סיכום פגישה :הועדה לענייני הנצחה
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תאריך23/02/2016 :
סיכמה :נגה גולסט
מהלך הפגישה:
הצעה למליאה לגבי גבולות העיסוק בתחום הנצחה בטחונית
דיון:
נחמי :הועדה לא צריכה לטפל בהצנחה בטחונית כללית.
יונתן :הנושא מאד גדול ומורכב ,וכולל הרבה שנים ואתרים ,כמו גבעת שגה –
אתר לזכר בן דורות הנמצא בין דורות לרוחמה.
נגה :ממליצה לטפל בהנצחה בטחונית מקומית בלבד.
אבי :בנושא אסף סיבוני יש משהו יחודי ,המועצה ממנפת את המקום ומביאה
לשם מבקרים רבים.
יונתן :הטיפול באתר של אסף סיבוני מצריך החלטה של מליאת המועצה באופן
מסודר.
סיכום:
תוספת לגבולות הטיפול של הועדה :הועדה תדון בפניות הנצחה בטחונית של
תושבי ועובדי המועצה בלבד.
הנצחה דרך אתר המועצה
דיון:
יונתן :מציע שאדם שנבחר בכל קיבוץ יהיה אחראי להעביר לאדם נבחר
במועצה דף הנצחה לאישור והכנסה לאתר המועצה.
אבי :לדעתי זה לא פרקטי .הקיבוץ שלא עושה ,לא יעשה .לכל ישוב יש את
האתר עם ההנצחה שלו .מציע לא להכנס לזה.
ההנצחה באחריות המועצה צריכה להיות:
 .1הנצחה בטחונית
 .2רק מי שממש מחובר למועצה
נגה :מציעה לשים באתר המועצה לינקים לאתרי ההנצחה של הקיבוצים.
סיכום:
באתר המועצה יהיה דף הנצחה שבו יהיו קישורים לדפי ההנצחה של הקיבוצים.
טופס פניה לבקשת הנצחה
דיון:
נגה הציגה מספר טפסים מעיריית ומועצות שנות בארץ (כפי שמצאה
באינטרנט).
סיכום:
יבנה טופס על בסיס הטופס של עיריית אשקלון .חברי הועדה יעברו על הטופס
בבית ויגיבו לקראת הפגישה הבאה( .הטופס מצורף למייל).
הנצחה על שם מרווה מייזלס
דיון:

נגה הציגה פניה שהגיעה מפורום נשים במועצה ,המבקשת להנציח את מרווה
כחלק מיום האישה הבינלאומי .הרעיון הוא לבחור בכל שנה בחורה אחת או
יותר שתוכר כאשה מובילה ומנהיגה .אשה זו תקבל תעודה בטקס מסודר ע"ש
מרווה מייזלס.
סיכום:
ראשית פורום הנשים צריך לפנות למשפחה ולקבל את הסכמתם .בעקרון,
הועדה מברכת על כך בתנאי שהמשפחה מסכימה להנצחה.
בעקרון – מליאת המועצה החליטה שדנים בדרכי הנצחה רק בחלוף שנה מיום
הפטירה ,ובמקרה של מרווה ,המועד עוד לא חלף.
הערה :לאחר עדכון אביטל ניר ,הוחלט להמתין עם הנושא לשנה הבאה,
ולעשות זאת בצורה מסודרת ובתאום עם המשפחה.

