תאריך – 18/12/2019

לכבוד:
חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי טרור
ראש העיר– מר איציק דנינו
תיק ועדה הנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור – ועדה מס'  1לשנת 2019
מישיבת הוועדה שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו תש"פ  ,בתאריך  18/12/2019בשעה
 17:00בחדר ישיבות בלשכת ראש העיר .

השתתפו :אסידון דורון חבר מועצה ויו"ר הוועדה
חבר מועצה
מר טל מגרה
גב' מרים טויזר נציגת ציבור
נציגת ציבור
גב' רינה אדרי
גב' שולה בטיטו – נציגת ציבור
גב' איריס רוימי משפחת נרצחי פעילות טרור
נעדרו :

מר דוד פורטל חבר מועצה
גב' טלי מימון חברת מועצה .
גב' חווה בוקובזה משפחת נרצחי פעילות טרור

מטרת הוועדה – המועצה תבחר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעילות
טרור ,שתפקידה ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי
העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
צריך להעלות נושאים ורעיונות להנצחה לעתיד לבוא ,לקשור קשרים עם גורמים
רלוונטיים ולקבל מהם מידע עדכני ,מסמכים העשויים לעזור לנו בתבנית של הנצחה
נכונה וראויה ,להגדיר מי הם הגורמים הרלוונטיים בעיר העשויים לעזור לנו
בפעולותינו ,אלו ארגונים קיימים שאפשר ללמוד מהם .לאחריהן נתעל משימות בין
חברי הוועדה.
הוועדה חשובה כי קיימים אנשים שקופים שקרה לה הגרוע מכל ,אובדן יקירם
באופן פתאומי וללא כל הכנה .מצד אחד אנשים חומלים על המשפחה אך קיימת גם
רתיעה .בעידן הטכנולוגי הקר והמנוכר רואים הכול באופן אוטומטי .אנשים שולחים
ווצאפ על אירועים כואבים וזה לא הגיוני .חייבים להקים קול זעקה ומודעות
לנוכח הנושא כבד המשקל .יש להנציח את נפגעי הטרור לא רק באנדרטה ,בהנצחה
בשכונה או מקום ציבורי אלא יש למצוא נקודת השקה שתחבר את האנשים
למודעות טראומטית שכזו ולדחוף לליווי המשפחות בצורה מבוקרת ונכונה ועדינה.

דורון אסידון – שלום לכולם  ,אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הוועדה
להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
זוהי גם פעם ראשונה שלי כחבר מועצה אשר משמש כיו"ר לוועדה .
ועדה זו אמורה להתקיים ארבע פעמים בשנה והינה בבחינת ועדת חובה .
הנושאים בוועדה יהיו דינמיים ורב גוניים  .הנושאים שיעלו לדיון יהיו נושאים שאתם
חברי הוועדה תעלו  ,ונושאים אחרים שיתמקדו בהנצחת זכרם של נרצחי טרור .עפ"י
הצורך נזמין בעלי תפקידים  ,נותני שירות ואנשי מקצוע על מנת להתייעץ  .ליצור
מעורבות ולקבל הכוונה וסיוע בנושאים השונים שיועלו בוועדה .
מודה לכל המשתתפים אשר הגיעו לטובת קיום הוועדה .
הישיבה הבאה תפתח עם מטלות לביצוע מוועדה זו .

הרכב הוועדה
כאמור ,מהות הוועדה היא להוות פורום משותף רחב ככל הניתן לגורמים שונים
הפעילים בתחום הנצחת זכרם של נרצחי טרור .בהתאם לכך ,נקבע לפי החוק הרכב
הוועדה ,ולפיו בין החברים בה יהיו :שלושה עד חמישה חברי מועצה ,נציגי
המשפחות  ,ונציגי ציבור.

