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 שימור ועדתפרוטוקול 

 

 18/08/2019שהתקיימה ביום ת שימור ועדפרוטוקול ישיבת 

 בהשתתפות:

 תפקיד שם

 יו"ר איתי ויסברג

 סגן ראש המועצה וממלא מקום  מנחם ברגב

 מהנדסת המועצה שרון פישמן 

 נבחרת ציבור ג'קלין בן עמי 

 נציגת עמותה לשימור בנימינה מתוקה מחנאי

 נציגת מועצה לשימור אתרים מן נעמה מזרחי נא

 נציג עמותת דורות  אייל טפרברג
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 :נעדרו
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 ריכוז החלטות והמלצות

הועדה מחליטה לכבד את החלטת המועצה ההיסטורית על הנצחת אפרים גרוס  החלטה 1

ההנצחה תבוצע בצורה ראויה ז"ל במתחם ואת בקשתו של לופו להנצחה צנועה. 

 ומכובדת. 

של אפרים המאשר את הנצחתו  19.12.56יש לאתר את פרוטוקול המליאה מיום 

 ז"ל.

אורי קונסטנטין ז"ל בסמוך לדבור בגן הדבור עפ"י חזון אין מניעה לשלב הנצחת  החלטה 2

ברוח  ההנצחה תהיה עפ"י החלטת המועצה הקודמת .ראש המועצה פינקי ז"ל

אולם לא תוכל להכיל פריט ייחודי כמו הסלע המבוקש. למשפחה יוצעו  חזון הגן

 חלופות פריטים להנצחה על פי נוהל ההנצחה שיאושרר.

יקום זמני בסמוך לדבור עד סיום בניית "גן הדבור" ההנצחה יכולה להתקיים במ

 ושילובה במיקומה הסופי בגן.

בה הוזכרו פרמטרים כמו . לאתר החלטת מועצה הנוגעת לאישור הנצחה 1 החלטה 3

 ספסלים

 .היכולים לשמש את הציבור . מהנדסת המועצה תציע פריטים נוספים להנצחה2

 . מיקום על פי החלטת מהנדסת המועצה להמלצת ועדת שימור.  3

גבעת עדה תשלח לחברי הועדה, להערות -רשימת האתרים לשימור בבנימינה החלטה 4

 שיוטמעו ולאחר מכן יועלו לאישור המליאה.

יוצאו הזמנות לאירועים ממלכתיים )יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות(  המלצה 5

ומות ישמרו למוזמנים לא בהכרח בשורות לראשי מועצה לדורותיהם, מק

 . ראשונות

 רשימה מסודרת תשמר בלשכת ראש המועצה.
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 :והמלצותדיון 

 

 ז"לבקשת הנצחה ע"ש אפרים גרוס  – 1סעיף מספר 

 יצחק זאבי לופו הגיע להציג את הנושא בפני הועדה. דיון

במבצע קדש.  1.11.1956-פל בנלופו: בן דודי, אפרים גרוס ז"ל, בן יחיד להוריו, 

בהחלטת מליאה מיום  אביו, יעקב גרוס היה סגן ראש המועצה שנים רבות.

-מסמך)מצרף  הוחלט לקרוא על שמו את חדר הטבע בבית ספר תיכון. 19.12.56

 (נספח א'

לוחית מבקש הנצחה צנועה ) שנים לאחר מכן, בית הספר נסגר וההנצחה איתו.

 על פי החלטת הועדה והמשפחה( במרכז הזמר העברי ע"ש אהוד מנור ז"ל. 

הולכים לעשות פעולה בהמשך  . שישה מבניםקיימים איתי: לפי תכנית שימור 

ע"ש אהוד העברי  רלהחלטת מליאה היסטורית ולקרוא למקום "קרית הזמ

יוקם שם מרכז מוזיקה, תיאטרון קטן  מש"ח. 20-כנית של למעלה מ. תמנור"

וכו'. לופו מבקש לשלב את האזכור באחד המבנים בהמשך להחלטת המליאה 

 להנציח את אפרים.  56-מ

 ? ללופו שאלות נוספותהאם יש 

 הועדה מודה ללופו, לופו יוצא מהדיון.

 מצדיקטת מליאה היסטורית כזו ואז זה איתי: צריך לוודא שאכן קיימת החל

 את הרציונל מאחורי הבקשה. 

 מתוקה: לא ברור איך בתוך המתחם עושים הנצחה כזו. 

 זיו: יש תקדים להנצחה כזו. עכשיו עשו בספריה. 

