נוהל  : 6קריטריונים להנצחה

רקע

הנצחה היא דרכם של האדם והחברה לשמר את זכרם של מי שאינם עוד איתנו .פעולת ההנצחה
מבטאת בתוכה משאלה  -להפוך את בר החלוף לנצחי .העוסקים בהנצחה ,למעשה ,מספרים סיפור
המספרים השונים ,בין
 סיפורו של הנופל .מטבע הדברים יבוא כאן תמיד לביטוי ההבדל בין ְהאווירה השונה ובין הדמויות השונות .פעולת ההנצחה היא ניסיון ,מתוך כאב ותחושת מחויבות,
'להחיות' את הדמות ואת מעשיה.
במותם נפער חלל ,חוסר ,פער .זכרונם בא ליצוק תוכן ומשמעות ,לימוד ואור להמשך חיים בעלי
משמעות מתוך דמותם ואישיותם האצילה" .צדיקים –מעשיהם הם זכרונם".
מטרת הועדה:
ליזום ולתכנן דרכי ופעולות הנצחה לתושבי הרשות שנרצחו :חללי מערכות ישראל ,פעולות איבה
וטרור לתושבי גוש עציון.

אפשרויות ההנצחה
 .1מתכונת ההנצחה תקבע לאחר פניית המשפחה בכתב לועדת הנצחה במועצה.
ותאושר ע"י ועדת הנצחה בהתאם לקריטריונים שנקבעו .ערוצי ההנצחה יהיו כאלה שיש
להם ערך ציבורי ותועלת לטובת היישוב ותושביו.
 .2דוגמאות לערוצי הנצחה :גינות קהילתיות ,גני משחקים ,פינות חן ,אלמנט עיצובי,
פרויקטים חינוכיים/תרבותיים/ספורט ,ערב לימוד ,ספר זיכרון ,סרט זיכרון ,אתר הנצחה
באינטרנט ,הנצחה מבני דת וספרי קודש ,מלגות ,כנסים ,הנצחה בפעילות ספורט וטבע
ועוד.
 .3המועצה תבחר ערוצי הנצחה על פי צרכיה ,סדרי העדיפויות שלה ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי .המועצה אינה מתחייבת להשתתף כספית בהנצחה.
 .4האלמנט הכולל את ההנצחה (לוח אבן ,שלט ,סלע וכד') ,צריך להיות בגודל סביר וצנוע שלא
יעלה על  1מ"ר .אופי אלמנט ההנצחה ,עיצובו כמו גם נוסח הכיתוב ע"ג האלמנט יהיו
מותאמים לסביבה וייקבעו ע"י המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
סייגים





לא תהיה הנצחה כנ"ל באמצעות שמות רחובות .הנצחה באמצעות שמות רחובות תהיה אך
ורק על שם אישים רמי מעלה.
לא תתאפשר הנצחה ציבורית לאדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון.
עם משפחת המונצח ייחתם הסכם ,על פיו רשאית המועצה לשנות את ייעוד האתר המונצח
בנסיבות קיצוניות שיחייבו זאת תוך מתן פתרון הנצחה חלופי ,במידת האפשר.
פרויקטים של הנצחה הקיימים ביישובים ,טרם קבלת ההחלטה ,יימשכו כסדרם.

ועדת הנצחה
מליאת המועצה בחרה את נציגי ועדת הנצחה מקרב חברי המליאה.
ועדת ההנצחה תטפל בבקשות להנצחה ותביא את המלצותיה לאישור מליאת המועצה.

