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תמי שלח – יו"ר ארגון האלמנות ויתומי צה"ל
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אלי טהר
אילן מורנו
משתתפים נוספים
אריה מועלם – סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת.
גבאי יעקב – ס' ר' האגף וראש היחידה להנצחת החייל.
סיגל רקנטי ,עו"ד – מנמ"ח משפטי בכיר למשפחות והנצחה.
חן הלל -עוזרת בכירה לנושאי הנצחה -מזכירת המועצה.
סדר היום:







פתיחה.
היערכות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בצל הקורונה.
כיתוב על מצבות -הוספת "ז"ל" להורים שנפטרו עת הקבורה של החלל.
בחינת אופציית הנחת כרית צבאית על קברים אזרחיים משותפים.
ניקוד שמות בהיכל הזיכרון הממלכתי -פניה שהתקבלה.
טענה לאפליה דתית בטקס הממלכתי ליום הזיכרון בכותל -פניה שהתקבלה.

נושאים לדיווח:
 דברי פרידה מחבר המועצה ,לאחר סיום שתי קדנציות במועצה.
 עדכון סטטוס -כיתוב על מצבות בהתאם להחלטה על שם ומועד למבצע של"ג.
 הדלקת נר אזכרה באתר "יזכור" בתאריך לועזי עבור חללים לא יהודיים.
סיכום הנושאים והחלטות:
היערכות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בצל הקורונה.
 על אף הקושי לפעול כבשנה שעברה ולא לאפשר למשפחות השכולות להגיע לבתי
העלמין ,ההיערכות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולמציאות
שתתקיים ב( 14/4/21-באם תהיה בקשה להצגת דרכון ירוק /פתיחה כוללת של
המשק).
 נכון לעכשיו מתקיימת היערכות ליום הזיכרון במתכונת מלאה כבכל שנה ,עם
אפשרות לפעילות מצומצמת כבשנה שעברה.
 יו"ר המועצה הציבורית ,יו"ר ארגון "יד לבנים" ויו"ר ארגון "אלמנות ויתומי
צה"ל" יוציאו מכתב קריאה לשר הביטחון ושר הבריאות לקידום חיסון
המשפחות השכולות טרם יום הזיכרון.
יתקיים שימור של יוזמות שעלו שנה שעברה עקב הסגר ואף יהפכו לתרבות קבועה
בימי הזיכרון להבא:

.1

.2
.3
.4
.5

הכרזה על שבוע הזיכרון ופתיחת בתי העלמין במשך שבוע טרם יום הזיכרון.
עובדי אגף משפחות הנצחה ומורשת יקבלו את פני המשפחות השכולות בבתי
העלמין ויחלקו מים ופרחים .בנוסף ,ינכחו בבתי העלמין רבנים צבאיים לאמירת
קדיש לפי הצורך.
קמפיין הדלקת נר וירטואלי והזדהות עם משפחות הנופלים ,כאשר השנה
עובדים על אופציית כתיבת מסר ע"י אזרחים שישמר במאגר דיגיטלי וישלח
למשפחות לאחר יום הזיכרון.
צילום הנחת הדגלון על הקבר ושליחתו למשפחות -טרם נסגר ,צריך לעבור את
אישור אכ"א ובחינת היכולת לביצוע.
הזמנת האזרחים לשירת התקווה מהמרפסות לאחר קיום הטקס בכותל.
טקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון ,הנחת זר במקביל ליד קיר היזכור
ושידור ישיר של הטקסים בערוצים השונים.

כיתוב על מצבות -הוספת "ז"ל" להורים שנפטרו עת הקבורה של החלל
הוחלט פה אחד כי אין מניעה לרישום ז"ל להורים שנפטרו טרם עת פטירת החלל
וזאת החל מקבלת החלטה זו בנושא .בעת אישור נוסח הכיתוב על המצבה עם
המשפחה השכולה ,תוצג האפשרות להוספת "ז"ל" באם אחד או שני ההורים נפטרו.
בחינת אופציית הנחת כרית צבאית על קברים אזרחיים משותפים.
הוחלט פה אחד כי בבתי קברות אזרחיים בלבד למי שזכאי לקבר צבאי והחברה
קדישא קוברת בקבר משותף ,תתאפשר הנחת כרית צבאית על הקבר המשותף
האזרחי ליד הכרית האזרחית.
טיפול ותחזוקה יתבצעו עבור הכרית הצבאית בלבד.
ניקוד שמות בהיכל הזיכרון הממלכתי -פניה חוזרת שהתקבלה.
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
המצבה ובמידע המופיע אודותיו באתר "יזכור".
פניה בנושא אפליה דתית בטקס הממלכתי ליום הזיכרון בכותל -פנייה חוזרת
שהתקבלה.
התקבלה החלטה פה אחד כי יש להשאיר את הטקס הממלכתי בהר הרצל כפי
שהוא .צוין כי טקסים שונים של הדתות השונות מתקיימים במתכונתם במקומות
שהוחלט עליהם.
נושאים לדיווח:
דברי פרידה מחבר המועצה
הועדה נפרדה מחבר המועצה אשר השלים שתי קדנציות כחבר מועצה .יו"ר המועצה
ויו"ר יד לבנים הודו לו על עשייתו הרבה למען הנצחת חללי צה"ל
אות מלחמה -מלחמת של"ג -דיווח של סמנכ"ל ור' אגף משפחות הנצחה ומורשת.
עבודת המטה של הועדה שעוסקת בנושא עדיין נמשכת ,תועבר המלצת המועצה
ללשכת השר להגשה לוועדת שרים לסמלים וטקסים .לאחר קבלת החלטה על שם
המלחמה ,התאריכים והאותות ,ימומשו ההחלטות בהתאם בנושא הכיתוב על
המצבות.

הדלקת נר אזכרה באתר "יזכור" בתאריך לועזי עבור חללים לא יהודיים.
יבוצע פיתוח לאתר ה"יזכור" ובו יידלק נר אזכרה עבור חללים לא יהודיים בתאריך
הלועזי ולא בזה העברי ,כפי שמבוצע כיום בהיכל הזיכרון.

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

החייל

