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  רוטוקול ועדת הנצחהפ :הנדו�

  

 
   �  �:בהשתתפות, 2006  ביולי  26ישיבת ועדת הנצחה התקיימה בתארי

  
  ר הועדה"יו  �  רינה פז

  חבר הועדה  �  מאיר אלוני�
  חבר הועדה  �  ראוב� אביס�

  
  .מקדמת בברכה את חברי הוועדה בישיבתה הראשונה  �רינה פז 
ר ארגו� "יואל ראש העיר של  היילאחר פנ. ועדת שמות טיפלה בנושאי ההנצחה, עד עתה
על הקמת ועדה נפרדת להנצחת מיד ט יראש העיר החל, פעולות איבה מר זאב ראפ  נפגעי 

  .זכר� של נפגעי פעולות טרור
כל בקשה  המגיעה . שאושרו  במועצת העיר קריטריוני� ברורי� י "פועלת עפועדת שמות 

  .החלטות המתקבלות ה� פה אחד   ברגישות רבה  עקב הנושא הרגיש והנידונהלועדה 
את  הטקס לזכר נפגעי פעולות האיבה מתקיי� לאחר הטקסי� הצבאיי� וז�ביו� הזיכרו

  . על פי קביעת הכנסת
ל מיד לאחר " לחללי צה�הזיכרוהועלתה אפשרות הקרנת תמונות נפגעי הטרור בערב יו� 

  .ארגו� יד לבני� התנגד לבקשתי זו, הקרנת תמונות החללי�
  

  לפנות למשרד הפני� לקבלת רשימת הנפגעי� .  יש לבדוק נוהל חבצלת�אלוני�  מאיר
  .צרי� להביא אלמנט נוס� ועליו יש לרשו� את כל השמות החסרי� . ולביטוח הלאומי

  
כי במקרה של נפגעי , נמסר על יד�,  פנייה למוסד לביטוח לאומיהבזמנו נעשת –רינה פז 

  .יה רשמית מתאימהשמותיה� ימסרו לנו לאחר פני, טרור
  

    צרי� משהו רשמי ומסודר מבחינת ההנצחה כגו� על אב� בג� או על לוח �ראוב� אביס� 
מכיוו� שכיו� יש , הייתי מבקש לאחד את הטקס ביו� הזיכרו�. בכניסה לבית הקברות

  .מספר בתי קברות בכפר סבא ובמצב זה אי� המשפחות עומדות ליד הקבר של יקיר� 
  ש לקבוע את תוכ� הטקס האזרחי בתיאו� ע� ועדת ההנצחה י
  

  .קתיבד אפשרות הוספת שמות ,ש נפגעי הטרור ברחוב דב הוז"קיי� ג� ע –רינה פז 
  . תגובש ע� מנהל מחלקת אירועי� וחברי הועדה�הזיכרוהתכנית לטקס ביו� 
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                �החלטות הועדה 

  
  .נושא שיועלה מחדש, מבקשת להקרי� את תמונות הנפגעי� בערב יו� הזיכרו�. 1
  
  )נציג המשפחות, ראש העיר,נוא� ראשי  ( – קס ע� תוכנית קבועהלקיי� ט. 2
  
  .לקבלת שמות הנפגעי�, משרד הפני�/לפנות לביטוח הלאומי. 3
  
  ימצא פתרו� אחר , במידה ואי� מקו� להוספה, י* שמות על האב� בג� נפגעי הטרורלהוס. 4

  .    בתאו� ע� אדריכל העיר
  
  .צא כרגע בשלבי תכנו� לשדרוגוהג� נמ, לשדרג את ג� נפגעי הטרור. 5
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה  
  

  פז רינה  
  חברת מועצת העיר  

  ר ועדת הנצחה"ויו        
  
  
  
  
  

  :העתק
  ארגו� נפגעי פעולות איבה, ר ועדת הנצחה" יו–מר זאב ראפ 

  ל העירייה"מנכ � מר אייל יוניא�
  מבקר העירייה ונציב תלונות התושבי� �� מר אליעזר פיירשטיי

   גזבר העירייה– חמו אבי ב� מר
  
  
  
  
  

   ועדות העירייה כללי1�42:תיוק


