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 ישראל תחללי מערכונפגעי טרור ו סיכום ישיבת הוועדה להנצחת זכרם של 

 12.07.2020מיום 

 גבאינוכחים: ניר ים, נמרוד חפץ, מירב ברקאי, אשרה 

 

 : 2020 ארה בחודש ינו, בהמשך להודעה שנשלחה לכל חברילראשונה הוועדה מתכנסת 

 

 עי טרור וחללי מערכות ישראל שלום לחברי הוועדה להנצחת זכרם של נפג

, כנראה  2019שנבחרתם בתחילת שנת  מזכירה למי מכם שאינו זוכר שהוא חבר בוועדה זו, אני

ועדה פועלת לפי הנחיות משרד הפנים במסגרת ועדות  וה   .המליאה ו/או מזכיר המועצה חברי בהמלצת

 הזיכרון והמורשת המועצתי אשרלפני כשבועיים חנכנו את בית  .ברשויות המקומיות שיתקיימושחובה 

בתוך מרכז הצעירים. מדובר בפרויקט שהתנהל במהלך השנים אחרונות, וחלק מחברי ועדת ההיגוי  

כעת, עם סיום ההקמה, ניתן להשתמש במקום כבית לנושא הזיכרון  . שלו הם חברים גם בוועדה זו

של הגדרת מרחב הפעולה ו הכרות, תיאום ציפיות היא ראשונההפגישה ה מטרת .וההנצחה במועצה

 .וועדהה

 

 

 

 

 

 

 

 שונה התקיימה רק בחודש יולי ובהרכב מצומצם.  ראפגישה ההמפאת הקורונה 

 

 באשכול ההנצחהון ו הזיכרחום תקידום לופעולות  הלן נושאיםל

אנדרטאות מחוץ לישובים ובתוך הישובים,   מיפוי כרשות,התייחסותנו  –בי המועצה אנדרטאות ברח .1

+  בל מיפוי אנדרטאות מהישוביםחריות אשרה לקבא לדיון בהמשך.  רים וכיוב.ת זהנחמדיניות 

  ת.אואנדרטשל  GISשכבת ר בשאיפה לייצ, בשטחים הפתוחים

 חריות מירב ברקאי. בא –פערים באתרי האנדרטאות לפחות אחת לשנה פוי  מי
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תחום  דרך לקדם יש . )ניתן לפתח את הנושא( שת ועודהדרכה בבית הזיכרון והמורל –מתנדבים  .2

  הגדרת רכז למסלול, ניסוח קול קורא ועוד.ושא, פתיחת מסלול התנדבות לנ :ההתנדבות באשכול

 מגבלות המלגאים )התאמתם לתחום, זמינות(., בכפוף לניתן גם להקצות מילגאים לנושא מדי שנה

 חסות הוועדה. יוטה למסלול התנדבות ולהעביר להתיבאחריות אשרה לנסח טי

יצירת קהילה  ,הזיכרון ולא רק םסביב יו, פעילויות החברתיקשר הפיתוח התחום ב -מרכז קהילתי  .3

, יוזמות פחות השכולותמשלכבית ורשת פלטפורמת בית הזיכרון והמב שימוש .של משפחות שכולות

 .בניית פעילויות עבורן ועבור כלל הקהילהולאירועים בנושא 

 לקידום מול המרכז הקהילתי.

, במסגרת תכנית  הדרכהעם ל בבית הזיכרון והמורשת כל תלמידי אשכוביקור  – מליפורחינוך  .4

)כדוגמת   כתה שמאמצת נופל לדוגמה:, ת פסנו תיופעילו קידום   –הבשור נופי ימודים שלהם. הל

כשנקודת המוצא היא חלל  רחותא היסטוריה או אזמר בנוש, עבודות גים" של קרן אביחי("נופלים חי

הנצחת חללי נצר אחרון  עבודות במגמת תקשורת וקולנוע, , פלסטוריות בהן נות ההיאשכול והנסיב

 .  זיכרוןיקיון באנדרטאות לקראת יום הסיורים ונ .וכדומה

 מנהלת נופי הבשור. ינוך ואגף חלקידום מול 

דת מורי הדרך,  לאגו פרסום להעביר ניתן  – המרכז כאתר תיירות לנושא מורשת האיזור -תיירות  .5

מודרכים  הכנה למורי דרך, להכשיר מדריכים מן המתנדבים, לבנות מסלולי מורשת  סיורי  לייצר

, יש לקדם  ל לגיוס מדריכים )התנדבות( במקבי במועצה שיודרכו ע"י מורי דרך מקומיים ועוד.

 עם קבוצות(. ולפרסום בקרב מורי הדרך )עמותת התיירות ומורי הדרך המקומיים שלנו שמגיעים 

יחידות צהל המשרתות באיזור, בתיאום עם  וקבועה למנה פתוחה זאת האתר בהלפתוח  –צה"ל  .6

 ., טל שמיר(כהן ךניתן בהדרכת ברו) רבשצים , האייזיקסון אילן

 

 

 

 

 אשרה גבאי רשמה: 

 ראש המועצה מטעםועדה רכזת ה
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