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 2018באפריל  12 -ישיבת חללי פעולות טרור ואיבה סיכום 
 

 : הגב' אביבה אבן חן.רישום פרוטוקול הדיון

 : נוכחים
 .יו"ר הוועדהחבר המועצה,  -מר נוה גור 

 חבר המועצה, חבר הוועדה. -מר אופיר טואיל 
 חבר הוועדה. -מר יחיאל דמארי 

 נציגת המשפחות השכולות -הגב' אורלי חמצני 
 מנהלת אגף הרווחה. - אביטל ברהגב' 

 סמנכ"ל תנו"ס. - אבי קמינצקי מר
 אחראית על הטקס. -מר תמי אמיתי 
 נוער. -מר חיים נפתלי 

 מנהל אגף תשתיות.  -מר מוטי קסלמן 
 תשתיות. -מר אלכס בוקלן 

 
 :על סדר היום

 א. תשתיות באנדרטה

 זיכרוןוטקס ערב יום הב. טקס חנוכת האנדרטה ביום הזיכרון 

 ג. בני הנוער ומעורבותם בנושא שימור זיכרון החללים

 

 הדיון:

סקירה קצרה מפי יו"ר הוועדה, נוה גור, על הנעשה בישיבות שהחלו לפני ארבע וחצי שנים עד 
  הקמת האנדרטה.

 לצערנו רוב המשפחות לא יכלו להגיע לישיבה בשל התרעה קצרה מדי.

עברנו כברת דרך במהלך ארבע וחצי השנים האחרונות, בה פועלת הוועדה וזכינו לראות: הנצחה 
של החללים באתר העירוני, שנה שעברה בטקס יום הזיכרון הוקראו שמות חללי צה"ל  
ולאחריהם הוקראו שמות חללי פעולות הטרור והאיבה. לצערנו עקב תקלה טכנית שארעה במהלך 

חללי צה"ל  –ונות. אף השנה בטקס יום הזיכרון יוקראו כל שמות החללים הטקס לא הוקרנו התמ
 וחללי פעולות טרור ואיבה ויוקרנו תמונותיהם. 

, נחקור בדבר ונבצע באנדרטה חללים נוספים שצריך לחקוק את שמותיהם הכנראה שישנם שלוש
לערוך נוהל מסודר  זאת. שמות החללים הם: גדליה בורנשטיין, עזרא ספיבק ועודד וולק. חייבים

 בעבודה באשר לאיתור החללים.

לקחה על אחריותה נושאים רבים וטיפלה בהם ברגישות וחמלה. היא פנתה לכל  –אביטל בר 
 לאחרונה, לפני שבועיים.  על החלל האחרון עודד וולק שמעה רקהמשפחות השכולות ו

  ון היציג.אני מתכוון לקיים מפגש של כל משפחות החללים עם הארג -נוה גור 
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 נושא התשתיות .א

אנו נמצאים לפני חנוכת האנדרטה, אך טרם סיימנו את מלוא התכניות לגביה. עלינו להיערך 
 ולהשלים לשנה הבאה את נושא הגדר ופרגולה בעתיד.

 במועד.החשוב שהשלמנו את התהליך הראשוני 

הייתה לנו משימה קשה למדי ובזמן קצר מאוד להקים את האנדרטה. קיבלנו  – מוטי קסלמן
תכניות לפני חודש וביצענו את כל העבודות. נותר לנו כרגע לתקן מרצפות ולנקות את השטח. 

הדרומי של מבנה בית המתנדב. התחלנו לבצע זאת,  ולאחר התקנת הספסלים נשתול דשא בחלק
 . אנו מקווים לבצע את המשימה הזאת בזמן.דשא אך נתקלנו בקשיים באספקת

 .על העץ שבמרכז האנדרטה היו ענפים שבורים –נוה גור 

. הענפים השבורים יוסרו מן העץ נעשה גזם של עצים ושתילה -בנושא הגינון  –מוטי קסלמן 
הם מתכוונים להפריד בין צבעי הפרחים. קיים שטח קרקע צר בין הרחבה  –בנושא השתילה 

 ובה שתלו עצים.ה רוהמשט

. לא קיבלנו החלטה האם התאורה והותקנו גופי תאורה ולדים התאורה עובדת -מוטי קסלמן 
תפעל כל הזמן. מבחינתנו אפשר להדליק בכל ערב את התאורה או כמה שעות, כפי שהוועדה 

 תחליט. בנוסף קיימת תאורה תת קרקעית ואפשר להדליקה. כמו כן הוספנו דגלים.

 . 2018במאי  15-שתהיה תאורה עד חצות ושיתחיל לפעול החל מיום ראשון ה –נוה גור 

החללים האחרונים באנדרטה. אנו שמות משימה אחרונה נותרה להוסיף את  -מוטי קסלמן 
 מחכים להחלטת הוועדה האם להוסיף חללים נוספים או לא. 

 ן, ואין מניעה לקיים את הטקס.מבחינתנו עשינו את כל המאמצים להכין את כל התשתיות בזמ

 שואל באשר לעלות תקציב האנדרטה. –נוה גור 

 שקל.  350,000 – 300,000משיב שקרוב לוודאי שהעלות היא  –מוטי קסלמן 

, עם אלכס בוקלן 08:30במאי בשעה  15-קובע פגישה באתר האנדרטה ליום ראשון ה –נוה גור 
 ומוטי קסלמן, אבי קמינצקי ותמי אמיתי.

