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 20.12.2015מתאריך  4ישיבה מספר  -ועדה לנפגעי טרור ואיבה 
 , אביבה אבן חן.נציגת המשפחות השכולות – , איילת בורגר אלקייםיושב ראש הוועדה – נוכחים: נוה גור

אביאל אברמוביץ חבר מועצה ומנהל תאגיד "מי הוד  ,הדתית מועצההחבר  נעדרו מהישיבה: אופיר טאויל

 .השרון"

 

הישיבה הוקלטה  .אין מניין חוקי ,2015בדצמבר  20ביום ראשון,  פגעי טרור ואיבה שהתכנסהלוועדת נ

 על ידי נוה גור.

, נוה גור שוחח לאחר הפגישה האחרונה עם שלושה אנשים המעורים בעניין נפגעי טרור ואיבה .1

 בדבר 

הישיבות , באולם 20:30בשעה  2016במרס  13-טרור ואיבה שתתקיים ב הגעתם לישיבת נפגעי

 של

 .עיריית הוד השרון

עי טרור ואיבה בירושלים, יושב ראש ומחזיק התיק של הוועדה להנצחת נפג –א אריה קינג 

 . בנושא נפגעי טרור ואיבה אישר את הגעתו למפגש וכך נשכיל ללמוד ממנו

ת ב יושב ראש ארגון "אלמגור", שהוקם על ידי סגן אלוף מאיר אינדור, הוזמן ואף הוא אישר א

 רגון.ות האהגעתו למפגש שבו נשמע הרצאה אוד

 . נוה גור מעריך שיגיע לפגישה. ג מחזיק תיק רעננה בנושא נפגעי פעולות טרור ואיבה

נציגי מנהלת השירותים החברתיים,  –אביטל בר בנוסף יזומנו למפגש גם: ראש העיר, חי אדיב, 

 נפגעי 

 נושא תרבות וטקסים. טרור ואיבה, רון שבת או משה חנוכה האחראיים על

החלה את פעילותה בתרומות לילדות בת תזומן לישיבה. נאוה נאוה פומרנסקי מהוד השרון  ד אף

מצווה והפכה לארגון התומך בנפגעי טרור ואיבה במישור הכלכלי. היא מעורבת בכל ההנצחות 

 ויודעת כיצד מתנהל הטקס ברעננה. 

ללמוד על ארגון אלמגור  נפגעי טרור ואיבה,טרת המפגש: לשמוע מה קורה בכל עיר בנושא מ .2

 כיצד הוא

 בנושא.משלנו עובד, מה הממשק שלו ובעקבות ההרצאה לצקת תכנים 

 נוה גור ואביבה אבן חן. –אחריות על הכנת המפגש  .3

נציג הציבור מטעם הסיעה של יואב  –סוגיית הנוכחות ובעיקר אי הנוכחות בוועדה זו: אלי שלום  .4

 רוזן 

פרש מסיבות אישיות. נוה גור ביקש ממזכירת המועצה ונציגי הסיעה שימנו אדם ויגאל הררי 

 חלופי וזה

 לא בוצע. לקראת ישיבת המועצה צריך לאשר חברים חדשים בכל ועדה.

שלא הגיב, אביאל ארמוביץ לא השיב לפניות נוה גור, בעקבות זאת פנה נוה גור ליועץ המשפטי 

 על כן 

אזכר נוה גור את הנושא פעם נוספת וכל שנותר הוא לפנות לגורמים מחוץ לרשות. נוה גור 

 מתכוון לפנות 

אפילו שהישיבות הללו  ,לגורמים נוספים ולגורמים בעירייה בנושא ויקיים ישיבות גם בלעדיהם
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 לא יהיו

 חוקיות. אופיר טאויל הודיע שיאחר ויגיע לקראת סוף הישיבה, אך לא הגיע.

ה גור יוציא מכתב לראש העירייה, רון שבת ומשה חנוכה בדבר עדכון תאריכי הזיכרון נו .5

 והערכות 

 לטקסים מטעם העירייה. 

ם הטקס גור, כי החל מהשנה הנוכחית יקוי יוסי בייר מנהל אגף החינוך לשעבר, התחייב בפני נוה

 לנפגעי 

 טרור ואיבה ונוה גור ילווה באותו יום את המשפחות השכולות.

ה עושים בעניין ייתה ללמוד מארגון אלמגור מהמשימות הבישיבה הקודמת חולקו משימות. אחת  .6

 נפגעי 

משרד הפנים. בעניין רישומם. ארגון אלמגור שואב את המידע העומד לרשותו מו טרור ואיבה

  6בעיר 

נפגעי פעולות הטרור ואיבה הם: עופרה עם משפחות נפגעי טרור ואיבה.  משפחות הנמנות

 ורגר, סילביה ב

 ברנשטיין שרף, יונה ויגסין, יעקב יקי נעימי, אושרי עוז וזאב שרגא. 

כל הנרצחים שמות  רשאית לפנות לביטוח הלאומי ולקבל מהם את השירותים החברתייםמחלקת 

 בפעולות 

 להוד השרון. האיבה השייכות

ם לפנות לאביטל בר אין מנציחים חלל בשתי רשויות ואחד החללים קבור ברמות השבים. חייבי

 בנושא ולוודא האם קיימים נהלים בנדון ברמה השוטפת.

רק בשעה ששוחחה איילת  עד עתה לא נעשה בעיר דבר בנושא נפגעי פעולות טרור ואיבה, .7

 בורגר 

החלו להתקיים ישיבות מסודרות  ,, עם נוה גור בנושא זהלקיים, בתה של עופרה בורגרא

 והתהליכים

 ר וגידים.בנושא החלו לקרום עו

 נוה גור נרשם לאתר אלמגור במטרה ללמוד ולהתעדכן בנושא. כל אחד יכול להירשם לאתר זה. .8

אין הנצחה של נפגעי טרור ואיבה באתר האינטרנט בהוד השרון  –סוגיות באתר האינטרנט  .9

 והעניין יטופל.

 .נוה גור יזום פגישה עם מנהלת אתר העירייה בדבר הקמת האתר לנפגעי טרור ואיבה .10

הקמת אנדרטת הנצחה לנפגעי  , חי אדיב, לדרוש מראש העירבדיקת הנצחות באתרים אחרים.  .11

 פעולות 

 הטרור והאיבה, מיקומו והכיתוב בו.

איילת בורגר אלקיים תפנה ליועץ המשפטי בדבר אי נוכחות חברי מועצה בישיבות ותבקש ממנו  .12

 העתק 

 מתשובתו.
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