 מתוקה: אבל שם זה מתאים.

דונם של המתחם, אני חושב שאפשר למצוא פינה של קיר שבה  13-איתי: בכל ה

 . גרוס ז"ל לטי הנצחה, בין היתר שלט עם שמו של אפריםיהיו מספר ש

הועדה מחליטה לכבד את החלטת המועצה ההיסטורית על הנצחת אפרים  החלטה

ההנצחה תבוצע גרוס ז"ל במתחם ואת בקשתו של לופו להנצחה צנועה. 

 בצורה ראויה ומכובדת. 

של המאשר את הנצחתו  19.12.56יש לאתר את פרוטוקול המליאה מיום 

 אפרים ז"ל. 

 

 

 בקשת הנצחה ע"ש אורי קונסטנטין ז"ל  – 2סעיף מספר 

איתי: יש פניה מאשתו של אורי ז"ל בנוגע לבקשה להנצחתו של אורי. למי שלא  דיון

שירתי  -מכיר, אורי יליד בנימינה, טבע בזמן שיצא להציל אדם אחר. גילוי נאות

בנימניה ואיש שתרם רבות רי בצבא, אורי ותיק ממני בשנתיים, יליד עם או

 .בסתר לתושבים רבים
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 מקריא את המכתב ששלחה אשתו של אורי

גם  ספינת הדבור, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה היו השיקולים להביא את 

 ספינה מתוך סיירת 853שמדובר בדבור לא הייתי בטקס, לימים הסתבר לי 

  יסעור עליה פיקדתי.

תה עוד בתקופה שאני הייתי יו"ר הועדה, היו זיו: בקשת המשפחה להנציח על

מספר בקשות להנצחה, ברחבת בית הכנסת, סלע ליד הדבור כשבמפורש הסבירו 

 שהגן לא יקרא על שמו של אורי ז"ל.  למשפחה

בין היתר, דובר על כיתת מורשת, ואמרנו שאפשר אולי יהיה לשלב שם אבן עם 

 שלט הנצחה. 

כרגע צריך גם אם לא לקבוע איך להנציח, מתוקה: מגיעה תשובה למשפחה, ו

 לתת למשפחה תשובה חיובית בנוגע להנצחה. 

הם גם מעוניינים שההנצחה תתבצע עד ספטמבר, אז אפשר לאשר מיקום זמני 

 כרגע שאח"כ יועתק.

איל: צריך להבין שאחרי כן יהיו המון פניות נוספות להנצחה ולכן האישור צריך 

 ם החלטת המליאה לאשר רק ספסלים. להיות עקרוני. אולי נשאר ע

 זיו: חשוב לציין שמדובר באבן גדולה מאוד, בזמנו ראינו אותה. 

איל: יש לנו מקרה דומה בבאר בגבעת עדה שעד היום אנחנו לא יכולים להזיז 

 אותה.

 מי שפנה אלי עד היום בנוגע להנצחות, אמרתי לו או ספסל או מלגות. 

אורי קונסטנטין ז"ל בסמוך לדבור בגן הדבור עפ"י חזון אין מניעה לשלב הנצחת  החלטה

ברוח  ההנצחה תהיה עפ"י החלטת המועצה הקודמת .ראש המועצה פינקי ז"ל

אולם לא תוכל להכיל פריט ייחודי כמו הסלע המבוקש. למשפחה יוצעו  חזון הגן

 חלופות פריטים להנצחה על פי נוהל ההנצחה שיאושרר.

יקום זמני בסמוך לדבור עד סיום בניית "גן הדבור" ההנצחה יכולה להתקיים במ

 ושילובה במיקומה הסופי בגן.

 

 

 נוהל הנצחה במועצה  – 3סעיף מספר 

 . יותר דיון עקרוניל ,מותמשתי הבקשות הקוד לצאתאיתי:  אני רוצה  דיון

מונצח זה מי שהיה לו או אני לא בעד הנצחה פרסונלית, כי בצורה זו מי ש

 עקרון ההנצחה ובכךרום, או מי שמקורב למחליטים למשפחתו כסף לת

 נפגע.  השיוויוני

על דרכי ההנצחה הפרסונלית שהיו ביישוב על שמם של התרעמתי גם בעבר 

מנגד, יש לנו ראש מועצה שהיה אהוב על רוב הישוב, ולא  אנשים שונים כאשר

 זכה אפילו לשלט על שמו.

