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 2016בספטמבר  13 –פעולות איבה  יועדה לנפגע
 דוברת העירייה, אופיר  –מנכ"לית העירייה, ניצן הימן  –נוה גור, חנה גולן  –נוכחים: יו"ר הוועדה 

 לת ינציגת משפחות נפגעי הטרור, אי –אדריכל, אורלי חמצני  –חבר מועצה, יואב רוביסה  –טאויל 

 נציגת ציבור. –נציג ציבור, אביבה אבן חן  –נציגת משפחות נפגעי טרור, מאיר חלוואני  –בורגר 

 מנהל  – חברת מועצה, רון שבת –מנהלת שירותים חברתיים, יעל ברזילי  –נעדרו: אביטל בר 

 מחלקת תרבות.

 שני נושאים הועלו על סדר היום:

 .הצגה על ידי אילת בורגר – סוגיית האינטרנט ותפעולו .1

 הצגה על ידי האדריכל יואב רוביסה – הקמת האנדרטה ומיקומו .2

 סוגיית האינטרנט ותפעולו 

 לנפגעי פעולות אינטרנט הקמת אתר בנוגע לניצן הימן הדוברת נפגשה עם לת יאי –ילת בורגר יא

 אמורות השתיים הגיעו להסכמה שניצן תקבל את כל שמות החללים ותמונותיהם, המשפחות האיבה. 

 משפחות שלא ניתן באתר.  ן מאשרות הופעת המלל והתמונותלחתום במייל או במסמך שבו ה

 להשיגן או אינן מאשרות, לא יופיעו באתר. אופציה נוספת שהארגון היציג יאשר להשתמש בחומר 

 שפחה יהיה באחריות נציג המשפחות.המופיע אצלו על החלל. ריכוז הטקס, התמונות ואישורי המ

 הראשי של אתר העירייה תוצג תמונהיופעל באתר העירייה עם כתובת משלו. מהעמוד האתר 

 ולחיצה עליה תקושר לדף שלהם. 

 האתר יהיה במתכונת של אתרי  לאתר הארגון היציג יהיה קישור לינק )על ידי לחיצה על לוגו הארגון(.

 מוחין של המשפחות צה"ל ובו דף מידע על כל חלל, תמונה ובאשר לשאר הפרטים יהיה סיעור 

 ,מכתבים אודות החלל, קטעי וידאו :ףווההחלטה תועבר לדוברת בנוגע להחלטותיהם באשר לצר

 . , כתבות מעיתונים, תמונות נוספות מוקטנותסרטונים

 טרם נקבע אם תהיה האחדה בנוגע לדף החלל או תינתן אפשרות למשפחות לכלול מספר תמונות, 

 קטעי וידאו, מכתבים ועוד. 

 מבקש מאילת ואורלי שיכינו סקיצות על משפחותיהם והוא מצדד שהקריטריונים בנוגע לכל  –ה גור נו

 המשפחות יהיו אחידות ובהם תמונה וטקסט או וידאו לכולם. הרגישות מחייבת פעולה שכזו. 

 שוללת אחידות כי יתכן ואחד מהחללים נהרג בטרם היו לו קטעי וידאו. –חנה גולן 

  קשת אף היא לפתוח אופציות לכל החומרים והמשפחות יחליטו מה מקובל עליהןמב–ניצן היימן

 .ןויחליטו כראות עיניה

 זה לא אתר אישי אלא עירוני.–נוה גור
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 לאחר שיחה עם המשפחות תהיה תמונה וטקסט על כל חלל ולא טקסט אחיד, אין הגבלה  –ניצן הימן 

 ספים כסרטון הוא יבוא מתחת למלל.על התמונה והטקסט. אם לאחר השיח יעלו צרכים נו

 להכין דף קריטריונים ואחר כך נחליט מה מוסיפים. חייבים להיות דומים במתכונת ליד  –נוה גור 

 חודש ימים ולקבוע מתי האתר עולה. –לבנים. צריך להכין לוחות זמנים 

 מרגע . החומר ליד לבנים יש ארגון יציג הפונה למשפחות החללים והם יעבירו לה את –ניצן הימן 

 קבלתם וקבלת טופס אישור וחתימות האתר יעלה. 

 מנהלת אגף הרווחה תפנה למשפחות  ונוה גור יפנה למנהל הארגון.  –נוה גור 

 העירייה מי אחראי על המשפחות השכולות מטעםידעו ילבבקשה פונה לחנה גולן  -גור נוה 

 האחריות היא של עיריית הוד השרון.

 מורה לאילת ולאורלי לייצר דף אחיד לאתר. –נוה גור 

 ברגע שתקבע החלטה על ידי המשפחות הם יעבירו אותה לדוברת . ניצן היימן תגיש  -לת בורגר יאי

 למשפחות סקיצות ולאחר כחודש יופעל האתר.

