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   2017-5-29מיום  שמות ,-הנצחה-פרוטוקול ועדת שימור הנדון :

 ד' בסיוון,  29-5-2017שמות , מיום -הנצחה-פרוטוקול ועדת שימוררצ"ב 
 תשע"ז; 

 על סדר היום:
 

  צדקה עופר ,  –ישיבה זו זומנה עפ"י בקשת מ"מ ראש המועצה . 1
 הנצחת ראש המועצה פינקי זוארץ ז"ל .בנושא      

 

 נוכחים :
 

 ,  וחבר המועצה המקומית  יו"ר הועדה-: רכלבסקי זיו חברי הועדה
 מ"מ ראש המועצה ,             -עופר צדקה                        
 מזכירת -עפרה בן משהחבר המועצה המקומית , -אבירם שהרבני                        
 יו"ר העמותה לשימור -איל טפרברג,  העמותה לשימור גבעת עדה                        

 מ"מ יו"ר העמותה לשימור בנימינה-רונן שמואלביץגבעת עדה ,                          
 . נציג ציבור-הודי דור און ,                         
 חבר העמותה לשימור-עמנואל קאופשטייןנעדר מהישיבה :                         
 . בנימינה                         

 דוברת המועצה ,  עצה , מנהלת מחלקת חינוך וקהילה ,גזבר המו :  דרג מקצועי
 מתוקה מחנאי עמותת משרד ראש המועצה ,  –ניצן מחנאי                         
 בנימינה.  שימור                        
 נעדר: מהנדס המועצה )סיבה אישית( , מנהלת מחוז חיפה                         

 מזרחי . -נעמה נאמן-במועצה לשימור אתרים                        
 הוזמנו על ידי מ"מ ראש המועצה .  – משפחת זוארץנציגי          אורחים :

 

 עיקרי הדיון : 
 

  מ"מ ראש המועצה -עופר צדקה
לישיבה מיוחדת להנצחת שמו ופועלו של פינקי מצאתי לנכון לכנס את הועדה 

שה עם הדרג המקצועי במועצה , חלק ז"ל . אני מביא לישיבה הצעה שגוב
מחברי המועצה והמשפחה . ההצעה שאני מעלה היום קיבלה את הסכמת 

 המשפחה . 
  –מבקש להציע להנציח את שמו ופועלו של פינקי ז"ל 

 בית הספר ,בראשית" . –בבנימינה 
 בית התרבות . -בגבעת עדה

ינקי ז"ל , הם שני המקומות שנבחרו להנצחה מסמלים את משנתו ורוחו של פ
השדרה המרכזית בעשייתו למען המושבות: חינוך , השקעה בדור העתיד , 

 הקהילות והתרבות .
 



 

 

 איל טפרברג
בית התרבות בגבעת עדה מקום ראוי , מאז היותו ראש המועצה השקיע 

 משאבים ודחף להפעלת המקום .
 

 שמואלביץ ונןר
רה מכובדת בציבור . נושא הנצחה הינו חשוב במיוחד אם מתקבל בהבנה ובצו

יש צורך לבחון את הדברים בצורה יותר עמוקה, כדי לשמור על הכבוד של פינקי 
 . עברנו אירוע של אתר הנצחה שלא הוגדר או כן הוגדר ויצר בעיות .

 

 וחבר המועצה המקומית יו"ר הועדה-הערה של זיו רכלבסקי
ש מהנוכחים לא נושא הגן לא יועלה בישיבה זו כי נמצא בדיון משפטי , אבק

 לעלות נושא זה . 
 

יש את בית הראשונים בבנימינה , צריך לשקול הנצחה של פינקי במבנה "הרפת" 
 המתוכנן כמרכז הדרכות/כנוסים .

 תהליך ההנצחה צריך להעשות בצורה מכבדת ומכובדת .
 

 מ"מ ראש המועצה-עופר צדקה
משילות ואינני הדברים נבחנו לעומק ונעשתה עבודת חשיבה . פינקי הטיף ל

רואה משהו בתהליך שצריך לעצור אותנו מקבלת החלטה . בכל תהליך ודרך 
שנבחר , יהיו כאלו שיתנגדו ויעלו טענות . ההליך מסודר ונעשה את הדברים 

 בצורה מסודרת . 
 

 מתוקה מחנאי
מעלה הצעה כל מה שנעשה לטובת הנצחתו של פינקי ז"ל לא יהיה מספיק . 

ה לשימור בנימינה ) מקריאה מהכתב( . מדובר על מבנה שטרם דנו בה בעמות
"הרפת" אחרי בית הראשונים . המבנה מיועד למרכז חינוכי , תרבותי וחברתי . 

 מבנה שיפעל בשעות הבוקר ואחה"צ כחלק מבית הראשונים . 
מרגישה לא נוח בהליך עצמו , אם זה תהליך של זכות חשיבה ושיתוף הועדה לא 

 שה בו נוח . מרגי
 

 גזבר המועצה-צור
לגבי ביה"ס "בראשית" , ראוי להנצחה ומייצג את פינקי וזה הזמן להחליט ) 

 הנחת אבן פינה למבנה הקבע לבית הספר( .
 בית התרבות בגבעת עדה , החשיבה שזה במושבה השניה , שילוב בין המושבות .