נפתח את הדיון בהצגת נפגעי הטרור בעיר ודרך הנצחתם

נפגעי הטרור בעיר אופקים

אבשלום כלפון ז"ל

בן ורדה וינון
נולד בט"ז בחשוון תשל"ב4/11/1971 ,
התגורר באופקים
נהרג בפעולת איבה
בכ"ה באייר תשנ"ג16/5/1993 ,
בגוש קטיף
הובא למנוחת עולמים בירושלים  -הר הזיתים
אזור :חברה קדישא הראשית והכללית ,גוש :גניזת סתם,
חלקה :ו ,שורה11 :
הותיר :הורים ,אחים ואחיות
אבשלום מונצח באנדרטה בהר הרצל בלוח מס' 57

אבשלום ,בן ורדה וינון ,נולד בט"ז בחשוון תשל"ב ( .)04.11.1971גדל באופקים שבנגב .סיים בית
ספר יסודי בעירו והמשיך ללימודים תיכוניים בישיבה תיכונית בכפר מימון
בצה"ל שירת בחיל האוויר ,ומאז שחרורו עבד כסוחר ירקות ,וחסך כסף כדי ללמוד כלכלה
באוניברסיטה .בעבודתו הירבה אבשלום לקנות ירקות מחקלאים מרצועת עזה.
ביום ראשון בבוקר ,כ"ה באייר תשנ"ג ( ,)16.05.1993הגיעו ארבעה סוחרי ירקות ,שניים ישראלים
ושניים מחברון ,לקניות אצל חקלאי ממערב לחאן-יונס ,ליד המושב גדיד ברצועת עזה .בשעה
 11.00לפני הצהריים הגיעו למקום מחבלים ורצחו את כל הארבעה ,בהם אבשלום ,בירי מטווח
קצר.
אבשלום היה בן  21במותו .הותיר הורים ,אחים ואחיות .הובא למנוחות בבית העלמין בהר
הזיתים ,ירושלים.

יוסי שושן ז"ל
בן תמר ושמעון
נולד בב' באייר תשל"ג4/5/1973 ,
התגורר באופקים
נהרג בפעולת איבה
בכ"א באב תשע"א20/8/2011 ,
בבאר שבע
הובא למנוחת עולמים באופקים
חלקה ,26 :שורה2 :
הותיר :אישה ,שתי בנות ובן ,אח וחמש אחיות
יוסי מונצח באנדרטה בהר הרצל בלוח מס' 80

יוסי ,בן תמר ושמעון ,נולד בישראל ביום ב' באייר תשל"ג ( .)04.05.1973נולד וגדל באופקים ,בן
למשפחה בת שבעה ילדים ,אח ליאיר ,חוה ,יפה ,קלודין ,דורית וגולדה .יוסי למד באופקים,
תחילה בבית ספר יסודי "ישורון" והמשיך לתיכון המקיף העירוני.
מגיל צעיר יוסי בלט כספורטאי מחונן .הוא שיחק כדורגל ועד מהרה בלט כשוער מוצלח .במשך
שנים הוא שיחק כשוער בקבוצת עירוני אופקים ,ואחרי התפרקותה הצטרף לבית"ר באר שבע.
במקביל הוא שיחק כשוער במשחק הכדורגל באולמות ,הגן על שערה של קבוצת אס"א בן-גוריון
מבאר שבע וביוני  2011זכה איתה באליפות המדינה .כן היה שוער בנבחרת ישראל בכדורגל
אולמות.
כשהיה יוסי שוער פעיל הוא עבר בהצלחה קורס מאמנים במכון וינגייט הסמוך לנתניה ,ובראשית
 ,2011כשפרש ממשחק פעיל על הדשא ,מונה להיות מאמן השוערים במחלקת הנוער של קבוצת
הפועל באר שבע .כן עבד כמאמן נוער במתנ"ס אופקים .בכל אותה תקופה המשיך להיות שוער
פעיל בנבחרת הכדורגל באולמות.
יוסי נשא את לילך לאישה ,ובני הזוג הקימו את ביתם באופקים .בסוף  2004נולדה ליאור ,ובסוף
שנת  2007נולדה ליהי .יוסי עבד כפקח בעיריית אופקים ,היה מוכר בעירו ואהוב על כולם .הוא
המשיך בעבודה זו גם כשהמשפחה עברה לגור בבאר שבע.
במוצאי שבת אור לכ"א באב תשע"א ( )20.08.2011נורו כמה מטחי טילים מרצועת עזה לעבר באר
שבע .יוסי שהה באותו זמן באופקים אצל בני משפחה ,וכשהחל הירי יצא לבאר שבע להיות עם
אשתו ההרה ובנותיו .בהגיעו לבאר שבע התפוצץ טיל סמוך לרכבו .יוסי ,שלא הספיק לתפוס
מחסה ,נהרג במקום.
בן  38במותו .יוסי הובא למנוחת עולמים בבית העלמין באופקים .הותיר אישה הרה ושתי בנות,
אח וחמש אחיות .כחודש וחצי אחרי מות יוסי ילדה אלמנתו לילך בן  -איתמר.

