 28במרץ2016 ,

סיכום ישיבת הוועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות הטרור והאיבה
מיום 27/03/2016
 .1נוכחים:

חברי מועצה
מר נוה גור  -יו"ר הוועדה.
מר מאיר חלוואני  -מ"מ יו"ר הוועדה.
מר אופיר טוואיל  -חבר הוועדה.
הגב' יעל ברזילי  -חברת הוועדה.
נציגי ציבור
מר נתנאל שוכנר  -נציג סיעת "כיוון חדש".
הגב' איילת בורגר  -נצית ציבור ,נציגת המשפחות.
עובדי עירייה
מר רון שבת  -מנהל מחלקת תרבות ,אירועים ונוער ,עיריית הוד השרון.
הגב' גילה אזואלוס-תייר  -מנהלת אירועים וטקסים במח' התרבות ,עיריית הוד השרון.
חיצוניים  /אחרים:
מר אייבי מוזס  -יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה (הארגון היציג של המדינה).
עו"ד רועי כהן  -סגן ראש עיריית חולון ומנכ"ל ארגון נפגעי פעולות האיבה (הארגון היציג של
המדינה).
מר זאב שרגא  -נציג משפחת שרגא (משפחה שכולה).
ה"ה אורלי ודניאל חמצני  -נציגי משפחת חמצני (משפחה שכולה).

 .2נעדרו:

מר משה חנוכה  -חבר המועצה (זומן בכובעו כמחזיק תיק התרבות).
הגב' אביבה אבן חן  -נציגת ציבור ,חברת הוועדה.
נציגי משפחות שכולות נוספות שהוזמנו.
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 .3נושאים שדנו בהם במהלך הישיבה:

