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 2022  אוגוסט 04

 22/728/0 םמיו ועדת הנצחהסיכום ישיבת  

 

 . , נמרוד חפץ, אייל בריברם ביתמר בן צנציגי ציבור: אשרה. משתתפים: גדי ירקוני, ניר ים, דקלה קצוני, 

 ה מלאכי נציג ציבור.התנצלו: שחר רויטמן מ"מ מנהלת תרבות מרכז קהילתי, יוסי אביאי

 

 .ות האחרונותעלו בישיבש  סוגיותב  ולעדכן ,הנצחה  הוועדה מתכנסת לדון בנושאי

 

 .בי המועצה אנדרטאות ברח .1

קיימת רשימת  .בנושאחדשה  לא גובשה מדיניות עד כה . ם הזיכרוןביו רים ת זהנחמדיניות  1.1

בתוך ,  פתוחים בשטחים  -  זרים ביום הזיכרון מניחההמועצה היסטורית של אנדרטאות שבהן 

ות מדי  מתווספ ו ז. לרשימה בני המועצהנופלים להנצחת  והןות חיילי  הן, 232לאורך היישובים, 

 .2022לשנת מצ"ב כנספח רשימת האנדרטאות  .הציבור על פי בקשות אנדרטאות  שנה

של הזרים והדגלים כשבוע או   פינוייש למסד בנוהל ובתכנית העבודה של מחלקת גינון, גם  1.2

 . גינוןרה מול מחלקת אש ם.הנופלית ו, לשמירה על כבוד האנדרטאושבועיים לאחר יום הזיכרון

 .אשרה. GISל החברה שמתחזקת את מערכת ה מו יטופל .ת אואנדרט של  GISשכבת ירת יצ 1.3

תקציב ארצי לטיפול באנדרטאות   2022בשנת לקק"ל יר העב. משרד הביטחון אנדרטת הפלדה 1.4

חוות דעת נת . לאחר הכלשיפוץ אנדרטת הפלדה ויועד  אלש"ח 500ו, לבקשתנת. יובמועצות האזור

מבנה  ורק לשיפוץ  יספיק אךכי התקציב התברר יצוע, עלויות תכנון ובאומדן קונסטרוקטור ו

טיפול בחורשה, בדרך הגישה, בגינון   יכלוללא הפרויקט טון, ברזל וכדומה. האנדרטה, כולל רכיבי ב

 קק"ל על ידי אשרה.וכיוב. מקודם מול 

 טאות אנדרם בשוטפיוניקיון  הקזותחה ל מענ  במתןכח מצוקת המועצה . לנואימוץ אנדרטאות  1.5

אנדרטה על  אימוץ  – 'אתראימוץ 'מודל  לקדם , מומלץ אינן בתחום היישובים()ש בשטחים הפתוחים 

אימוץ אנדרטת הפלדה על ידי   - להצלחהדוגמה   , מפעל וכיוב. יצבא בסיס שוב,מקומי כגון יידי גוף 

ם ות בשטחיהאנדרטא לודל לכללהרחבת הממוצע לפעול . צוות עובדי מעבר גבול כרם שלום

 .דום אגף אסטרטגיה ואשרהבקי ועוד. חורשת שולהרעי בבית הקברות האהפתוחים: דנגור, 

 

 ורשת באשכול. והמבית הזיכרון  .2

קול  . אגף התנדבות מפרסם בימים אלה שת והמורבית הזיכרון ל מדריכים מתנדבים קמת צוות ה 2.1

  מתנדברכז  יאותררו הפניות המתאימות, ות אי. פרסום  , מצ"בלמסלול זה לגיוס מתנדבים  קורא
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מילגאים לנושא מדי  הקצאת תיבחן בנוסף . מקומיים מורי דרך  ע"ימקצועי ל הכשרה לומסיוגדר ו

נוכל ן זמיכאשר יהיה צוות מדריכים ב. י" –מדריכים מכיתות י"א  גיוסאפשרות תיבחן , וכן שנה

 . נסיביתבצורה יותר אינטביקורים  לשווק

 אשרה.ומרכז צעירים אשכול,  ענת חן אגף התנדבות, בקידום 

 

 

 

 

  . על פי הנחיית ראשימודים במסגרת תכנית הל רון והמורשת ל בבית הזיכתלמידי אשכוביקור  2.2

ם לצוותים החינוכייסיור מודרך  ונקבעאבי יאנוס התקיימה פגישה עם מנהל אגף חינוך  המועצה

יאל הפוטנצמגוון שנחשפו לתיכון(,  1יסודיים +  3מנהלים )הגיעו ארבעת ה לסיורשל בתי הספר. 

