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ישיבת נפגעי פעולות הטרור והאיבה  -מיום 6.11.2016
רישום :הגב' אביבה אבן חן.
נוכחים:
חברי הוועדה:
מר נוה גור  -יו"ר הוועדה ,חבר המועצה.
הגב' יעל ברזילי  -חברת הוועדה ,חברת המועצה.
מר אופיר טואיל  -חבר הוועדה ,חבר מועצה.
הגב' איילת בורגר אלקיים  -חברת הוועדה ,נציגת המשפחות השכולות.
הגב' אורלי חמצני  -חברת הוועדה ,נציגת המשפחות השכולות.
מר זאב שרגא  -חבר הוועדה ,נציג המשפחות השכולות.
הגב' אביבה אבן חן  -חברת הוועדה ,נציגת ציבור.
מוזמנים:
הגב' חנה גולן  -מנכ"לית העירייה.
מר יואב רוביסה  -אדריכל העירייה.
מר אבי קמינסקי  -סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה בעירייה.
מר רן מרון  -אדריכל נוף עירוני (אדריכל אנדרטת ההנצחה).
נעדרים:
מר נתנאל שוכנר/אבי יפת  -נציגי ציבור ,סיעת "כיוון חדש".
הגב' אביטל בר  -מוזמנת ,מנהלת אגף הרווחה בעירייה.
מר רון שבת  -מוזמן ,מנהל מחלקת תרבות בעירייה.
הגב' גילה תייר  -מוזמנת ,מחלקת התרבות בעירייה.
מר חיים נפתלי  -מוזמן ,ראש תחום מנהיגות ותנועות נוער בעירייה.
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4

הקמת האנדרטה לזכר חללי פעולות הטרור והאיבה  -נושא מרכזי  -באחריות מנכ"לית העירייה.
הערכות לטקסים :טקס ערב יום הזיכרון ,טקס יום הזיכרון ,טקס חנוכת האנדרטה  -באחריות
מר אבי קמינסקי.
פרויקט הנצחה באמצעות תלמידי הוד השרון  -באחריות הגב' ברזילי.
פרויקט הנצחת החללים באתר האינטרנט העירוני  -באחריות דוברת העירייה.
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דיון בנושא הראשון :הקמת האנדרטה לזכר חללי פעולות הטרור והאיבה
דברים במהלך הדיון:
נוה גור  -האנדרטה קורמת עור וגידים .הפגישה היום נקבעה במועד המוקדם ביותר שתואם על ידי
מנכ"לית העירייה .בפגישה הקודמת הוצגה חלופה אחת בלבד כאתר להקמת האנדרטה לנפגעי פעולות
הטרור והאיבה .חברי הוועדה ביקשו להציג בפני המשפחות והוועדה חלופות נוספות .החלופות התבססו על
הקריטריונים שהתבססו על מספר קריטריונים :היות השטח מוגדר כשטח ציבורי ,קרבה לבית ספר
תיכון/חטיבה ,אין סמיכות לאנדרטה אחרת באתר ,מקום נגיש ובעל חנייה.
כל חברי הוועדה והמשפחות השכולות הוזמנו לסיור לבחינת חלופות אלה.
היום 06/11/2016 ,התקיים הסיור .נכחו בו :יו"ר הוועדה ,נוה גור יחד עם שניים מנציגי משפחות פעולות
הטרור והאיבה ,ה"ה אורלי חמצני וזאב שרגא .נציגי המשפחות יציגו את עמדתם וההחלטה אמורה להיות
בראש וראשונה של המשפחות והיא המכרעת בעניין.
.1

.2
.3
.4
.5

האדריכל רן מרון  -מציג חלופות במצגת לאתרים שנבדקו כמקומות להקמת האנדרטה וכן סקיצה
רעיונית
לסוג האנדרטה .חמשת המקומות שהוצעו להקמת האנדרטה בעיר:
פארק מגדיאל – גן הגיבורים – נפסל ע"י העירייה – עקב הקרבה לאנדרטה קיימת ,צפיפות
בפארק ואינו
סמוך לבית ספר תיכון.
גן הבנים – בדרך רמתיים – נפסל ע"י העירייה  -קיימים בו שתי אנדרטאות ,לחללי צה"ל |
ולשואה ,ואין בית ספר קרוב.
