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 סיכום פגישה: הועדה לענייני הנצחה
 

 ונגה גולסט פלוטמשתתפים: נחמי פז, אבי קדוש, יונתן שטרסבג, עודד 
 31/12/2015תאריך: 

 סיכמה: נגה גולסט
 

 מהלך הפגישה:

 פתיחה 
 פתח את הפגישה. נחמי

 נוהל ומדיניות
עודד הציג את המדיניות אשר גובשה על ידי ועדת מקדימה )אליהו סגל, 

שנפלד, חזי עינת ונגה גולסט( ואושרה ע"י הנהלת המועצה. כאשר אברהם 
מטרת הנוהל היא שתוקם ועדה ציבורית אשר תפעל בשקיפות ותדון בפניות 

 להנצחה אשר יגיעו אליה. ככלל, הועדה תהיה גורם מגיב ולא דוחף.
אשר תורמים לתיירות  –יונתן העלה את נושא אתרי הזכרון הקיימים באזור 

כלל. יש צורך להתייחס אליהם, ולראות האם מתפקידנו לטפל ולדאוג ולאזור ב
 להם.

 סדרי פניה לועדה
הפונים לועדה צריכים להגיש פניה מנומקת אשר תכלול את מרכיבי העשיה 

שבשמה מבוקשת ההנצחה. וכן תפקיד האדם במועצה ושאר הפרטים 
 י.המבוקשים בנוהל. בנוסף, במידת הצורך, יש להתייחס למקור כספ

: נחמי ונגה ייצרו טופס ראשוני אשר יועבר בדוא"ל ויתוקן ויאושר על ידי החלטה
 חברי הועדה לפני פרסומו

 הנצחה בטחונית
אבי העלה את הנושא של הנצחת אסף סיבוני. נכון לעכשיו זה לא עומד 
 בהגדרות של ועדת ההנצחה, ולכן צריך להיות מטופל בהנהלת המועצה.

ולות הגזרה של הועדה לא כוללים הנצחה בטחונית. נחמי: נכון לעכשיו גב
במידה והנהלת המועצה מעוניינת שהועדה תטפל, בכך, יש להגדיר זאת באופן 
מסודר. האם רק נופלים / נפגעי פעולות האיבה תושבים / בנים מהאזור או כל 

 מי שנפל באזור?
חליט האם עודד: יש מספר פניות של חיילים הרוגים לאורך הגבול, יש צורך לה

 גם זה נכנס לתפקיד הועדה.
עודד ישוחח על כך עם אלון, ומשם יוחלט כיצד להתייחס בנוגע  החלטה:

 להנצחה בטחונית.

 הנצחה על ידי מוסדות המועצה
ועמותות( שכל יש צורך להטמיע אצל ראשי מוסדות המועצה )תאגידים 

ההנצחה נעשית דרך ועדת ההנצחה )מעבר לתליית תמונה וכד'( ולא ישירות 
 מול המשפחות האבלות.
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עודד ונגה ינסחו מכתב למנהלי האגפים והתאגידים על פעילות ועדת  החלטה:
 ההנצחה

 הנצחות קיימות
לרכז את כולן לרשימה במועצה כיום קיימות הנצחות בפועל, יש חשיבות 

 לדוגמא: קרן גרשוני, מופע סיון בלט לזכר דנה גלקוביץ וכד' מסודרת.
עודד ונגה ירכזו רשימת הנצחות הקימות באזור למסמך מסודר ויעבירו  החלטה:

 לידיעת הועדה.

 בקשות הנצחה על הפרק
אינדיו דיבר עם עודד לגבי הנצחתה. לאחר בניית טופס הפניה,  –נעמי קידר 

 סודרת לטיפולנפנה אליו בבקשה להגיש בקשה מ
עדיין לא הגיעו פניות מסודרות. אולם סיכוי טוב  –מרווה מייזלס ואיתי צורי 

 שיגיעו.
נכון לעכשיו לא בקריטריונים שהוגדרו לועדה )הנצחה  –דניאל טריגרמן 

 בטחונית(

 תאריך פגישה הבאה
 תתואם לאחר פגישה של נחמי ונגה.
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