רוימי שימי שמעון ז"ל

בן איריס ומכלוף
נולד בו' בשבט תשמ"ה28/1/1985 ,
התגורר באופקים
נהרג בפעולת איבה
בכ' בטבת תשע"ו1/1/2016 ,
בתל אביב  -רחוב דיזינגוף
הובא למנוחת עולמים באופקים
גוש ,1 :חלקה ,24 :שורה9 :
הותיר :הורים ,אח ושתי אחיות
שמעון מונצח באנדרטה בהר הרצל בלוח
מס' 80

יליד אופקים בן  31שנים במותו  ,נרצח בידי בן  -עוולה בפיגוע בלב דיזינגוף ת"א ביום 1/1/2016
כ' בטבת תשע"ו  ,בעיצומה של חגיגת יום הולדת בשל היותו יהודי .
שימי נהג לבשל ולפנק את חבריו  ,היה מלא בשמחת חיים  ,נתינה אינסופית  ,אהבת האדם
באשר הוא  ,צבעוני וכשרוני .
לזכרו יצא ספר מתכונים והוקם ארגון בשם " כנפיים של שימי "

אתרי הנצחה בעיר
גן לזכר שמעון (שימי) רוימי
גן שימי נחנך בפארק אופקים
הגן נחנך לזכר שמעון (שימי) רוימי שנרצח באכזריות בידי מחבל ערבי ב 1-בינואר ,2016
כשבילה עם חבריו בפאב בתל אביב.
שימי נולד באופקים ,ובגן שנחנך לזכרו בפארק אופקים ניטעו  31עצים לציון יום הולדתו ה-
 31שחל במועד הטקס.
לדברי אמו של שימי איריס רוימי" ,אני מקווה לראות את המקום הזה פורח ומלבלב ,שכל
אחד שבא לכאן ייקח אתו משהו מהמורשת של שימי .אנחנו צריכים להיות מאוחדים
ואוהבים ,שלא יהיה כוח לרוע להיכנס .הבטחנו לבחור בחיים ,זו הנקמה שלנו" .האם נשאה
דברים בטקס חנוכת הגן שהוקדש לזכרו ב 27-בינואר  2016בפארק אופקים.
שימי נולד וגדל באופקים ,ובטקס השתתפו בנוסף לבני משפחתו וחבריו למעלה מ300-
.חניכי תנועות הנוער ותלמידי בתי הספר ששימי למד.

מנהלת אירועי ט"ו בשבט הארצית בקק"ל לאה פדידה הקריאה דברים מאת יו"ר קק"ל דני עטר:
"שימי נכנס ללבו של כל מי שהכיר אותו .הוא נרצח רק בשל היותו יהודי שחי במדינת ישראל .שימי
אהב את החיים ,ועץ מסמל חיים .השתילים שאתם נוטעים כאן היום יצמחו ויהוו עדות נצחית לחייו
הקצרים והיפים של שימי".
ראש עיריית אופקים איציק דנינו סיפר כי לשימי היה לב של זהב .לדבריו" ,הוא היה אדם שמח שיצא
עם חבריו לחגוג בתל אביב ,והרוע ניצח את הטוב .לעתים קרובות מדי הארץ משלמת בדמי בניה על
זכותנו לחיות כאן כיהודים .היום אנו נוטעים עצים בתחושת תקווה ואהבה להמשך החיים".