מתחם קן הנוער העובד – נפסל ע"י העירייה – השטח אינו נגיש לריכוז קהל ,אין חנייה ואין בית
ספר.
גן הטווס – חלופה מאושרת ואפשרית ע"י העירייה  -קרבה לתיכון הדרים ,מקום פתוח ומרשים,
יש חנייה ומקום נגיש.
פארק עתידים – חלופה מומלצת – קרוב לתיכון רמון ,חטיבת עתידים ,קן השומר הצעיר,
מקום נגיש ובעל חנייה ,קיימת רחבה לטקסים .האדריכלים מבקשים למקם את הגלעד באחת
הפינות של הרחבה ,כך שתתקבל במה יפה יותר וציבור גדול יוכל להתכנס סביבו .אם תוקם
האנדרטה במרכזה תיסגר ותצומצם הרחבה ולא יהיה מקום לכינוס הציבור .בתצ"א אפשר
לראות את המיקום של האנדרטה ביחס לפארק ולבתי הספר.
רעיון האנדרטה – לייצר אנדרטה שהיא שלמה ,אך גדועה באמצעה – המסמל  -חיים בשלב מסוים
שנגדעו באבחה אחת ובאבם .החיים נקטעו באמצע – ברגעים ובשנים שונים .המגמה לחתוך את
האבן ולמסגר אותה במסגרת של מתכת .האנדרטה תהיה גבוהה – בדמות אובליסק המתנשא
לגובה של  3מטרים ,תהא עשויה מברזל עבה בגוון חלודה .משמעות החלודה – שהיא ממשיכה
לעבוד ולהתחמצן.האבן היא שיש ומסוג חלילה – חברונית בעלת גוון צהבהב .על האנדרטה יינתנו
כמה הצעות לכתיבת הכיתוב .לא תהיה הדבקת תוויות של אותיות ממתכת ,כי אם נופלת אות
אחת ,יהיה קשה למצוא אות חלופית ולכן לא תהיה האחדה באותיות .בנוסף הספקים גם הם
מתחלפים ,גם חריטה על האבן שהיא קשה לא תתקיים.

אורלי חמצני – מבקשת הדבקת אותיות.
המנכ"לית חנה גולן – האותיות נופלות וזו לא שיטה נכונה.
אדריכל העירייה ,יואב רוביסה האותיות אינן אותיות – תוויות משרדיות .השם יהיה חרוט על האבן.
האותיות יהיו חלולות ויעשו על ידי לייזר .האותיות יהיו מיוחדות מאוד .המסגרת מברזל חלוד תתקשר
לכיתוב .הכיוון הוא להציג אנדרטת אובליסק גבוהה מאוד ודומיננטית בעלת נוכחות ומרשימה שתתבלט
מאוד בשטח .הגוון צהבהב של השיש ולא אדמדם ,כי אדמדם דומה לחלודה ולברזל המסגרת ואין
קונטרסט ,כך האפקט המרשים ילך לאיבוד ולכן פנו להנגדה והבלטה בין מסגרת הברזל לצבע השיש.
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איילת בורגר אלקיים – חשובה לה האנדרטה ,היכן שתוצב ,אך מבקשת להקים אנדרטה שאי אפשר יהיה
להתעלם ממנה .לחללי צה"ל יש אנדרטאות רבות בעיר .נכון מבחינתה שלאנדרטה לנפגעי טרור תהיה
נוכחות וטוטם ,אך היא לא מרגשת אותה .היא חשה כי כן נעשתה חשיבה ,אך היא מבקשת שתוקם
אנדרטה שאתה מתבונן בה היא תרגש ותרטיט לבבות.
רן מרון  -מבין את תחושתה של איילת .מציע להכין הדמיה ובה להעצים את התחושה והריגוש וכך נהיה
חכמים.
איילת בורגר אלקיים – מבקשת שהאנדרטה תהיה מורגשת ומרגשת.
אדריכל נוף -רן מרון – בהדמיה אפשר להציב אדם מול האנדרטה ולטעת את תחושת הפרופורציות וגובה
האנדרטה ,מרחוק יראו מצוין את האנדרטה עם תאורה מתאימה.