 

 חבר המועצה המקומית-אבירם שהרבני
הכיל בתוכו שקים . פינקי האמין בדור העתיד ובחינוך . פינקי היה בהרבה ממ

הכל ולכן בית הספר מתאים להנצחה על שמו . לגבי בית התרבות בגבעת עדה , 
 אני אישית פחות מתחבר . 

 

 מנהלת מחלקת חינוך , קהילה ורווחה-מוניק
אין מאה אחוז הסכמה על כל הנצחה . יש בעד ונגד . מונתה ועדה שזה המנדט 

 אמורה להמליץ , בסוף ההחלטה מתקבלת בהנהלה ובמליאת המועצה .שלה ו
אילו פינקי לא היה כל כולו בתוך הנושא ומחויב לו , -בית ספר "בראשית" 

ביה"ס לא היה קם . ביה"ס מאפיין את דמותו , ברמת אהבתו למערכת החינוך , 
נקודת לקשר בין הקהילות , למורשת הישובית ולעם היהודי . אנחנו נמצאים ב

 זמן של הנחת אבו הפינה לבניית בית ספר קבע . 
 
 
 



 

 

 
 
 

 רונן שמואלביץ
 יש בעיה בנוהל ובתהליך .

 

  דור און הודי
 מסכים עם רונן ומתוקה .

 המשפחה נוכחת פה ומעמידים אותנו במצב לא נעים . 
 יש את המצב בישוב )בחירות( .

 אין ספק צריך להנציח . 
 

 מתוקה מחנאי
 ות בהמשך לעלות הצעות נוספות ? האם תהיה אפשר

 

 רונן שמואלביץ
 פוסל את האופן שמוזמנים לישיבה כחותמת גומי . 

 

 מ"מ ראש המועצה-עופר צדקה
 יש משמעות לזמן לכן זומנה הישיבה .

 

 עפרה בן משה
רונן חושש שבמצב הזה שאנחנו ערב בחירות והדיון סביב הנושא לא יהיה 

 לחכות לעוד כחודש ימים .מכובד . ברגישות הזאת יכולנו 
 

 און-הודי דור
 הצעה לסדר היום : מבקש לדחות ההחלטה , כדי לקבל החלטה מושכלת .

 

 שמואלביץ רונן
הצעה לסדר היום: להפריד ההחלטה בין קריאת ביה"ס לבית התרבות , לשתי 

 הצבעות נפרדות .
 

 מ"מ ראש המועצה-עופר צדקה
האתרים )ביה"ס "בראשית" ובית  הצעה לסדר היום: מבקש לאשר קריאת שני

 התרבות( , ע"ש פינקי זוארץ ז"ל .
 

 הועדה לשימור, הנצחה ושמות סיכום הצבעת 
הצעתו של הודי לדחיית הדיון למועד אחרי הצעה לסדר היום : מי בעד  (1

 ?הבחירות 
 און(-)הודי דור 1 -בעד             
 ( .רהזיו,עופר,אבירם,איל,רונן,עפ) 6  -נגד             

הצעה לסדר היום: מי בעד קריאת ביה"ס "בראשית" בבנימינה , ע"ש  (2
 פינקי זוארץ ז"ל ?

 (.זיו,עופר,אבירם,רונן,איל,עפרה) 6 –בעד 
 .(און-הודי דור)  1 –נגד 

הצעה לסדר היום : מי בעד קריאת בית התרבות בגבעת עדה , ע"ש פינקי  (3
 זוארץ ז"ל ?

 (.) זיו,עופר,אבירם,איל,עפרה 5 –בעד 
 און(.-)רונן ,הודי דור 2–נגד 

 



 

 

 
 
 
 

 סיכום:
 

 האם נציגי המשפחה מעונינים להתייחס לדיון הועדה ?
 המשפחה מבקשת לא להגיב . 

 

מ"מ ראש המועצה ויו"ר הועדה , מודים לחברי הועדה ולצוות המקצועי , על 
 השתתפותם בישיבה חשובה זו .

 

 המלצת הועדה לראש המועצה :
 

 מבנים : המליץ לראש המועצה על קריאת שני החליטה לה הועדה .1
 בית הספר "בראשית" בבנימינה ובית התרבות בגבעת עדה ,      
 ראש המועצה שנפטר לפני כחודש ימים במהלך -ע"ש פינקי זוארץ ז"ל     
 כהונתו .      

רואה בהמלצתה זו ראשית התהליך להנצחת ראש המועצה הועדה  .2
יש למנהלת מחלקת חינוך,קהילה ורווחה פינקי זוארץ ז"ל . ניתן להג

  ולועדה הצעות נוספות בנושא . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה
 

 זיו רכלבסקי
 יו"ר וועדת שימור ושמות

  