שימי עבד כמנהל בחבר התקשורת הוט .סמנכ"לית הוט עמליה זרקא הודתה לקק"ל על ארגון האירוע
ועל הכנת האתר זמן קצר כל כך לאחר הירצחו" .זה הכבוד הגדול ביותר שניתן לחלוק לשימי ,שהיה
אופטימיסט מושבע .אנחנו עצובים משום שהכל נגדע בשניות במקום הכי לא צפוי ,באכזריות רבה
כל-כך".
לפני שהטקס החל ,אנשי אגף החינוך בקק"ל בהובלת יואב סעד ,ארגנו פעילות חינוכית לבני הנוער
שהגיעו למקום.
יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי הכיר את שימי כמנהיג מלידה וכמי שאהב את כל העובדים.
"מרגש לראות את העבודה המשותפת ,ההירתמות .אני בטוח שתנועות הנוער וקק"ל יביאו לכאן עוד
הרבה חניכים ,כדי להמשיך בבניין ארץ ישראל".
יו"ר ועדת הפנים של הכנסת חבר הכנסת דוד אמסלם אמר כי "הנצחה כזו היא הראויה ביותר לאדם
דוגמת שימי ,שנרצח רק בשל היותו יהודי שחי בארץ ישראל .נטיעת עצים מסמלת את העובדה שאנו
נשארים כאן לנצח".
מנהל מחלקת התרמה בישראל בקק"ל מיכאל בן אבו הנחה את הטקס והקריא את שירו המרגש של
המשורר יהודה עמיחי" ,אלוהים מרחם על ילדי הגן" .בסיום הטקס ,בני משפחתו של שימי נטעו עץ
בשעה שכולם מסביב שרו את "התקווה".

כנפיים של שימי

ספר המתכונים שיצא על שמו

אולם הספורט החדש באופקים על שמו של יוסי שושן ז"ל

מונות ראשונות מתוך אולם הספורט
החדש ע"ש יוסי שושן ז"ל .בקרוב נחנוך
את האולם המרכזי ,את אולמות החוגים
הסמוכים ואת מסלולי האתלטיקה,
מתחמים אלו ישמשו בשעות הבוקר את
תלמידי בתי הספר היסודיים והתיכוניים
ובשעות אחר הצהריים יתקיימו בהם
חוגים של המתנס ופעילויות מטעמו.

בטקס מרגש במעמד שרת התרבות והספורט ,ראש העיר ,איציק דנינו ונציגי משפחת שושן
התקיימה הנחת אבן הפינה לאולם הספורט החדש באופקים לזכרו של יוסי שושן.
בתו של יוסי" :העובדה שאנו כמשפחה ,כקהילה וכחברה מצליחים לדבר על אבי היקר בזמן הווה
דרך המתחם הזה ודרך הטורניר שנערך לזכרו בכל שנה ,מסבה לנו גאווה גדולה ונחמה נוכח
המציאות והחלל שהשאיר מאחוריו"
ראש העיר ,איציק דנינו" :ברגשות מעורבים של שמחה וצער ,אנחנו מניחים היום את היסודות
למה שיהפוך בקרוב למתחם הספורט העירוני החדש של אופקים וייקרא על שמו של הספורטאי
יוסי שושן ז"ל .יוסי היה בעל נהדר ואהוב ,אב מסור לילדיו ,ילד שטיפל בהוריו ,חבר אמת,
ספורטאי מחונן ,מקצוען והגון ויותר מהכל היה 'ווינר' בנשמתו .שמו מהווה דוגמה ומופת ומודל
לחיקוי עבור ילדי אופקים וכבוד גדול לעיר להנציח את שמו בפרויקט זה .אולם הספורט שאנו
בונים ,יהווה בית עבור מספר רב של ענפי ספורט ובהם ג'ודו ,כדורסל ,האבקות ,אגרוף ,התעמלות
קרקע ועוד.

טורניר כדורגל לזכרו של יוסי שושן

אחת לשנה נערך טורניר כדורגל לזכרו של יוסי שושן ז"ל בהשתתפות קבוצות כדורגל  ,משפחה וחברים
בבית הספר הרב תחומי אמירים הקימו החניכים פסל סביבתי לזכרו ברחבת בית הספר .