 נושא שני 

 יואב רוביסה האדריכל מציג מצגת בנדון. – האנדרטה -אתר ההנצחה 

 הם בחנו  הקמת אנדרטה בסמוך למוסד חינוכי. ין חברי העיריה הועלו על הפרקבישיבה שהתקיימה ב

 חלופות שונות והחליטו שהחלופה הראויה היא באזור פארק עתידים, שבה נמצא סניף של תנועת 

 בנוסף קיים ,הצופים, שני בתי ספר: חטיבת ביניים "עתידים" ובית ספר תיכון "רמון" –הנוער 

 במקום. י"ב  –תנועה ערה של בני נוער, מכיתות ז'  ון וקיימתטוריבקונסר

 הרחבה העתידית להקמת האנדרטה בפארק עתידים היא רחבה גדולה הפונה לרחוב החומש ועובר 

 בה גם כביש הנשיאים.

 חלק  ברחבי הארץ.אדריכל הנוף ערך סקר על אנדרטאות הנצחה של נפגעי פעולות איבה וחללי צה"ל 

 קיימים סוגים שונים של  בפנינו:" כדוגמת האנדרטה ברעננה, חולון ועוד. מהאנדרטאות הללו הוצגו

 ברחבת עיריית תל אביב,  ,ראש הממשלה לשעבר ,יצחק רבין : שטוחות כאנדרטתאנדרטאות

 האנדרטה בחולון אנדרטה שנפסלה עקב היותה שטוחה ונמוכה ואין בה אלמנט שימשוך את העין. 

 בעלת  האלמנטים השונים.

 . , אנדרטה מושכת עין  וגבוההגמאות המתאימות לעיצוב בהחשבו על כמה דו הוד השרון בעיריית

 בעלת אנדרטה פיסולית קיימת אפשרות שהאנדרטה לא תוצב במרכז הרחבה אלא בצידה ותהיה 

 נראות גבוהה מול הכניסה וכך תתפנה הרחבה לכנס של ציבור רחב שיהיה נוכח בטקס.
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אלו ו ק עתידים הוא יפה וראוי, אך האם קיימות חלופות נוספותבפארהמיקום הנבחר  –נוה גור 

 חלופות נפסלו.

 ליד בית הספר הדרים, ביד לבנים. החלופות שנפסלו -חנה גולן 

 שני בתי ספר ותנועת הצופים, יתרון או חסרון. המקום עצמו  –יתרונות של המקום עתידים  –נוה גור 

 הציבו אנדרטה  "בשביל הילדים"זהו חסרון שקיימת בו תנועה שוקקת וחיה. פיזית צמוד לפארק 

 האנדרטה הצמודה  - 200ה חרה לחלק מהמשפחות במתחם למיליון וחצי הילדים שנרצחו בשואה וז

 ובמקום של האנדרטה הכי פחות עוברים  ,לכביש. אם מדברים על נראות לא רבים עוברים במקום

 סמיכות לכביש החומש והוא לא מקום מוצנע  –יש יתרונות  –בו תנועה ילדי הנוער. זהו מקום שאין 

 לעין. חבל שלא הוצעו עוד חלופות במצגת. 

 בישיבות נצמדו לבקשת המשפחות ובחנו אלו קריטריונים עומדים בכך ואלו לא, הסתבר  –חנה גולן 

 רטה לחללי צה"ל לגבי יד לבנים שם מוצבת כבר אנד שאין מקום מתאים הצמוד לבית הספר הדרים.

 וכעת עומדים להקים במקום אנדרטה נוספת של מייסדי רמתיים.

 חות עוד שתיפגם אם אין מקום נוסף העונה על כל הקריטריונים היה נכון להציג למש –נוה גור 

 חלופות.

 פארק עתידים מקום מכובד וראוי ביותר להקמת האנדרטה. הרחבה שנבחרה  –אביבה אבן חן 

  שמתנגדים להקמת מרכז 200שבי מתחם ה ויאה לאנדרטה. השאלה היא אם תויפהפייה במהות

 מסחרי במקום לא יטרפדו את נושא האנדרטה ויפגינו כנגדו על לקיחה נוספת של ריאה ירוקה מהם.

 .התושבים לא יפגינו כנגד נושא כה חשוב –חנה גולן 

 .פרט לחמישה ימים לא עובדיםגים חודש החחודש אוקטובר מבקשת להוציא צו עבודה.  –חנה גולן 

 ברגע שיבחר המקום תגיש הוד השרון הצעה לאנדרטה ואיזה מונומונט יתאים למקום.

 היועץ החיצוני יעבוד במהלך חודש אוקטובר על , אך במהלך חודש אוקטובר לא עובד –יואב רוביסה 

 נושא האנדרטה ותוך חודש וחצי יציגו עיבוד לכך.

 לפני סוף שנת העבודה הנוכחית. מרגע שמתקבלת החלטה יעשו את הנושא ג חשוב להצי –חנה גולן 

 . מגמת העירייה היא כל העת לרצות את תושביה ולהגיע בנדון יקיימו ישיבותובחינה של האנדרטה 

 עמם להסכמה על האנדרטה הרצויה ומיקומה.