  בעלי תפקיד עם לחשיבה משותפת וכן ת מורים, יו להשתלמווחה פת הזמנה   תנה. ניאתרבהטמון 

במהלך השנה בפועל ביקרו באתר אחר(.   /גיאוגרפיה /טיולים  /רלוונטיים )רכזי מעורבות חברתית 

   קבוצות תלמידים בודדות בלבד.

מוצע להזמין את הצוותים החינוכיים לביקור צה. החינוך במוע ות מול מוסדות קטיביא-רוות פפעול 2.3

לייצר תהליך מובנה לבניית  מוצע, באתר במסגרת ימי ההיערכות שלהם לקראת פתיחת שנה"ל

והפעילות  הסיורים  ,את הביקור באתר עם תכנית הלימודים המשלבות עם בתי הספר, כניות ות 

  .םהילתית שלהק-החברתית 

 י אגף אסטרטגיה ואגף חינוך. דקלה ואשרה.על יד  מויקוד אלה סעיפים 

ת האתר  בקרב כלל אוכלוסיית אשכול. מוצע לדחוף ולשווק א לות להעלאת המודעות לאתרפעו 2.4

באמצעי הפרסום והדוברות של המועצה, מוצע לקיים במקום ישיבת מליאה כולל סיור מודרך  

של ישובי   גיל שלישירכזי פורום להאתר  , לחשוף את (מנכל מועצהבאחריות ) חברי המליאהל

מקרב הגיל   שוף את האתר לקהל מבקרים וכן לפוטנציאל מדריכים מתנדבים שיחצעד  –המועצה 

 . אגף שירותים חברתיים   3באחריות אשרה מול רכזות גיל . השלישי 

 

 . המרכז הקהילתישל וביצוע ביוזמה  ת בנושא זיכרון והנצחה קהילתי פעילות .3

.  מרכז צעירים  לגאימיבשיתוף  ספר מתכונים לזכרם של הנופלים,ה להפקת נה ובוצעה יוזמתוכנ  3.1

 https://online.fliphtml5.com/eqvd/mxoa/#p=1שור: מצ"ב בקי ,מרובה בהצלחהבוצע 

לפי ו נוער אשכולעל ידי בהובלת מדור נוער, בוצעה  ביום הזיכרון אנדרטאות בזרי פרחים הנחת  3.2

 . עבור הנוער תומרגש ת משמעותי היתה פעולה ה .אנדרטאות הת רשימ

 

https://online.fliphtml5.com/eqvd/mxoa/#p=1
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גוש תושבי של  קההפבויוזמה ב התקיים  ,שור הישןון הבת תיכבאנדרט ערב יום הזיכרוןטקס  3.3

בתרנים   ולשיפור: טיפל .הטקס )לא סיוע כספי( ת במעטפ קהילתי המרכז ובסיוע המבטחים, 

 .המועצה  אשסגן רבאחריות . לקראת הטקס לכל הפחות  ,, ניקיון וטיפוחתואמים אספקת דגלים ו

ר חי עבר בשידו ,כתמיד  ומכבד מאד מרגש  -הזיכרון  קר יום בוב באולם התרבות  ופי הבשורנ  טקס 3.4

ית וגרי בבוגרי נופי הבשור )האולם מלא בחיילים בלטקס זה מגיעים באופן מסורתי  .לתושבים

זכה למעמד של טקס והוא  ,ם של תלמידי התיכוןהוריגם לעיתים עובדי קמפוס המועצה, הספר(, 

