה.

 התקבלה פה אחד החלטה להעתיק את הטקס המרכזי של יום הזיכרון אל
תוך היכל הזיכרון במקום ברחבת גדולי האומה.
 התקבלה החלטה פה אחד לאחד את טקס הנחת הדגלון ע"י הרמטכ"ל,
המפכ"ל וראשי מערכות הביטחון ולקיימם בתוך ההיכל.
שונות
 התקבלה פה אחד החלטה ,לפיה לא ינוקדו שמות החללים החקוקים על
הלבנים שבהיכל הזיכרון .משפחות שירצו בכך יוכלו לבקש לנקד את שם
יקירם על גבי מצבתו ובמידע המופיע אודותיו האתר "יזכור".
 דווח על ניסיונות למצוא פתרון לכך שערוץ  ,33שעד כה שידר במהלך יום
הזיכרון את שמות החללים ,אינו פנוי עוד לכך ,מאז הקמת תאגיד השידור
הציבורי.

________________
פרופ' שלמה מור יוסף
יו"ר המועצה הציבורית
להנצחת

החייל