 את הנושא והגיעו  לא מעצלות לא הביאו חלופות נוספות. הם בחנו בישיבות רבות –יואב רוביסה 

 להחלטה שפארק עתידים הוא המקום המתאים ביותר להצבת האנדרטה.
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 מבקש להציג בישיבה הבאה עוד חלופה או שתיים ולהגדיר לוחות זמנים. מודה על העבודה  –נוה גור 

 שנעשתה עד כה.

 שמחה שהאנדרטה ממוקמת ליד בתי הספר ותנועת הנוער. אם קיים מקום נוסף  –אורלי חמצני 

 ומרכזי יותר תשמח לשמוע.

 דונם. פארק עצום  20 פארק עתידים ללא המרכז המסחרי משתרע על השטח של   -יואב רוביסה 

 את פינת המשחקים בחלקו  ער. כעת מעביםמוסדות, גני ילדים, תנועת נו 2ורחב ידיים, בכניסה 

 המזרחי וגינת הכלבים עוברת לשם. האנדרטה תוצב על שטח שצ"פ ירוק.

 אין לה בעיות עם המקום. האם לא נהוג לפרסם ידיעה על הקמת האנדרטה לידיעת  –אורלי חמצני 

 הציבור.

  לא מפרסמים ידיעות על הקמת האנדרטה. –חנה גולן 

 לא לצמצם את הרחבה לנוער. –י מאיר חלוואנ

 הם הכינו אילוסטרציה לבחירת המקום והכל תלוי בבחירת המונומנט. יכול להיות  –יואב רוביסה 

 שיקימו את האנדרטה על דופן הרחבה ויכול להיות שבכיכר עצמה המיועדת לכינוס התושבים בטקס. 

 סביר מאוד שהאנדרטה תוצב בסופו של דבר בצד ולא במרכזה.

 כשהעבודה עליה תתבצע במהלך חודש החגים  ,מה המועד להצגת האנדרטה ואופייה –יואב רוביסה 

 אוקטובר. 

 מציין: –נוה גור 

  עיריית הוד השרון תציע עוד כמה חלופות למיקום האנדרטה, תחשוף אותן בפני במשפחות 

 והמשפחות יבחרו את החלופה הטובה ביותר.

  בדק, יתאמצע או סוף נובמבר. תקבע פגישה בהתאם. כל חלופה  –המועד להצגת החלופות

 יקבעו 

כך שהיא תקום במועדה ביום הזיכרון. ההנחיה של  ,לוחות זמנים לעבודה על האנדרטה

 ראש העיר 

 .שהאנדרטה תעמוד ביום הזיכרון

  מציינת כי קיים תקציב לפיתוח  –האם מוגדר תקציב לאנדרטה? חנה גולן  –פנייה לחנה גולן 

ה עדיין האנדרטה. יש לכך משמעות ולאנדרטה. כרגע לא יודעים מהו האומדן כי לא נבחר

 האם השיש 

נמצא בארץ או צריך לייבאו, האם נמצא במלאי, כמה זמן צריך לעבוד עליו בפועל. העיריה 

 תדאג 

 שקל. 30,000לתקציב ולעירייה יש יכולת לקבל תקציב מהביטוח הלאומי עד 
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  העירייה תבחר האנדרטה ומיקומה ועל פי אומדנה יבצעו את הפרויקט –במפגש הבא .

 מתחייבת 

 להעמיד את הכסף לטובת האנדרטה.

 הפגישה הבאה תהיה בתחילת נובמבר 

  עדיין לא לקחו בחשבון את עלות התאורה בתקצוב, תמחור סוג האבן של  –חנה גולן

 האנדרטה,

 הגינון.

  מי שמתכנן הוא אדריכל נוף הבקי בגינון ותאורה –יואב רוביסה. 

  שהעירייה חשבה עליהם ישלחו אליו והוא ייתן מענה על כך תוך שבוע ימים. החלופות

 חלופת פארק 

 עתידים נראית טוב.

 היו חייבים להציג תמונות של החלופות כדוגמת הדרים ולציין מדוע המקום  –י אנוומאיר חל

 אינו 

ת על שקופיו 4מתאים ולשאול את חוות דעתם של חברי הוועדה. מכובד יותר היה להקרין 

 מקומות 

 נוספות ושחברי הוועדה יגיבו עליהם ויביעו דעתם. 

  חלופות וחברי הוועדה וביחוד המשפחות  4 – 3חלופות שנבדקו להציג  10מתוך  -נוה גור

 יכריעו את 

 הכף. זוהי דרך מכובדת להצגה.

 :סיכום הישיבה

 לבחון במו עינינו את החלופות האחרות ברגע שנקבלם. .1

ל ידי אילת בורגר ואורלי חמצני והתקדמות דפי שתי משפחות ע הכנת –האתר  נושא .2

 עם  במגעים

 הדוברת ניצן הימן.

בסמכות העירייה, המנכ"לית חנה גולן ומנהלת השירותים החברתיים, אביטל בר, לקבל את  .3

  שמות המשפחות השכולות בהוד השרון.
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