הנדון :סיכום ישיבת המועצה הציבורית להנצחת החייל
מיום

כ"א

בטבת

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
מתי אבני
חיים איטקיס
רחל אשל
יוסי ברנע
מרקו ברקוביץ
שרית גומז
נאוה זיו אור
רמזי חלבי
טהר אלי
עמי יפרח
אהוד ליפשיץ
אילן מורנו
נחמה ענוים
שאול צ'יטיאט
פנינה צ'צ'יק מנקר
רחלי ציפר
אפרים רהב
פרידה שניידרמן
ציון שריקי
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לא השתתפו – חברי המועצה
שרה בוכמן אביב
חוה ברעם ארביב
אורלי נתיב
יוסי שני
אמנון שרייבמן
משתתפים נוספים
אריה מועלם – סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת.
גבאי יעקב – ס' ר' האגף וראש היחידה להנצחת החייל.
ערן יוסף ,עו"ד – ממונה משפטי לנושאי שיקום נכים ומשפחות.
אל"ם ג'וסלין בש – ר' מנהל קציני ערים ונפגעים ,צה"ל.
סדר היום








פתיחה  -יו"ר המועצה הציבורית.
הועדה להנצחת נכים שנפטרו – סקירת יו"ר המועצה הציבורית היוצאת.
נהלי עבודה של המועצה הציבורית.
בחירת חברים לוועדת הקבע.
טיפול במצבות חברי מחתרות שנפלו לפני קום המדינה.
הנחת זרים בטקסים ממלכתיים.
השתתפות נציג הממשלה בלוויות.

נהלי עבודת המועצה הציבורית











במהלך שנת עבודה תתקיימנה כ 7 -ישיבות .כל ישיבה תמשך כשעתיים.
סדר היום וחומר רלוונטי לנושאים שידונו בה ישלח לחברים ע"י מזכירות
המועצה כשבוע מראש.
חברים המבקשים להעלות נושא לדיון במועצה יעבירו בכתב הצעתם
למזכירות המועצה והנושא יועבר ליו"ר המועצה לשילוב בדיונים.
לא ידונו נושאים שנדונו במהלך השנתיים האחרונות ,במועצה הציבורית.
נושאים שניתן לקבל פתרון במועצת הקבע יועברו לדיון בוועדת הקבע.
וועדת הקבע תתכנס לדיון בנושאים שוטפים ובנושאים דחופים הדורשים
התייחסות מיידית של המועצה.
פרוטוקול הישיבה ישלח לחברים במייל ,בפקס או בדואר.
את תמלול הישיבה ניתן יהיה לקבל ממזכירות המועצה על פי דרישה.
יקבעו מועדי ישיבות ל 2-3 -ישיבות עתידיות.
חבר שיעדר מ 4-ישיבות מועצה ברצף תופסק חברותו במועצה ,על פי התקנון.
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 לאתר האינטרנט של אגף משפחות ,הנצחה ומורשת יועלו שמות חברי
המועצה וכן ,תקצירי ישיבות המועצה לאחר שיאושרו ע"י ועדת משנה
שתתמנה לצורך זה.
 ועדת המשנה לקביעת תקציר הישיבות נבחרה ע"י חברי המועצה והיא כוללת
את החברים :פנינה צ'צ'יק מנקר ,רחל אשל ,יוסי ברנע ושרית גומז.
 מזכירת המועצה תתפרסם דוח חצי שנתי על החלטות מול ביצוע של עבודת
המועצה הציבורית.
השתתפות נציג הממשלה בלוויות
המועצה נדרשת לדון בנושא השתתפות שרי הממשלה בלוויות חללי מערכות ישראל,
ולהמליץ בפני שר הביטחון על עמדתה בסוגיה זו.
הובהר כי כל החלטה שתתקבל נוגעת אך ורק לשרים ,סגני שרים ומנכ"לים ולא ניתן
יהיה לחייב ח"כ להשתתף בהלוויות בשל עיקרון הפרדת הרשויות.
עוד הובהר כי כל החלטה תחול גם על חללי המשטרה ,המוסד ,השב"כ והשב"ס
שנפלו בעת ועקב שירותם.
ישנן  3דעות בנושא:
עמדת צבא הגנה לישראל :ישנה חשיבות שתהא אחידות ושוויוניות לגבי כלל
ההלוויות.
עמדת ארגון יד לבנים :בקשת הארגון שנציגי המדינה יגיעו להלוויות בהן נסיבות
הנפילה הם כתוצאה מפח"ע ,תאונות אימונים ופעילות מבצעית.
המלצת אגף משפחות ,הנצחת ומורשת :קיימת חשיבות לשמור האחידות בקרב כלל
חללי כוחות הביטחון ולכן על מנת לעמוד בהחלטה המלצת האגף כי נוהל נציגות
ממשלה יתייחס אך ורק בנסיבות מוות הקשורות לפח"ע ,תאונת אימונים ופעילות
מבצעית.
סיכום:
לאחר דיון רציני ופתוח שבו נשמעו דעות כל הנוכחים הוחלט על דעת כולם כי
האחידות והשוויון הוא ערך עליון המהווה בסיס לקבלת החלטה בעניין השתתפות
שרים בלוויות חללי מערכות ישראל.
שתי דעות שעלו במהלך הדיון הן:
א .להשאיר את המצב הקיים ולא לחייב שרים להשתתף בהלוויות.
ב .לדרוש השתתפות שר או סגן שר בכל הלוויה.
מתקיימת הצבעה :בעד אפשרות (א) הצביעו  8חברים.
בעד אפשרות (ב) הצביעו  14חברים.
החלטה:
יש רוב שתומך בשם האחידות ,שיגיע שר או סגן שר לכל הלוויה.
ההמלצה תועבר להחלטת מזכירות הממשלה.
בשל אורך הדיון בנושא הנ"ל ידחו הנושאים שהיו על סדר היום ,לישיבות הבאות.
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