נוה גור – אנו עוסקים בדבר רגשי מאוד .זה לא רק טעם אישי ורגשי מאוד .בהדמיה אפשר לקבל החלטות
טובות ומעמיקות .נוה מבקש להראות בהדמיה יותר מדוגמה אחת ולהשקיע בה מאמץ ,איך היא תראה
בסופו של דבר .בניגוד לאנדרטאות של חללי צה"ל שמאחוריהם כאב רב של המשפחות ,חייבים לשמור על
הוגנות וסטנדרטיות מול האנדרטאות של צה"ל וכשמקרבים את תלמידי בית הספר התיכון לאנדרטה
חייבים לשמור על האיזון למול התלמידים.
אורלי חמצני  -סוגיית מיקום האנדרטה פארק עתידים הוא מקום יפה ומכובד .המקום מצא חן בעיניה
וראוי ,מבחינת התנאים עונה על הדרישות ,חוששת מהדיירים
אדריכל העירייה-יואב רוביסה  -ליד הפארק נמצא כביש הנשיאים ולידו מגרש מסחרי שיקום בעתיד.
הפארק משתרע על שטח של  20דונם ,יש בו ח' הפוכה ובתוכה יהיה המרכז המסחרי .נציגי המשפחות
מביעות דעתן באשר למיקום האתר
אורלי חמצני  -נסענו לגן הטווס האנדרטה חייבת להיות מכובדת .גם מקום זה  -מכובד ,חייבים לטפח
במקום את הדשא ,יש בו נגישות וחניה טובה .מבקשת שיראו את האנדרטה מהכביש הראשי  -זה נושא
דרמטי .שתי החלופות ,פארק עתידים וגן הטווס ,באות בחשבון מבחינתה ,בית ספר הדרים קרוב.
זאב שרגא – אף הוא ראה את שני האתרים ומבחינתו פארק עתידים טוב יותר .גן הטווס מרוחק ואין בו
חיים .פארק עתידים מקום תוסס וילדים רבים עוברים דרכו ,גינה יפה ומושקעת ומבחינתו המרכז
המסחרי הוא בונוס
איילת בורגר אלקיים – אף היא תומכת בפארק עתידים מאותם סיבות שציין זאב שרגא .גן הטווס לא
מטופח היום ונידח מבחינתה .פארק עתידים הוא מקום טוב ואקטיבי מבחינת בתי ספר ,תנועת הנוער
והמרכז המסחרי ואם מקימים מונומנט ,שיהיה נגיש ,שידעו על קיומו והתרשמו ממנו .מי שלא יודע על
האנדרטה לא יגיע לגן הטווס כי הוא גן לא פעיל.
המנכ"לית – חנה גולן חייבים להכין הסבר ליד האנדרטה ובו מכתב מרגש ,שורה מרגשת ,שיר מרגש.
איילת בורגר אלקיים – מציינת שלא חייבים לשמור על קו אחיד באנדרטה מבחינת הכיתוב.
זאב שרגא  -שלא ינקר עיניים.
אורלי חמצני  -להיות עדינים עד הדרמטיות.
יעל ברזילי  -מעוניינת לראות אנדרטה במקום שוקק חיים ונוכח.
אופיר טאויל  -חושב שפארק עתידים מתאים כי יש בו את התיכון וחטיבת הביניים ,גן הטווס מרוחק ולא
יכול להיות טוב .לגבי האנדרטה צריך לראות מצגת נוספת.
מנכ"לית – חנה גולן צריך להיכנס ללוחות זמנים רצחניים .פונה לאדריכלים ושואלת אותם כמה זמן
לוקח לייצר את האנדרטה .צריך גם חשמל ותאורה ,כיתוב ושילוט חדש שלא מתכלה בגשמים ובחום.
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אדריכל נוף-רן מרון תשובת האדריכלים כחודש חודש וחצי – דברי רן מרום .הכיתוב יהיה מתחת לזכוכית
שמעליו פלסטיק יצוק .רן יראה את ההדמיה של הכיתוב שלא יתכלה בפגעי הזמן .כל החריטה תהיה
עשויה מפלטה גדולה מנחושת .רן מרום  -ייתן על כך את הדעת ויציג זאת .יראו את השם אך אנשים לא
ידעו מה מאחורי השם .לכן צריך סיפור מאחורי האנדרטה – הסבר מהו נפגעי פעולת איבה וטרור .הצעות
של שיר מתאים.
