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 הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 6.12.18סיכום פגישה מיום 

 
 ראש המועצה ויו"ר הועדה - אלון שוסטר :משתתפים

 חבר הועדה - אליהו סגל 
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 :פירוט הסעיפים
 

 הנצחה לגבי נרצחי טרור.יישום מדיניות המועצה בנושא ה .1
 

אתר בו "גלעד לזכרם",  את אתר מעדכן שהמועצה ממשיכה לתפעל נפתלי:
מופיעים כל נרצחי הטרור שהתגוררו בתחומי המועצה בעת נפילתם. כל 

ון המועצה פונה למשפחות השכולות כדי להזכיר רשנה לקראת יום הזיכ
  להן על קיום האתר ולבקש עדכונים.

כן, מתקיים טכס ההזכרה המסורתית בבית הספר ובמספר יישובי  כמו            
 המועצה  מתקיימים טכסים לזכרם של נרצחי הטרור.

 
 הנצחת נופלי מלחמת ההתשה .2

 
 הציג את עצמו בפני חברי הועדה וסיפר על הגעתו לכפר עזה, בו הוא     נדב

 מציין מתגורר כתושב לאות הזדהות עם יישובי הגבול עם רצועת עזה.
נופלים, אבל המספר האמיתי  397שבמלחמת ההתשה מוכרים רשמית 

 .             540הוא 
נכון להיום קיים אוגדן עם רשימת הנופלים וסיפורי גבורה מהמלחמה              

הבא בשלב ההיא. בראשית ינואר משיקים אתר הנצחה אינטרנטי. 
 מתוכנן מרכז מנהיגות ומורשת.
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בשיחות שלו עם חיילים וצעירים נוספים מתברר שהם לא יודעים הרבה              
על המלחמה הזאת וחלק גדול מהם מביאים רצון עז לדעת על פעולתם 

 של סבא או אבא שלהם במלחמה ההיא.
קיים צורך להנצחת מלחמת ההתשה, לדברי שלמה המסקנה ברורה,              

 ה לעשייה הזאת.מדבר שעד עכשיו לא קרה ומודה למועצה שנרת
 

כבוד וזכות לשער הנגב כמועצה להיות  מעורבים באירוע מסוג זה ברמה     עודד:
 הלאומית.

 
הביאו את הערכתם למיזם והעלו את האפשרות לשלב בעשייה את חברי הועדה 

 צבר האמורים להגיע לאיבים בקרוב.חיילי אוגדת עזה וגרעיני 
 

 פעילות ועדת ההנצחה .3
 
שהוקמה לפני שנה ע"י הציבורית הציגה את הנעשה על ידי ועדת ההנצחה  נוגה:

מליאת המועצה. בוועדה חברים ד"ר נחמי פז )יו"ר(, אבי קדוש, יונתן 
 שטרסברג, ד"ר נגה גולסט.

ל"אנשים משפיעים על האזור". נבנה הועדה עסקה בבניית פרוטוקול הנצחה               
טופס שנשלח לכל מי שפונה להנצחת תושב האזור. הייתה פנייה אחת 

, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים שנפטרה ז"ל להנצחת מרווה מייזלס
 לפני שנתיים. הועדה אישרה את הפניה.

 
 הודו לנוגה על העדכון וברכו את פעילותם. חברי הועדה

 
 נפתלי סיוןרשם: 

 המשתתפים העתק: 
   נתן גלקוביץ, חבר הועדה 
 חברי המליאה 

 עלי דבסן, מבקר המועצה  
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