א .סקירה כללית  -יו"ר הוועדה
 .3.1בירך והודה לכל המשתתפים שהגיעו לישיבה חשובה זו.
 .3.2הוצגו הפעולות שנעשו בשנה האחרונה ע"י הוועדה ,מאז כינונה ע"י היו"ר.
 .3.3דווח ,כי החל משנת  ,2004מאז חקיקת החוקים בקשר למשפחות נפגעי פעולות הטרור
והאיבה ,לא נעשה דבר בעיר בנושא זה ,ואף לא ע"י וועדות בעבר ,שמחויבות היו לפעול
על-פי החוק ואף מתוך כבוד למשפחות השכולות.
 .3.4על אף כל זאת ,פני הוועדה לעתיד ,מתוך רצון להביא שינוי מהותי וכבוד למשפחות
וליקיריהן.
 .3.3כבר בשנה שעברה נתקיימו פגישות לשם שינוי הדברים ,ובכלל זאת:
 סוכם על הקראת שמות נפגעי הטרור בטקס ערב יום הזיכרון  -כמתחייב וכמתבצע
בכלל הרשויות בארץ
 ניתנה הבטחה כתובה ע"י מנהל אגף החינוך ,בהמשך לשיחות שקיים עם ראש
העירייה ,כי החל משנת  2016תבצע העירייה טקס לזכר נפגעי פעולות האיבה
והטרור ביום הזיכרון עצמו  -כמתחייב על פי החוק וכמתבצע בכלל הרשויות.
 הועלה יעד ,להקים אנדרטה לזכר נפגעי פעולות הטרור של משפחות הוד השרון
ויקיריהן.
 נבחנו אפשרויות ראשוניות להנצחת החללים באתר האינטרנט של העירייה
ובדרכים נוספות.
 נוצר קשר ראשוני עם רשויות אחרות ,לשם למידה ,בדבר אופן עבודת הרשות
המקומית והוועדה להנצחה בקרבן.
 נוצר קשר מול ארגון נפגעי פעולות האיבה (הארגון היציג של המדינה) ,לשם יצירת
שת"פ ,למידה וקידום מטרות משותפות עבור המשפחות ויקיריהן.
ב .הצגה עצמית  -נציגי המשפחות השכולות של נפגעי פעולות הטרור והאיבה
 .3.3הגב' אורלי חמצני ומר דניאל חמצני שתפו בקצרה על עצמם ועל בנם ,איתי חמצני ז"ל,
שנהרג ביום  .09/08/1989איתי ז"ל נטמן בבית העלמין סגולה בפ"ת ,והוריו מתגוררים
בהוד השרון.
 .3.3מר זאב שרגא שתף בקצרה על עצמו ועל דודו ,זאב שרגא ז"ל ,שנהרג ביום .12/10/1938
|זאב שרגא ז"ל נטמן בבית העלמין ברמות השבים ,ומשפחתו מתגוררת בהוד השרון.
 .3.8הגב' איילת בורגר שתפה בקצרה על עצמה ועל אמה ,עפרה בורגר ז"ל ,שנהרגה ביום
 .21/10/2002עופרה בורגר ז"ל נטמנה בבית העלמין נווה הדר ,בהוד השרון ,ומשפחתה
מתגוררת בהוד השרון.
 .3.9יו"ר הוועדה ציין גם את יתר המשפחות של נפגעי פעולות הטרור והאיבה הידועות ,בשלב
זה ,לוועדה ,בהתאם לרישומים של ארגון נפגעי פעולות האיבה:
 הגב' בלסון סוזנה  -אלמנתו של אושרי עוז ז"ל ,שנהרג ביום ( .23/03/2003הגב'
בלסון אותרה ,אך לא נכחה בישיבה זו).
 הגב' פדהצור חניתה  -אלמנתו של גבריאל פדהצור ז"ל ,שנהרג ביום .13/04/2003
(הגב' בלסון אותרה ,אך לא נכחה בישיבה זו).
 הגב' דרור צילה  -נציגת משפחתו של דוד דרור ז"ל ,שנהרג ביום ( .13/04/1934טרם
אותרה .לא נכחה בישיבה זו).
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 הגב' נעימי ברכה  -אלמנתו של יעקב נעימי ז"ל ,שנהרג ביום ( .23/01/1991טרם
אותרה .לא נכחה בישיבה זו).משפחות נוספות ,ככל שישנן  -טרם אותרו ,והוועדה
תפעל מול העירייה לאיתורן.
ג .עו"ד רועי כהן ומר אייבי מוזס  -מנכ"ל ויו"ר הוועדה ארגון נפגעי פעולות האיבה
 .3.10העניקו סקירה על מהות הארגון ופעולותיו.
 .3.11טקס ערב יום הזיכרון:
 צוין ,כי הטקס הינו טקס גם עבור משפחות חללי צה"ל אך גם עבור משפחות נפגעי
פעולות הטרור והאיבה ,ובו יש להקריא (ואף להציג בדרך דומה) את נפגעי פעולות
הטרור והאיבה.
 רשויות רבות מציגות תמונות החללים ,מניחות זר מטעם נציגי המשפחות ועוד.
 .3.12טקס יום הזיכרון:
 צוין ,כי רשויות רבות מקיימות טקס נפרד מס' ימים קודם ליום הזיכרון ,שכולו
|מיוחד עבור משפחות נפגעי פעולות הטרור והאיבה בלבד ,באנדרטה הקיימת בעיר
לזכר נפגעי פעולות הטרור והאיבה.
 צוין ,כי ישנן רשויות ,בהן מתקיים טקס זה בבית העלמין עצמו (לעיתים אף ישנה
חלקה נפרדת לנפגעי פעולות הטרור והאיבה).
 .3.13הקמת אנדרטה לזכר נפגעי פעולות הטרור והאיבה:
 ניתנה סקירה ואף הוצגו תמונות של אנדרטאות בערים רבות (כגון :רמת השרון,