מנכ"לית – חנה גולן – חודש וחצי בסיכומו של דבר יהיו חודשיים וזה מביא אותנו לאמצע ינואר ולקראת
ט"ו בשבט אפשר לערוך את חנוכת האנדרטה והמשפחות יטעו עץ מסביב
נוה גור – שואל את האדריכלים מתי אפשר יהיה לראות את ההדמיה .התשובה – שבעה ימים אותם אפשר
יהיה לשלוח באי מייל ולכן לא צריך לקיים ישיבה נוספת .מיום הגשת ההדמיה יגיבו עליה תוך שבוע ימים
וכן יגיבו לשיר או מכתב שרוצים להוסיף.
אדריכל העירייה -יואב רוביסה הקטע הכתוב יספר על כל אחד מהנרצחים ,תאריך האירוע והאירוע והם
ייתנו לכך פתרון פיזי בבסיס העמוד .אם רוצים לכתוב שורה או שני משפטים הוא יהיה חרוט על אותו
פלח
נוה גור תוך שבעה ימים  -עד ה 20-בנובמבר יקבלו את ההצעות של האדריכל ותוך שבעה ימים יקבלו
התייחסות של המשפחות ,באשר לנוסח הכיתוב ושלט ההסבר .ראוי ונכון וכן מכובד שנתכונן לא לפברואר
ט"ו בשבט שבו יערך הטקס הראשון אלא באפריל בסמוך ליום הזיכרון .ברעננה קיימו את חנוכת
האנדרטה שבועיים לפני יום הזיכרון
מנכ"לית – חנה גולן טקס החנוכה יהיה למשפחות הנפגעים  -טקס מצומצם יותר .אביטל בר דברה עם כל
המשפחות והעבירה לה את כל  9שמות המשפחות ששמחים על הקמת האנדרטה אך חלקם אינם מעוניינים
להיות מעורבים בכך
נוה גור יודע על קיומן של  8משפחות וישמח לקבל מידי חנה גולן את רשימת כל המשפחות ,כפי שאביטל
בר מסרה לידיעתה
מנכ"לית -חנה גולן  -מתחייבת להעביר למחרת היום את הרשימה לידיו.
נוה גור שתי החלופות ראויות מאוד .בפארק עתידים – ברמה הכספית יצריך פחות השקעה מטעם
הרשות העירונית .חסרונות – אהב יותר את החלופה ליד גן הטווס ,כי הזכיר לו את המרחב של רעננה,
עובדים על שיפוץ באר איזקסון ,שני המקומות נגישים ובהם בית ספר .הוא מציע שנציג החלטה על מועד
הטקס ואם רוצים לקיים טקס נפרד של חנוכה וטקס יום הזיכרון
חברי המועצה יעל ברזילי ואופיר טאויל תומכים בהקמת האנדרטה בפארק עתידים
נוה גור מאמין שפארק בגן הטווס מרשים יותר ,נגיש יותר ,מזכיר את המיקום של הפארק המיוחד שעשו
באנדרטה ברעננה ,ותומך במיקום זה.
נוה גור מבקש לערוך הצבעה .מבקש את הסכמת כל חברי המועצה בוועדה ,להשאיר את ההחלטה בידי
נציגי המשפחות בלבד ,ללא שיקול דעת של חברי המועצה .הצעה זו מוסכמת.
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מתקיימת הצבעה :בעד פארק עתידים  -זאב שרגא ואיילת בורגר אלקיים .בעד פארק הטווס  -הגב' אורלי
חמצני.
החלטה :הפארק הנבחר להקמת האנדרטה הוא פארק עתידים (רוב של  2מול .)1
נוה גור מבקש מן המשפחות לקבל החלטה בעניין נוסף ,והוא נושא הטקסים.
מבקש לערוך על ידי המשפחות השכולות בלבד הצבעה על מועד טקס חנוכת האנדרטה
חלופה  -1חנוכה וטקס בסמוך ליום הזיכרון  -סמוך לאפריל.

חלופה  - 2חנוכת האנדרטה בינואר וקיום הטקס ביום הזיכרון.
מתקיימת הצבעה על מועד טקס חנוכת האנדרטה:
איילת בורגר אלקיים – לקיים טקס חנוכת האנדרטה קרובה למועד יום הזיכרון.
