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 גבעת עדה-ראש המועצה המקומית בנימינה
 וקהילה רווחהמנהלת מחלקת חינוך ,  -מועצה מקומית
 מהנדס -מועצה מקומית
 יועץ משפטי –מועצה מקומית 

 משרד ראש המועצה
 חברי הועדה

 בנימינה  , השימור גבעת עדה עמותות 

 

   2017-7-12שמות , מיום -הנצחה-פרוטוקול ועדת שימור הנדון :

 תמוז' בחי , 12-7-2017שמות , מיום -הנצחה-פרוטוקול ועדת שימור רצ"ב
 תשע"ז; 

 על סדר היום:
 

 בקשת הנצחה גן מייסדי שכונת נווה עובד , בנימינה.. 1
 

 נוכחים :
 

 ,  יו"ר הועדה וחבר המועצה המקומית -רכלבסקי זיו :  חברי הועדה
 ,  ורות" לשימור גבעת עדה יו"ר העמותה "ד-איל טפרברג                         

 מ"מ יו"ר העמותה לשימור בנימינה-רונן שמואלביץ                         
 מזכירת העמותה  -עפרה בן משה,   נציג ציבור-הודי דור און ,                         

 . לשימור גבעת עדה                         
 :  יבהמהיש ונעדר                         

 חבר המועצה המקומית ,-עופר צדקה                         
 חבר המועצה המקומית ,  -אבירם שהרבני                         
 . העמותה לשימור בנימינה חבר -עמנואל קאופשטיין                         

 נכח , –יועץ משפטי מועצה :    דרג מקצועי
 הודיעה מראש שלא תשתתף -הלת מחלקת חינוך וקהילהמנ                         

  לא הגיע .  -מהנדס המועצהבדיון ,                           
 מתוקה מחנאי עמותת שימור בנימינה.          : אורחים

 ותיקי השכונה , נציגי מבקשי הבקשה : בן עזרי אילנה ,  –ילידי                          
  . , שפר בתיה הלפמן משה , לנצ'יאנו שרון                          

 

 עיקרי הדיון : 
 

 הדיון נפתח בהבהרה של יו"ר הועדה בנושא הדיון וסמכות הועדה .
 אילנה בן עזרי .  –הוצגה בקשת ההנצחה במצגת קצרה על ידי נציגת התושבים 
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 דיון חופשי :
 

 מה התושבים מבקשים בראיה קדימה . מבקשת הבהרה – מתוקה מחנאי
 

   כשבאים להנציח צריך לבדוק האם המקום פנוי להנצחה .  – אילנה בן עזרי
 

 בקשנו את השטח שבהמשך להנצחת פיין ז"ל , את שאר הגן שלא – משה הלפמן
 יגעו בו וישמש להנצחת שכונת נווה עובד "גינת נווה עובד".                         

 
 מבקשת הבהרה בנושא השלטים , מציעה שלט אחד בלבד .  – מחנאימתוקה 

 
 בכניסה לשכונה יש לוח מודעות ולידו השלט המקורי על  – אילנה בן עזרי

 תולדות השכונה , מבקשים שהשלט ישאר . מבקשים להיות                            
 שותפים בהחלטות .                           

 
 מבקש לסכם בקשת התושבים ולאשר שאכן הסיכום מקובל  – יו"ר הועדה

  עליהם :                        
 א. השטח שנותר בהמשך גן פיין ז"ל , יונצח לטובת                          

 קהילתי .-"גינת נווה עובד" , מהות ההנצחה : גן שכונתי                              
 ב. שלט ההנצחה הקיים בכניסה לשביל של רחוב העבודה ישאר ,                         

 את השלט הנוסף הקיים במקום של העמותה לשימור                               
 בנימינה ניתן להחליף ולמקם בהתאם לבקשת העמותה .                               