רעננה ,נהריה ,נתניה ,ראשל"צ ,חולון ועוד) ,שהוקמו לזכר נפגעי פעולות הטרור
והאיבה.
 צוין ,כי ישנן מס' דרכים ואפשרויות שונות להקמת אנדרטאות:
 הקמת אנדרטה חדשה כגן חדש בעיר.
 הקמת אנדרטה בתוך גן קיים ,שייוחד בו מקום מכובד עבור אנדרטה זו.
 הקמת אנדרטה בסמוך לבית ספר ,אשר "מאמץ" את האנדרטה ,מקיים בו
טקסים ,ושומר על קשר עם המשפחות.
 הקמת אנדרטה בתוך "יד לבנים" (כגון ברמת השרון או עפולה) ,או במקום
ייחודי אחר.
 צוין כי כל רשות ,בהתאם לתפיסת עולמה ,הובילה את הקמת האנדרטה בהתאם
לתפיסת עולמה .ישנן רשויות שהשקיעו רבות בהקמת אנדרטה זו (רעננה צוינה
כדוגמה ,לראשות שהשקיעה כ ₪ 300,000 -בהקמת אתר זה).
 צוין ,כי הביטוח הלאומי מסייע בעזרה כספית לרשות המקומית לשם הקמת
האנדרטה (בין  ₪ 30,000ל ,)₪ 300,000 -וכי הארגון יסייע גם מול הרשות
זה.
בנושא
לבנים
יד
מול
וגם
המקומית
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 .3.14כללי:
 צוין ,כי הארגון הינו לעזר הן לרשות המקומית ,הן לוועדה להנצחה באותה רשות
והן עבור המשפחות הנפגעות.
 צוינו דרכי פעולה ואפשרויות להנצחה נוספת ,נוסף על האנדרטה ,של חללי פעולות
האיבה והטרור  -תוך שילוב של אגפי החינוך ,בתי הספר ,אגף התרבות ויוזמות
|רבות נוספות.
 צוינה הדרך לקבלת מידע על נפגעים נוספים ,ככל שישנם ,מול הביטוח הלאומי ,ועל
תפקידה של הרשות המקומית בנושא זה.
 צוין ,כי ישנם חברי כנסת רבים ,גם ח"כים לשעבר ,שמבקשים להגיע ולהיות
מוזמנים לטקסים של משפחות נפגעי פעולות הטרור והאיבה.
 צוין ,כי יש בכוונתם לעקוב אחר הנעשה והמתקדם בהוד השרון ,וכי יפעלו כמיטב
יכולתם ,לשם סיוע לקידום נושא זה עבור המשפחות ויקיריהן.
ד .דיון כללי  -כלל המשתתפים בישיבה
 .3.13הגב' בורגר ציינה את פניותיה בעבר לרשות המקומית ,לשם הכרה בזכר אימה
המנוחה ,ואת ציפיותיה מן הרשות המקומית.
 .3.13הגב' חמצני ציינה ,כי המשפחות זקוקות לעיתים לא רק לטקסים ,אלא אף לתמיכה
בנושאים שונים (תמיכה נפשית ,תמיכות כספיות כגון מלגות לימודים ,ועוד) ,וברכה על
קיומה של וועדה זו.
 .3.13יו"ר הוועדה ציין ,חבר המועצה נוה גור ,כי ביום ( 20/03/2013טרם כינונה של הוועדה)
הועלתה על ידו הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה ,לפיה תתבקש המועצה לאשר
הקמת אנדרטה בהוד השרון.
 .3.18יו"ר הוועדה ,חבר המועצה נוה גור ,ציין את העובדה ,כי כבר בשנה שעברה החלו
בהקראת שמות המשפחה הראשונה שידוע היה עליה (לזכרה של עפרה בורגר ז"ל) ,וכי |
יש לוודא שהשנה ייקראו כלל נפגעי פעולות האיבה של משפחות העיר הוד השרון,
ויוענק להן ביטוי ראוי בטקס.
עוד ציין ,כי ישנו מסמך כתוב ובו הבטחה ,לפיה עיריית הוד השרון תקיים בשנת 2013
טקס נפרד עבור משפחות אלה (כיוון שבשנת  2013לא הספיקה להיערך ,לדבריה ,גם
לטקס) .נציגי המשפחות ברו על כך וציינו ,כי הן מצפות לכך.
 .3.19חבר המועצה אופיר טאוויל טען ,כי יש להסיר ההצעה לסדר שהועלתה ע"י יו"ר
הוועדה ,וכי יש לקדם נושא זה ללא הצעה לסדר.
 .3.20חבר המועצה מאיר חלוואני ביקש לשמוע מנציגי המשפחות ,מהן צורכיהם ומהן
הציפיות של משפחות אלה מן הרשות המקומית ,ובירך על קיומה של וועדה זו.
חברת המועצה יעל ברזילי ברכה על העבודה החשובה הנעשית בוועדה ,ציינה את
חשיבות נושא זה מתוך היכרותה האישית בנושא ,ועל רצונה לתמוך ולעזור בכל אשר
יידרש בוועדה זו.
 .3.21מר רון שבת ביקש לשמוע פרטים על הדרך בה מתבצעים האירועים ברשויות אחרות
בכלל ,ובפרט בקשר ליום הזיכרון עצמו ,אף ברשויות ,בהן אין אנדרטה עדיין .עוד יין,
כי יפעל ,כמובן ,בהתאם להנחיות הנהלת העירייה וראש העירייה בנושא זה.
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 .4דובר בקרב משתתפי הישיבה ,בדבר החשיבות הגדולה ,שיש בהרחקת הפוליטיקה מנושא כה
חשוב ,ועל כך ,שעל כלל הנוגעים בדבר לראות לנגד עיניהם את משפחות החללים ויקיריהן
בלבד.