שרגא זאב – לקיים טקס נפרד בפברואר וללא קשר ליום הזיכרון.
אורלי חמצני  -לקיים טקס נפרד בפברואר וביום הזיכרון את הטקס.
החלטה:
בשנת  2017יתקיימו  3טקסים רלוונטיים למשפחות השכולות:
טקס חנוכת האנדרטה לזכר חללי פעולות הטרור והאיבה (נקבע לפרבואר ראה להלן).
טקס ערב יום הזיכרון לחללי פעולות הטרור והאיבה  -בית יד לבנים (הטקס המרכזי השנתי).
ביום הזיכרון ,שעה  - 13:00באנדרטה שתוקם בפארק עתידים.
החל משנת  2018ואילך יתקיימו שני טקסים קבועים:
טקס ערב יום הזיכרון לחללי פעולות הטרור והאיבה  -בית יד לבנים (הטקס המרכזי השנתי).
ביום הזיכרון ,שעה  - 13:00באנדרטה שתוקם בפארק עתידים.

המנכ"לית – חנה גולן – תומכת בהחלטה לקיים טקס חנוכת אנדרטה בנפרד .מודיעה ,כי לאור החלטת
המשפחות  -הטקס יתקיים בפברואר ,ככל הנראה ביום שישי עם תלמידי בית ספר ,יש לידע גורמים שיגיעו
לטקס
נוה גור מבקש מחנה גולן להודיע לוועדה את המועד שייקבע על ידה לחנוכת האנדרטה בפברואר ,ולגזור
לעירייה את כל המשמעויות מכך (הכנת טקס ,הקמת אנדרטה ,תיאום מול ראש העירייה ,תיאום מול
גורמי חוץ ועיוצ"ב) .אם מדברים על טקס בפברואר חייבים להיות מוכנים עם נושא האינטרנט .מבקש שעד
 15בדצמבר יהיו מוכנים עם טקסט המשפחות.
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דיון בנושא השני – היערכות פרויקט הנצחה עם תלמידי הוד השרון
יעל ברזילי – לגבי הפעילות עם הנוער עלינו לקיים אתם שיתוף פעולה .יעל מעוניינת להגיע לאחת מישיבות
מועצת הנוער ולחלוק עמם חשיבה משותפת .הנחת היסוד היא שלבני הנוער יהיו רעיונות משופרים וטובים
יותר .באשר לעבודה עמם היא תציג להם סיפורים .הם יגזרו לוחות זמנים לפגישות ויכינו תוצר סופי
לקראת הטקס .בפגישות יוצגו פרזנטציות ,פעולות שיתופיות של בתי ספר ואיך מעבירים זאת למרקם
הבית ספרי .בכל חודש יהיה סיכום המפגש .יעל נותנת להם קרדיט ותקנה להם מסגרת וכלים נכונים
להתנהלות.
אבי קמינסקי יביא את הסוגיה לפתחם של בני הנוער .ישנם רבדים שונים של דברים שחשוב לחבר את
הנוער לכך .זה חלק מההוויה הישראלית .קודם נשמע אותם ויחשבו על אפשרות של חנוכה רציפה של אחד
מבתי הספר הסמוכים לאנדרטה ,רמון או עתידים ,ועל רמת האחריות .הוא יבקש אחריות שתבוא מהם
באשר לאנדרטה
יעל ברזילי נעשתה פעולת הכנה שתאפשר להם לחלוק כיצד מנציחים פעולות טרור ואיבה שזה לא חיילים
במקרה הזה ,אלא אנשים ,יש כאן ילדים ,אחים ,אימהות ,אבות וזהו סיפור מורכב .הכוונה להציג סיפור
אישי ומשותף של תושבי העיר
אבי קמינסקי לאחר שיגבשו את רוח הדברים במועצת התלמידים יביאו את ההחלטות אליו.
נוה גור  -הוא מציע להתייעץ עם עיריית רעננה ולתחקר אותם ,כיצד ערכו את טקס חנוכת האנדרטה עם
חטיבת הביניים אלון האחראית על המקום .אחריות של בית הספר חשובה מאשר אחריות מועצת
התלמידים ועדיף שתיכון רמון יהיה אחראי ולא חטיבת הביניים עתידים.