מביעה דעתה לגבי האנדרטה. היא מתרעמת שהאנדרטה הוקמה במהירות כה רבה  –אורלי חמצני 
וכי המשפחות היו מוכנות להמתין שנה נוספת ובלבד שהאנדרטה תהייה מכובדת. דעתה לא נוחה 
ממראה האנדרטה וטוענת שהוא לא דומה למצגות היפות והצבעוניות שהוקרנו בפני פורום 

כזבת ממראה האנדרטה שנעשתה במהירות רבה ומודה לעוסקים במלאכה על הוועדה. היא מאו
 עבודתם המאומצת.

אומר שהאנדרטה היא כפי שנראתה במצגות והיא קטנה בהתאם לאילוצי השטח ובפרט  –נוה גור 
  לעץ שנמצא במרכזה והאנדרטה עוטפת אותה.
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 טקס ערב יום הזיכרון וטקס חנוכת האנדרטהב. 

שבתחילה אף אחד מן המשפחות לא פנה אליו בנושא נאום בטקס וזה גם בסדר נוה גור מציין 
 מבחינתו. לבסוף הרימה את הכפפה אילת בורגר שתישא דברים כנציגת המשפחות השכולות.

נקבע שאורלי חמצני ודני יניחו זר כנציגי המשפחות השכולות. כמו כן יונח זר עיריית הוד השרון 
 ל שמעון. על ידי חבר מועצת העיר יגא

שם הטקס "יום הזיכרון למערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור". בערב  –תמי אמיתי 
יום הזיכרון תהיה הקרנת חללי צה"ל ולאחריה חללי פעולות האיבה והטרור עם פאוזה קצרה 

באחריות ברחבת האנדרטה החדשה, הוא  13:00בשעה  2018במאי  18ביום רביעי, ביניהם. הטקס 
שתי כיתות נרתמו לנושא. שני ילדים יורידו את הדגל לחצי  –רייה ותלמידי תיכון הדרים העי

יוקראו שמות החללים, הרב הולשטיין יקרא מזמור תהילים התורן ושני ילדים יקראו קטעים. 
ויגיד קדיש ואל מלא רחמים. קריין יקרא קטע קריאה וקטע מוזיקלי יבוצע על ידי מגמת 

 רי אפרת, ראש העיר, חי אדיב ישא דברים ולסיום שירת התקווה. המוסיקה בליווי או

. לפני כחודש כי הוא חש קשר אישי למשפחות השכולות ,בטקס יםדברשאת מבקש ל –נוה גור 
 הוא פנה לראש העיר, חי אדיב, לקבל זכות דיבור בטקס ועד היום לא קיבל מענה. 

ל לסטות מהן. קיים ליין אפ ואי אפשר מבצע את החלטות העירייה ואינו יכו –אבי קמינצקי 
 .ובמיוחד לא בטקס שכזה לחרוג ממנו

 הוא ידבר בכל אופן., אך מבחינתו אי מתן זכות דיבור זה דגל שחור כי מתנגדים שידבר –נוה גור 

 

 בני נוער .ג

עד היום לא קודם נושא זה מצד הגורמים  -על אף בקשותיו החוזרות ונשנות של יו"ר הוועדה 
 הרלוונטיים בעירייה.

מבקש לקיים פגישה עם בני הנוער במחצית הראשונה של חודש מאי שבה יהיו נוכחים:  -נוה גור 
 אבי קמינצקי, חיים נפתלי, יעל ברזילי, נוה גור ובני הנוער. 

אני יכול לחבר את תלמידי תיכון הדרים לתכנית שנתית ונושא זיכרון החללים יהיה  –נפתלי חיים 
 ם. תיכון הדרים יקח על עצמו את פרויקט ההנצחה  ונפתלי חיים יקח החלטה בנושא זה.באחריות

 

 סיכום

. הוא שמח שלקח חלק בוועדה וזו הייתה יחיאל דמארי מודה לכל העושים במלאכת קודש זאת
מבחינתו זכות גדולה שהודות למעורבותו ושאר הוועדה האנדרטה נחנכת ביום הזיכרון הזה. היו 

 לם ובכללם כל המשפחות השכולות. ברוכים כו

אני סומך על כל האחראים לניהול הטקס והתשתיות שהכל יתבצע על הצד הטוב ביותר.  –נוה גור 
אני מתרגש מאוד לקראת הטקס. זכורים לי אמירותיהן של המשפחות השכולות שלא תהיה 

ת שרירה וקיימת האנדרטה קרמה עור וגידים ועומד –אנדרטה ועתה אנו ניצבים לפני המוגמר 
 ברחבה. 

ודה בהתרגשות ליחיאל דמארי שנכנס לעובי הקורה וסייע רבות להקמת האנדרטה. אנו נקיים מ
 מפגש אחרון עם המשפחות השכולות במעמד מכובד. 

  שבוע הבא יהיה אירוע מרגש מבחינתו ותודה לכולם על העשייה המופתית והברוכה ועל הרגישות. 


