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 ז' אלול תש"ף 

 1/15הוועדה להנצחת קורבנות טרור מס'  פרוטוקול ישיבתתמצית 
 21.1.19מתאריך 

 :משתתפים

 יו"ר הוועדה חבר מועצה ו  - רועי גבאי מר 
 נציגת ציבור  - סוזי בן ברוך  ד"ר

 ( ז"ל נציגת משפחת קורבן טרור )אחות של עידו בן ארי - גב' רעות פישמן 
 מזכירות העירייה  - גב' יעל יצחק פור 

 על סדר היום:

 צגת הוועדה, תפקידיה ומטרותיה ה .1
 דיון בדבר הגדרת קורבנות הטרור בעיר  .2
 דיון על דרכי הנצחה וגיבוש עקרונות לבחירת מקומות מתאימים להנצחת קורבנות הטרור  .3

 סיכום והמלצות:

 להלן רשימת קורבנות הטרור בעיר יבנה, כפי שמופיע בארגון היציג לנפגעי פעולות האיבה.  .1

מקום  שם
 מגורים

מקום 
 קבורה

מקום 
אירוע 
 הטרור

אירוע  תאריך  
 הטרור

 תאריך עברי 
 של אירוע הטרור 

 ג' אלול תש"י  16/08/1950 יבנה  יבנה  יבנה  ז"ל משה פדרי 

 יז חשוון תש"ל  29/10/1969 עזה  יבנה  פרדס כץ  ז"ל  שלמה לוי

 כ' אייר תשמ"א  24/05/1981 רצועת עזה יבנה  בן זכאי  ז"ל  יצחק חדד

 ב' אייר תשנ"ד  13/04/1994 חדרה  יבנה  יבנה  ז"ל  צגה פרדה

 יד אלול תשס"ד  31/08/2004 באר שבע יבנה  באר שבע ז"ל  שושנה עמוס

 ב' סיון תשע"ו  08/06/2016 תל אביב  יבנה  רמת גן  ז"ל  עידו בן ארי 

הוועדה רואה חשיבות להנצחת כל קורבנות הטרור כפי שמוצג לעיל שכן מי שנקבר ביבנה או התגורר  

כמו כן חשוב לזכור כי נכון שההנצחה    ביבנה, הרי שיש לו זיקה לעיר וראוי שהעיר תנציח את שמו.

 ו(. ולא יהי ן)מי יית  תהיה כזאת שתאפשר הנצחת קורבנות נוספים

 עקרונות לבחירת מיקום: .2

 ולא חדר הנצחה/מבנה סגור. עדיפות למקום תחת כיפת השמיים  -

יום הז - ישראל שכן  )יום הז יבסמוך לאזור המתקשר לחללי מערכות  כרון לחללי  י כרון הלאומי 

אשר  אפשר הנצחת כל אחד ב, אך עדיין למערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה( קשור זה בזה

 הוא. 

 קיום טקס או דרך הנצחה שתלמידים/משפחות יראו לנכון.ומקום שיאפשר כינוס  -

 בסמוך לבתי ספר, עד כמה שניתן, על מנת להגביר את הנגישות והמודעות בקרב נוער.  -

בין   - ולקשר  לגשר  היום. עדיפות למקום שיכול  בו תנועה של אנשים במהלך  מקום מרכזי שיש 

 שכונות ובין אזורים בעיר.

  



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה

2 
 

 חה דרך הנצ .3

הוועדה ממליצה על הקמת אנדרטה ו/או מתחם פתוח ציבורי. כיכר או רחוב הינם בעדיפות נמוכה  

בהנצחת  חשיבות  הוועדה רואה    ,  יותר, שכן האפקט קטן לאור העקרונות המוצגים לעיל. כמו כן

שמותיהם של קורבנות הטרור ולא רק הגדרת מקום כלשהו כאתר הנצחה לקרבנות הטרור באשר  

 הם.

 ים לפי סדר עדיפות:יהצעות למקומות רלוונט .4

התרבות .א היכל  לספריה    -רחבת  ישראל    עירוניתהסמוך  מערכות  חללי  להנצחת  חדר  ובה 

ניתן להקים פינה או אנדרטה הן בשטח הפתוח ברחבה או בסמוך  היכל התרבות.  ובסמוך ל

 לדשא שמאחורי בית הקפה. 

 כדוגמת חטיבת ביניים או תיכון בעיר.   בסמוך לבית ספר מרכזי .ב

כרון ויום העצמאות. מיקום שמהווה חיבור בין  ימקום הומה בייחוד ביום הז –גן הסנהדרין  .ג

ים עבור הנצחת קורבנות  חלק מסושכונות ואזורים ורווי בשטחים פתוחים כך שניתן לייחד  

 הטרור. 

עירוני  .ד יותר    פארק  רבה  מודעות  שמייצר  החבלים"  "גן  כדוגמת  והורים  ילדים  עוברים  בו 

 לקהילה ומסר משמעותי לתושבים בנושא כה חשוב במדינת ישראל. 

איבה .5 פעולות  נפגעי  לאגף  לפנות  ממליצה  לאומי  הוועדה  פעולות    בביטוח  נפגעי  של  היציג  ולארגון 

 וביים מתאימים. האיבה לטובת תקצוב הפרויקט וכן הצעות לרעיונות עיצ

 רשמה: יעל יצחק פור

 ________________ 
 רועי גבאי 

 יו"ר הוועדה 
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