נכון לעשות  ךטניק, מסמך איולכן כתבתי עבור ראש המועצה דאז, אורי דיס

 הנצחה לדעתי. מסמך שלא הגיע רחוק. 

הצעתי הייתה ועודנה שהנצחות יהיו כלליות, גן הפועלים, גן החקלאים, וכו'. 
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חלקו עלי ואמרו שיש צורך גם בהנצחה אישית, פעולה כזו נעשתה בעבר על ידי 

 הצבת ספסלים ברחבי הישוב. 

 ן שאנשי ציבור נוטים ליותר הנצחות, הצעתי שנקים גן נבחרי ציבור ע"ש כלוכיו

נציג ציבור, גם אלו שעודם בחיים, בו יונצחו כל נבחרי הציבור לדורותיהם 

 שסיימו תפקידם, בין אם חיים או שכבר הלכו לעולמם.

איל: ממה שאני זוכר, המועצה קיבלה את החלטת הועדה בנוגע לספסלים. וכך 

 ות הקיימות מסתכמות בספסל או מתן מלגה. ההנצח

זיו: בזמנו, הכנתי מסמך קריטריונים להנצחה שעל פיו נעביר החלטה במליאה. 

 לא הספקנו מאחר וקרה מה שקרה עם פינקי. 

   מציע שנעביר את המסמך לחברי הועדה ומשם נתקדם.

ם מתוקה: אני מתחברת למה שזיו אמר, לקחת מסמך, לאשר אותו בועדה ומש

 להעלות לאישור המליאה. 

 איתי: יש פה פניה קצת יותר מסודרת, לא חשוב ממי.

 מקריא את הפניה

אני מתקשה לבלוע פיתוח המושבות על בסיס הנצחות, אבל אולי צריך לקבוע 

רשימת פריטים שהציבור יכול  -רמטרים, משהו שיהיה לטובת הציבורפ

  .כם לקיים הנצחה שוויוניתודר להשתמש בהם כדוגמת ספסל, ברזייה, עץ וכו'

הנצחה, אפילו שמי, אבל אחיד, על גבול הצנוע, שיהיה מיועד לא נכון לתת פתרון 

 רק לבעלי ממון. 

נעמה: מניסיון שלי במקומות אחרים, להשתדל לא להכין רשימת מכולת כדי לא 

 ליצר היררכיות בין אנשים.

  איתי: סכום התרומה לכל הפריטים יהיה קבוע.

בה הוזכרו פרמטרים כמו . לאתר החלטת מועצה הנוגעת לאישור הנצחה 1 החלטה

 ספסלים

 .היכולים לשמש את הציבור . מהנדסת המועצה תציע פריטים נוספים להנצחה2

 . מיקום על פי החלטת מהנדסת המועצה להמלצת ועדת שימור.  3

 

 

 חוות דעת לשימור אתרים – 4סעיף מספר 

  ות דעת היועמ"ש לשימור אתרים.מציג את חואיתי:  דיון

בעבר הייתה רשימת שימור, שישבה במגירת המהנדס מבלי שעשו איתה כלום, 

 כלום.  נעשה בה בה לאהועברה לועדה המקומית שגם 

רשימת השימור, אך לא ברור מה בכך נוצר מצב שיש בית שרוצים לשמר, מופיע 

 זה אומר.

ורי, ותאושר כרשימה לשימור הרצון הוא להגדיר רשימה שתקבל מעמד סטטוט

 בועדה המקומית. 

נעמה: אני רוצה לחסוך לך את זה, אתה לא צריך להעלות את הרשימה לאישור 

 הועדה, מנדי הסמיך אותנו לאשר את הרשימה. 



 20198/018/ מיום               _שימור ועדה.רוטוקול ישיבת פ 

   

 פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . 

 

- 6 - 

במסגרת תכנית המתאר יש רשימה והמליאה צריכה לאשר את הרשימה וכך 

 היא מקבלת מעמד סטטוטורי. 

 להכין תיק תיעוד. ר, בעל הנכס ידרש שרון: בעת בקשת ההית

 איתי: נשאר לקחת את הרשימה ולוודא שמעודכנת וכל ההערות הוטמעו

 . ולהביאה לאישור מליאת המועצה

גבעת עדה תשלח לחברי הועדה, להערות -רשימת האתרים לשימור בבנימינה החלטה

 שיוטמעו ולאחר מכן יועלו לאישור המליאה. 