 
 התושבים , הועדה ממשיכה דיון פנימי בנושא . יו"ר הועדה הודה לנציגי 

 
סקר בפני חברי הועדה ) עפ"י בקשתם ( , את סיכום  – יועץ משפטי מועצה

עיקרי הדיון שנערך בנושא בבית המשפט . היועץ ביקש שבדיון הנוכחי ינוטרל 
 נושא בית המשפט על מנת שיתקיים דיון פתוח וחופשי . 

 
י שטח הגן ממהנדס המועצה )בשיחה ביקשה הבהרה בנושא אופ הועדה

 טלפונית( :
לשטח שני שימושים : שצ"פ )שטח ציבורי פתוח( לטובת גינה לדוגמה , שצ"ב 

 )שטח ציבורי בנוי( לטובת בנין ציבורי ) האזור המזרחי שהיום יש בו מקלט( . 
 

 מה הגודל הפיזי של כל החורשה ?  -מתוקה מחנאי
 

צריך לבדוק מה הגודל האמיתי של שטח הגן  דונם ) 3.2 – יועץ משפטי מועצה
 שנותר מבחינת שימושי הקרקע )שצ"פ/שצ"ב( , 

 
 מה שטח הגן שהוגדר עפ,י התשריט לגן פיין ז"ל ? – רונן שמואלביץ

 
מטר , חלקה מרכזית  460שטח גן פיין ז"ל עפ"י התשריט  – יועץ משפטי מועצה

 .  ( הערה בסיום המסמךראה/י ) מטר ועוד ספיחים  218
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ביקשה הבהרה לגבי השטח של גן שכונת נווה עובד מבחינה  – עפרה בן משה
 היסטורית .

  
עבר הליך הנצחה  2012יש טענה של צד אחד שבשנת  – יועץ משפטי מועצה

 רשמי ומצד שני של המועצה הטוענת שלא היה תהליך הנצחה רשמי . 
אין מצב של הריסה נהפוך במליאת המועצה לא אושר הגן להנצחה כפי שנטען , 

 הוא יש מצב של פיתוח לטובת הציבור . 
 

כל יוזמה קהילתית מבורכת להנצחת שכונה , ממליץ לאשר  – איל טפרברג
 הבקשה רשמית . 

 
 ממליץ לאשר בקשת התושבים ביתרת השטח .  - הודי דור און

  
 מאשר בקשת תושבי השכונה .  – רונן שמואלביץ

 
קבלת ההבהרה בענין , מצטרפת ומאשרת בקשת תושבי לאחר  – עפרה בן משה

 השכונה . 
 

 :המלצה-סיכום
 
 חברי ועדת הנצחה ממליצים לראש המועצה כדלקמן : .1

 של החורשה בכניסה לשכונת הציבורי הפתוח את השטח לקרוא    1.1         
 חללא השטח של הגן ע"ש יפר) ובד בשם "גינת נווה עובד" ע נווה                 
 ( ., כאמור בתשריט הגן ז"ל פיין                 

 בפתח הגינה , בשביל הכניסה לגן מרחוב העבודה , יוצב שלט רשמי   1.2         
 של המועצה )המיקום והתוכן בתיאום עם נציגי התושבים( , השלט                  
 יהיה עפ"י הפורמט הקבוע של המועצה .                  

 הועדה ממליצה להשאיר את השלט בנושא תולדות השכונה , שהוצב   1.3         
 בחגיגות ט"ו בשבט התשע"ג ומוצב בשביל הכניסה לגן מרחוב                  
  .העבודה                 

 
 תודה למשתתפים בדיון . 

 
 
 

 בברכה
 

 זיו רכלבסקי
 שמות, הנצחה ויו"ר וועדת שימור 

 
 
 

 הערה:
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ר בצירוף "מ 281ל , הוא : "לאחר הדיון , שטח חלקה מרכזית גן פיין זתיקון 
  ) הערת היועץ המשפטי( .  2בעמוד ספיחים , ולא כפי שנכתב 