אבי קמינסקי מעורבות של בני הנוער והתכנים כמה שזה חשוב הם יבנו את התכנים ויסללו את הדרך איך
יראה נושא האנדרטה ושלא נתאכזב .זה יבנה על פי הלב הפועם והנכונות וסדרי העדיפויות של בני הנוער.
אי אפשר לכפות על בני נוער.
נוה גור יעל ברזילי תוביל את הפרויקט עם בני הנוער והוא בטוח שזה יהיה בבחינת הצלחה.
איילת בורגר אלקיים החלטות שמתקבלות היום האם הם תקפות לגבי הבאות באשר למועצות בני הנוער
אם רוצים שיתוף פעולה עם בני נוער זה צריך לבוא מהם .הם צריכים משהו לעשות וזה צריך להיות
באג'נדה שלהם .זה לשיקול דעתם .ההחלטה שלהם צריכה להיות גורפת לשנים ולא שמועצת הנוער תחליט
שמה שהתקבל לפני  10שנים לא מעניין אותי כעת.
יעל ברזילי אחרי השלב הראשון שבו אנו נצליח ליצור מסורת ולהנכיח את הדבר ובהצלחה ,יהיה משוגע
לדבר שילווה את הפרויקט .יעל מוכנה ללוות את הנושא ולהכניסו למודעות ולמסורת .יש מנחים לנושא
והיום זה חיים שיכנס לתוכנית העבודה שלו .זה יקרה עם הנחיה נכונה וזה לא יבוא כהוראה כי זה לא
עובד.
איילת בורגר אלקיים צריך התייחסות לנושא בכל שנה  -למאה השנים הבאות ,שלא ייפול בין הכיסאות.
אופיר טאויל תמיד מתווספים אירועים בעירייה ,שהופכים להיות קבועים ומחלקת תרבות ונוער עוסקת
באירועים ובטקסים הללו והיא האחראית להם בכל הטקסים והשכונות .טקס זה יהיה עוד אחד
מהנושאים שהם אחראים עליהם .כל הטקסים הם דינמיים .יכניסו זאת לתודעה ויהיה באותו לבל כטקס
מיוחד לפעולות האיבה.
שרגא זאב מבקש שתנועת הצופים תהיה נוכחת בטקס.
נוה גור מבקש מן המשפחות להחליט על המועד הנכון מבחינתם לקיום הטקס הקבוע ,שאינו בערב יום
הזיכרון .מציג את החלופות שלהלן:
 .1יתקיים טקס בנפרד כמה ימים לפני יום הזיכרון באנדרטה ,כי לעיתים המשפחות נוסעות להר
הרצל.
 .2יתקיים טקס ביום הזיכרון בשעה ( 13:00לא ניתן לשנות המועד הזה).
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מתקיימת הצבעה על מועד ושעת הטקס ביום הזיכרון:
איילת בורגר אלקיים – לקיים טקס חנוכת האנדרטה קרובה למועד יום הזיכרון.
שרגא זאב  -לקיים טקס נפרד בפברואר וללא קשר ליום הזיכרון.
אורלי חמצני  -לקיים טקס נפרד בפברואר וביום הזיכרון את הטקס.
הגב' אורלי חמצני  -ביום הזיכרון בשעה 13:00
מר שרגא זאב – ביום הזיכרון בשעה .13:00
הגב' איילת בורגר– ביום הזיכרון בשעה 13:00
החלטה :הטקס הנפרד לנפגעי פעולות הטרור והאיבה בהוד השרון ,יתקיים ביום הזיכרון ,בשעה 13:00
באנדרטה לזכר חללי פעולות הטרור והאיבה (בפארק עתידים) ,בכל שנה ושנה.
טקס זה הינו בנפרד ,יתקיים באחריות עיריית הוד השרון (ועם תלמידי בתי הספר ,ככל שניתן) ,והינו
בנוסף לטקס המרכזי המתקיים בערב יום הזיכרון ,בבית "יד לבנים".

סיכום:
טבלת משימות תועבר ותוכן  -יש לעבוד בהתאם לסיכום בישיבה וכן לטבלה זו.
מועד הישיבה הבאה יהיה ביום א'.29/01/2017 ,
במידה ותידרש ישיבה נוספת  -תתכנס הוועדה קודם לכן.