מפאת מלהכיל את כולם לם צר האובשנים האחרונות  .תושבי המועצהמשמעותי בקרב קהילתי 

  המבקשים להצטרףס המועצה ועובדי קמפוותושבים , תלמידי התיכוןבמספר המבורך הגידול 

ס נופי הבשור  מיצוב טק  –בנושא בשיתוף המרכז הקהילתי מוצע לקיים דיון . ךעים מכמנו לטקס

צה בחזית . מוצע לבחון את אמפי המועלמיקום המכיל יותר מקומות והעתקתכטקס קהילתי ו

להתאים   ים שעשוי  ,טריהובוהאולם, שממילא ביום העצמאות קולט קהל רב ומאובזר ביום זה בציוד 

מנהל מנהלת אסטרטגיה, כל, מנ  בהשתתפות  ןתקדם דיו אשרה  קודם. יום  ת הטקסגם לתכלי

 בריברם ואשרה. אייל  –גי הוועדה נציו, הבשור מנהל נופימנהלת מ.קהילתי, חינוך, 

 

 .זורהמרכז כאתר תיירות לנושא מורשת הא - תיירות .4

 .הכרות , כולל הזמנה לסיור רות באמצעות עמותת התיי את האתר לאגודת מורי הדרךלפרסם  מוצע 4.1

ם להדרכה באתר וכן  שירלהכבין היתר ", כול באשומדריכי טיולים מורי דרך  "ם מוצע לקדם פורו 4.2

 .במועצהמורשת אתרי מסלולי מ כחלק

מורשת לנושאי ייחסות ה הת תהיהמקודמת בימים אלו,  שכולבאבמסגרת הכנת תכנית אב לתיירות  4.3

  .ועוד בבית הזיכרון  סיורים , ישובים אתרי מורשת בשטחים הפתוחים וב, מורשת סלולי מ  -זיכרון ו

 . אתי גדשי תיירות ה רכזת קודם על ידי י

 

 . והמורשת הנצחה , ה נושא הזיכרוןלקשר קבוע עם יחידות צה"ל במרחב  שימור – צה"ל .5

המורשת, ערכי דרכה על האזור, הב זכולגזרת אשכול  יעושהג ל"צה גדודינהוג כי בעבר היה  5.1

 ., טל שמירהןכ  ךברו, הדריכו צים "רבש הו הקב"ט תיאום נעשה ב הטבע ועוד. הדברהסביבה ו

ולחדש את הנוהג.   גזרהבהגדודים המתחלפים  להבין את מנגנון    ,מוצע להיפגש עם אילן אייזיקסון 5.2

ה גם  בין  זו  במסגרת  לייצר  אנדרטהא'תהליכי  יתר  למשל    'מץ  גדוד,  גדוד ור  דנגאנדרטת  ע"י  ע"י 

 ועוד. חטיבה הדרומית י ה"ע( 232ש יכבה )יאל קועטוגברזים "ושת המאלטאות שראנד , סופה
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 סוגיות נוספות .6

יצירת קהילת משפחות שכולות, שימוש בפלטפורמת בית הזיכרון והמורשת לא הספקנו( ) –לדיון  6.1

גם ביום הזיכרון   כבית למשפחות השכולות, יוזמות לאירועים ופעילויות עבורן ועבור כלל הקהילה

 .ם לאורך השנהוג

 לקרוא למחנה רעים 'מחנה שלושת המאזים'. רוד חפץ מעלה סוגייה נמ –ה רעים מחנ  6.2

 .אשרהאות במרחב. באופקים, שמתחזקים אנדרטיקט בוגרי היחידה פרוליצור קשר עם  6.3

פרו 6.4 על  סקירה  שניתנה  לזכרו  אלויקט  סגן  מחמוד,  ל  מם,  וגורמים  ן  המתוכנ ף  המועצה  בשיתוף 

 ים(. )ליד צאל ות בגבעת האירוסים שעל דרך השד נוספים 

 .נירשהיתה, ופרשה מן המליאה.  רקאילבחור לוועדה נציג מליאה במקום מירב ב יש 6.5

 .אשרה ישיבות בשנה. 3פי יומן הלשכה  ץ עללשב  יש 6.6

 

 

 

 

 

 : אשרה הרשמ

 


