פרוטוקול וועדת הנצחה :09/03/2021
נוכחים:
ליבנת כהן – מנהלת מרכז צעירים
אורלי נגר -נחם
שאול נהרי – חבר מליאה ,אורה
ברוך ארגוב -נס הרים
זכריה קומימי -עמינדב
אתי ברששת -מטע
שיר עופר – רכז השכלה גבוה
חסרים:
גבי נרדי

עדכונים:
•

תחילה פתחנו בסבב הכרות ,הצגתי את עצמי כמרכזת תחום ההנצחה הנכנסת ויתר חברי
הוועדה ,הציגו את עצמם ואת הקשר שלהם אל השכול.

•

הוצגו תאריכי וועדות ההנצחה העתידיות  21/06/2021ו.20/12/2021-

•

מניין החללים במועצה עומד על  199ונפגעי פעולות האיבה עומד על .47
יש לנו היום כ 17-בתי עלמין במועצה בהם קבורים חללים ונפגעי פעולות האיבה.

•

אנדרטת הל"ה – משרד הביטחון הקצה תקציב לשיפוץ האנדרטה ,אנו נמצאים כעת
במגעים מתקדמים לטובת השיפוץ.

•

עדכון בדבר יד לבנים יישלח בהמשך ,עקב היעדרותו של גבי נרדי ,נציג יד לבנים בוועדה.

•

רשימת הנופלים:
מדי שנה אנו נתקלות בקושי לדעת האם נעשו שינויים ברשימת הנופלים במטה יהודה,
אין דרך ממוסדת לקבל את המידע הזה משיחה עם יפעת לופוביץ ממשרד הביטחון
הובהר לנו כי אין בידם את החלוקה לפי ערים /מועצות אזוריות מה שמאוד מקשה עלינו
לדעת אם יש עדכונים לרשימה.
בשל כך ,נשלחו לכלל היישובים מיילים ובמידה ויש מישהו שחלילה הצטרף לרשימה
שיעדכנו אותנו ונכנס אותו לרשימה.

•

הוחלט שוב כי אנו לא גורעים חללים מהרשימה .כל מי שבתעודת הזהות שלנו כתוב כי
הינו תושב המועצה יכול להיות חלק מהרשימה.

•
-

אירועי יום הזיכרון השנה:
מידי שנה ל 110-חללים אשר קבורים ברחבי המועצה מחולקים זרים אישיים על הקברים
ביום הזיכרון .שנה שעברה היה שינוי והניחו נר עם לוגו מועצה יחד עם גלויה על
הקברים .השנה נחלק שוב נרות זכרון.
ברוך אמר כי ניתן לערב גם את המבוגרים ולא רק את בני הנוער לעשייה.
גלגל אבל יוענק לכל יישוב בו מתקיים טקס ממלכתי יחד עם נציג מהמועצה.
עדכון גיליון שמות הנופלים – יצא גיליון לפני יום הזיכרון בגרפיקה שונה משנים
קודמות.
זר לנופך -מח' נוער – במידה ומגבלות הקורונה יאפשרו ,יתקיים גם השנה פרויקט זר
לנופל ,עלה רעיון מאתי ברששת  -שבני נוער יציירו על חלוקי נחל (מחלקת נוער) ויחלקו
יחד עם זר לנופל.
מחלקת ספורט יחד עם ישיבת נחשון אחראיים על הטקס הממלכתי המועצתי בבית
העלמין גיזו .
מרכז צעירים -ב 11/04מרכז צעירים בשיתוף עמותת האחים שלנו .עמותה שייסד
אליאסף פרץ אשר נותנת מקום לאחים השכולים לספר את סיפור האבל שלהם מנקודת
המבט שלהם.
האירוע יתקיים במשאית בכפר אוריה ,עם האומן גלעד ויטל אשר יעביר כיתת אמן ויספר
דרך השירים שלו את הסיפור שלו .לאחר מכן יגיע אח.ות שכולים ויספרו את הסיפור של
המשפחה שלו.
פרויקט נוסף עליו אחראי מרכז הצעירים הינו "טועמים את זכרם" .מלגאים ומלגאיות
מטעם מרכז צעירים ייצרו חוברת מתכונים יחד עם המשפחות השכולות עם מתכונים
ומאכלים שהחלל ,בן משפחתם אהב לאכול.
נצא בקול קורא למשפחות השכולות אשר רוצות להשתתף בפרויקט ,נצוות להם סטודנט
אשר ייפגש איתם ,ישמע את הסיפור ובפגישה נוספת יחד הם יכינו את המתכון אותו הוא
הכי אהב.
הספר יצא ביום הזיכרון הבא.
הוחלט כי חברי הוועדה יעודכנו וייקחו חלק פעיל באופן שוטף בפרויקט ,כמו כן ישתתפו
ביום הכשרה לסטודנטים ויעמדו על האופן והגישה הנכונה לפנות למשפחות השכולות.

•

עלתה שאלה בדבר שיתוף הפעולה שלנו עם ארגון יד לבנים – כיצד ניתן לחזק ולהיטיב
את הקשר ע"מ להנגיש תוכן רלוונטי למשפחות השכולות במועצה.

•

מיסוד אתר הנצחה לחללי ונפגעי פעולות האיבה במטה יהודה ,הוועדה הציגה רעיון
לקחת חלק משביל ישראל (בחלק בעובר במטה יהודה) שיקרא על שמם ולזכרם של
הנופלים ושם למסד את פרטיהם ,תמונותיהם וסיפור חייהם.

•

שאול הציע להציג את הרעיון של מקטע משביל ישראל שיהיה לזכר הנופלים בפני
המליאה.

•

זכריה קוממי ,אביו של החלל רענן קוממי .הציע לפני כמה שנים לבנות קיר טיפוס לזכר
בנו במושב אורה עמינדב ,אולם עד היום לא התקדם הרעיון ולא קיבל אישורים
מתאימים ,ביקש לדעת כיצד ניתן לקדם מחדש את המגעים.

-

-

-

-

•

גבי נרדי וברוך ארגוב הציעו לסייע בחלוקת הערכות ביום הזיכרון ביישובים

•

הוחלט כי וועדת ההנצחה תהיה פרודוקטיבית ומעבר לכינוסים הקבועים בשנה ,יהיו
עידכונים שוטפים ושיתוף פעולה פורה בדבר ההנצחה.