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טבלת אחריות ,לו"ז ומשימות לביצוע :אחריות משימה תאריך מוכנות והערות
הגב' חנה גולן ,מנכ"לית עירייה העברת שמות ופרטי כל חללי פעולות האיבה בעיר ליו"ר
הוועדה 7/11/2016.קביעת מועד לטקס חנוכת אנדרטה במהלך חודש פברואר17/11/2016 2017 ,
אחריות כוללת להקמת האנדרטה ולכלל הטקסים .הצגת היערכות ומוכנות בישיבת הוועדה ,ביום .9/01/2017
אחריות כוללת לטקס חנוכת אנדרטה ,לטקס ערב יום הזיכרון ולטקס יום הזיכרון .הצגת היערכות ומוכנות
בישיבת הוועדה ,ביום .29/01/2017
מר יואב רוביסה ,אדריכל העירייה עבודה מול מר רן מרום ,ואחריות כוללת לעיצוב ,בטיחות ,רישוי ,תאורה,
גינון והקמת האנדרטה עד טקס החנוכה (פברואר)2017 ,
העברת הדמיה ומפרט של האנדרטה בפארק עתידים לוועדה (מס' חלופות לאנדרטה)  -סקיצה מס'
30/11/2016
המשפחות תתייחסנה לסקיצה זו בתוך  7ימים ממועד קבלתה
העברת הדמיה ומפרט של האנדרטה (חלופה סופית)  -סקיצה (סופית) מס' 115/12/2016
אישור בכתב מאת כל המשפחות השכולות בקשר לנוסח הכתוב הן באנדרטה והן בחלק הצמוד לאנדרטה יש
להקפיד על כל אות ואות !
הגב' אביטל בר מנהל אגף הרווחה תיאום כולל מול כלל המשפחות השכולות לקראת טקס החנוכה בפברואר
הצגת היערכות ומוכנות בישיבת הוועדה ,ביום .29/01/2017
העברת סיכום שיחות עם המשפחות השכולות ליו"ר הוועדה 17/11/2016
מר אבי קמינסקי ,סמנכ"ל חינוך ,תנו"ס ורווחה אחריות להכנה ומוכנות עירייה לטקס חנוכת אנדרטה,
לרבות מול התרבות והנוער הצגת היערכות ומוכנות בישיבת הוועדה ,ביום .29/01/2017
אחריות למוכנות עירייה לטקס ערב יום הזיכרון (לרבות הפקת לקחים מהטקס האחרון) בהתאם ללו"ז עירייה
מול מר רון שבת והגב' גילה תייר
אחריות להכנה ומוכנות לטקס יום הזיכרון הנפרד ( )13:00למשפחות נפגעי הטרור והאיבה הצגת מוכנות
במהלך ישיבת מרץ/אפריל
אחריות לפרסום כלל האירועים ,יחד עם יתר אירועי יום הזיכרון הצגת מוכנות במהלך ישיבת מרץ/אפריל
אחריות לעבודה מול בני נוער  +תיכון רמון עבודה מול חב' המועצה ברזילי ומול מר חיים נפתלי
גב' ניצן היימן ,דוברת העירייה אחריות להכנה ומוכנות העירייה להנצחה באתר העירוני עד לטקס חנוכת
האנדרטה הצגת היערכות ומוכנות בישיבת הוועדה ,ביום .29/01/2017
מר נוה גור ,יו"ר הוועדה קידום ,פיקוח והובלת כל הנושאים דלעיל  -תחת הוועדה.
תיאום מול עירייה ,הארגון היציג ,המשפחות השכולות ,הוועדה
גב' יעל ברזילי ,חברת הוועדה הובלת כל פרויקט ההנצחה באמצעות בני הנוער  -בתיאום מול מר קמינסקי
בהתאם להחלטה על סוג ההנצחה הצגת היערכות ומוכנות בישיבת הוועדה ,ביום .29/01/2017
מר זאב שרגא העברת תוכן כתוב לחלק הצמוד לאנדרטה (פירוט קצר)  13/11/2017בתיאום עם נציגי
המשפחות בוועדה.
גב' איילת בורגר ,נציגת המשפחות העברה ליו"ר הוועדה של פלטפורמת הנצחה באינטרנט לכל נפגע/ת
טרור 15/12/2016בתיאום עם נציגי המשפחות השכולות.
בהצלחה רבה!