 

 

 טקסים נוהל – 5סעיף מספר 

הגיעה יוזמה לקבוע נוהל טקסים רשמיים למועצה, את מי מזמינים, למי  דיון

 .וכו' שומרים כיסא

להזמין חברי מועצה הרקע שאני קיבלתי בנושא שפינקי ז"ל הלך לכיוון של 

בהם ראשי  ,וראשי מועצה לשעבר, ואז היו שני אירועים שגרמו לו לחזור בו

נות יחד עם משפחותיהם וניצולי שואה מועצה שתפסו מקומות בשורות הראשו

 שנאלצו לחפש מקום לשבת. 

 הצעת הנוהלמקריא את 

זיו: אני חושב שצריכה לצאת הזמנה מסודרת לראשי מועצה בעבר לאירועים 

 רשמיים בלי מקומות שמורים. 

כאלה שנורא חשוב להם  מתוקה: אנחנו צריכים לכבד את עצמנו, וכנראה שיש

כרת גם מתקופת בית הספר שהייתה לנו רשימה שמית אני זו לקבל הזמנה.

 קבועה והוצאנו הזמנות אישיות לאותם אנשים. 

אני חושבת שנכון יהיה להוציא הזמנות לראשי מועצות ולשמור להם מקום, רק 

מדובר בסך הכל בשמונה מקומות בבנימינה, ושניים בגבעת  .עבורם ועבור זוגתם

   עדה. 

מדובר רק לראשי מועצה ובני משפחותיהם מנחם: אם מגבילים את זה 

 במספרים קטנים ואפשריים.

 מה הם עדיפים על פני בני המשפחות השכולות או ניצולי השואה?באיתי: 

 לא של שמירת מקום.  רשמית אולם את הנושא של שליחת הזמנה יכול לקבל אני

מתוקה: אני מציעה במקום שיהיה רשום את המילה "שמור" על הכיסאות, 

 היה רשום "שמור+השם", וזה לא צריך להיות בשורה הראשונה. שי

יוצאו הזמנות לאירועים ממלכתיים )יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות(  החלטה

ומות ישמרו למוזמנים לא בהכרח בשורות לראשי מועצה לדורותיהם, מק

 . ראשונות

 רשימה מסודרת תשמר בלשכת ראש המועצה. 
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  עדכון בנושא מגדל המים – 6סעיף מספר 

שרון: יש החלטה להרוס את המבנה, פניתי לכמה קונסטרוקטורים שמתמחים  דיון

בשימור על מנת לנסות ולהציל את המבנה, כולם הביעו חוסר רצון לעסוק 

בחיזוק המבנה, כיון שהוא כל כך רעוע. חיזוקו יעלה יותר מלהרוס ולשחזר ולכן 

 רוס ולשחזר והשניה רק להרוס. אופציות: הראשונה, לה 2נותרו 

 איתי: בשלב הזה יש להביא הצעת מחיר לכל אחת מהאופציות.

 קלין: מאיפה יבוא הכסף להריסה?'ז

איתי: הריסה היא באחריות הבעלים שזה רמ"י. אם נחליט גם על שחזור 

 המבנה, זה יהיה מתרומות שנגייס. 

 שרון תביא הצעות מחיר לשני השלבים.  החלטה

 

 

 הקהילה לעצים ותיקים בישוב לצורך שמירה עליהם ושימורםחיבור  – 7ף מספר סעי

חנני ביקש להעלות את הנושא לדיון. מאחר והוא לא הגיע, נדחה את הדיון   דיון

 כדי שיוכל להציגו בנושא לזה לישיבה הבאה

 - המלצה

 

 

 עדכון בנושא קרית הזמר ע"ש אהוד מנור – 8סעיף מספר 

רוצה לעדכן בפגישה מהותית שהתקיימה עם מנכ"ל משרד התרבות  איתי: אני דיון

והספורט, מר יוסי שרעבי, שהגיע לביקור במושבה והצגנו לו את המקום. הוא 

אז אש"ח עד נובמבר השנה.  250ציב בסך התחייב להעביר לנו תקמאוד ו התרגש

 שאפניינומסמך אב ויראה קונספט של תכנית על בסיס לביקור הוסף יגיע 

 למקום. 

 לבנימינה.  100-אחד בחגיגות ה לפחות מבנההצבתי יעד לחנוך 

 הנושא ממתין להעברת הכספים מהמועצה לשימור אתרים.  

לזרז קבלת הסכום ממשרד התרבות על פי התחייבות המנכ"ל להתקשרות עם  המלצה

 יועץ ייעודי וסיום הסקר ההנדסי.
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  -א'נספח 

 

 