סיכום ונושאים לפעולה:

 .4.1סיכום הישיבה  -יו"ר הוועדה יוציא סיכום של הדברים שעלו בישיבה לראש העירייה,
למנכ"לית ,לכלל הנוכחים בישיבה ,ולכלל המשפחות השכולות עמן קיים קשר כיום.
 .4.2טקס ערב יום הזיכרון  -יו"ר הוועדה יפנה לראש העירייה ולמנכ"לית העירייה ,לשם
ווידוא ,כי העירייה נערכת בהתאם.
 .4.3טקס נפרד למשפחות  -יום הזיכרון או מועד נפרד  -יו"ר הוועדה יפנה לראש העירייה
ולמנכ"לית העירייה ,לשם ווידוא ,כי העירייה נערכת לביצועו בהתאם.
 .4.4הצגת תכנית ביצוע לאירועים הקרובים  -העירייה תתבקש להציג לוועדה ,מבעוד מועד,
את החלטותיה בנדון ,והדרך בה יבוצעו הדברים .נציג העירייה יעניק סקירה אחרונה,
בנוכחות נציגי המשפחות ,בישיבת הוועדה הקרובה (ביום  - )01/03/2013ימים ספורים
לפני הטקסים עצמם.
 .4.3כל חבר וועדה ישוב במייל חוזר ,לא יאוחר מיום  03/04/2016ליו"ר הוועדה ויעדכן אותו,
מהו הנושא אותו הוא מבקש להוביל ולקדם במסגרת וועדה זו:
 .4.3.1צוות הקמת אנדרטה  -יקודם פרויקט של הקמת אנדרטה לזכר נפגעי פעולות
|הטרור והאיבה בהוד השרון  -יש לבחור נציג שיוביל זאת ,ויקדם הנושא מול ראש
העירייה והמנכ"לית ,יוגדר תקציב ,תיבחן הוצאת "קול קורא" לאומנים לעיצוב
אנדרטה וכל רעיון נוסף שיידרש  -יש לבחור נציג מהוועדה.
 .4.3.2קיום (בהקדם) של מפגש משפחות נפגעות בהוד השרון  -יחד עם יו"ר הוועדה
וכל מי שיהיה מעוניין לקחת בו חלק מבין חברי הוועדה  -בו:
 תתבצע היכרות מעמיקה יותר של המשפחות וחלליהן.
 ייבחר נציג של המשפחות לעבודה השוטפת מול הרשות והעירייה.
 תבוצע הגדרת צרכים של המשפחות.
הגב' אורלי חמצני יחד עם הגב' איילת בורגר לקחו זאת על עצמן להוביל.
.4.3.3
.4.3.4
.4.3.3
.4.3.3
.4.3.3

יבוצע איתור נוסף של משפחות נוספות בעיר  -יחד ובאחריות עיריית הוד
השרון -יש לבחור נציג בוועדה שיוביל זאת מול הרשות המקומית ,ביטוח לאומי
והארגון היציג  -יש לבחור נציג מהוועדה.
תמיכה ואזכור נוספים  -יש לבחון אפשרויות לקידום אזכור הנפגעים בדרכים
נוספות (אתר אינטרנט של העירייה ,פרויקטים חינוכיים/תרבותיים ,הנצחה
בספרי זיכרון ,פרויקטים של סטודנטים ,תמונות ועוד)  -יש לבחור נציג.
יקוים קשר רציף עם משפחות הנפגעים בכל מועד אזכרה  -באחריות יו"ר
הוועדה.
זכויות המשפחות  -תיבחנה כל הזכויות הקיימות למשפחות נפגעי פעולות הטרור
והאיבה באספקטים השונים (שירות פסיכולוגי ,תמיכה כספית ,זכויות נוספות
|ועוד)  -יש לבחור נציג.
כל רעיון נוסף  -יקודם בברכה.
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מועדי הישיבות הבאות שנקבעו לשנת :2016
 .4.3יום ראשון 1 ,במאי 2016 ,בשעה ( 20:00במקום הישיבה שנקבעה ליום ראשון 3 ,באפריל,
 - 2013שעה .)20:30
 .4.3יום ראשון 3 ,ביולי - 2016 ,שעה ( 20:00במקום הישיבה שנקבעה ליום ראשון 3 ,ביוני,
 - 2013שעה .)20:30
בברכה,
נוה גור ,עו"ד  -יו"ר הוועדה
חבר המועצה ,הוד השרון.
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