נושאים שעלו בוועדה מצד המשתתפים :
 חקיקת שמות החללים באנדרטה המרכזית בהר הרצל בירושלים
שמות האזרחים חללי פעולות האיבה חקוקים בלוחות לפי תקופות
האירועים ,משנת  1851עד ימינו .נוסח כל שם ושם עובר את אישור קרובי
המשפחה במסגרת ההתכתבות עם מערכת אתר יזכור.
 כיום עיריית אופקים ומערכת החינוך מציינות את יום הזיכרון לחללי צה"ל
וחללי פעולות האיבה ,ומתייחדת עם זכרם של החללים .משתתפים בני נוער
בפעילויות חינוכיות בעלות אופי של מעורבות חברתית ,כמו יצירת קשר עם
משפחות שכולות ויצירת חיבור רגשי ,טיפוח תאי ההנצחה שהוקמו להנצחת
הנופלים ,כתיבת עבודות ועוד.
מדובר בפעילויות חינוכיות אשר קושרות זו בזו את ערך הזיכרון בכלל ,ואת
ערכו של יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה בפרט .המטרה של
הפעילויות החינוכיות היא ליצור חיבור בין התלמידים לבין החללים
והנפגעים ,תוך יצירת הזדהות עם הנופלים ובני משפחותיהם וחשיבה על
דרכי הנצחה.
 .1נשאלה השאלה מדוע אין הנצחה של נפגעי הטרור ביד לבנים עם תמונה
ודברים לזכרם  .בפועל קיימים תאי הנצחה ל 2-נפגעי טרור כולל אלבומים
שבני נוער רשמו ותא משפחתי  ,לנפגע הטרור אבשלום כלפון ז"ל אין תא
כלל  .היוזמה של שילוב התא לנפגעים ביד לבנים הינה של הגב' מרים טוויזר
שמשלבת את בני המשפחה ונוער מקומי בהנצחה .
מטלה – הוספת תא לנפגע הטרור אבשלום כלפון ז"ל וכן בדיקת אפשרות
להנצחה עם תמונה ודברים לזכרם של נפגעי הטרור ביד לבנים .
אחריות הוספת תא לזכרו של אבשלום כלפון ז"ל – מרים טויזר
בדיקת הנצחה לנפגעי טרור ביד לבנים – דורון אסידון .
 .2התייחסות למה אין שילוב ביד לבנים של נפגעי פעולות איבה מובאת כאן
מתוך דברי יו"ר בית יד לבנים בדיון בג"ץ 3017-12
ארגון יד לבנים טען כי החלטת הממשלה היא החלטה ראויה וצודקת "המבטאת נכונה את
מעמדם היחודי של הנופלים במערכות ישראל ובעת הגנה ושמירה על בטחונה וגבולותיה".
לטענת הארגון ,בין קבוצת חללים זו ובין קבוצת חללי פעולות האיבה קיים שוני מהותי

ורלוונטי ,הבא לידי ביטוי בשורה של הסדרים הקבועים בחוק הישראלי .כך ,ההנצחה
הרלוונטית לכל קבוצה מעוגנת בדברי חקיקה שונים (חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום) ,התש"י 1950-וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל ,)1970-וחללי
צה"ל נקברים בבתי קברות צבאיים בהתאם להוראות חוק בתי קברות צבאיים ,תש"י,1950-
ואילו חללי פעולות האיבה אינם מובאים לקבורה שם .במהלך השנים ,כך נטען ,נכללו
בקבוצת חללי מערכות ישראל קבוצות נוספות ,ובהן חללי המוסד ,המודיעין ,השב"ס ושירות
הביטחון הכללי ,אולם אין בכך כדי להצדיק הכללה של קבוצות חללים אזרחים ברובם ,שלא
מצאו את מותם במסגרת עשייה ביטחונית .עוד נטען כי היכל הזיכרון נועד להנציח את
מסירות הנפש ,הגבורה וההקרבה של אלה שנפלו במערכות ישראל .מורשת זו ,טען ארגון יד
לבנים ,אינה רלוונטית לחללי פעולות האיבה.

מנגד באשקלון הוועדה הצליחה לבצע את השילוב  -אחד הפרויקטים הראויים
עליו עבדו הרב יעקב אביטן וחברי הוועדה בחודשים האחרונים הוא הנצחת
נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה בנות ובני העיר אשקלון ,במיקום ראוי ומכובד.
לצורך כך ,קיים הרב אביטן הדברות עם דניאל אזולאי ,יו"ר בית יד-לבנים שנתן
את הסכמתו לבניית האנדרטה באיזור בית יד-לבנים.
 .3אתר עיריית אופקים – בדיקת אפשרות לפינת הנצחה לנפגעי הטרור
אחריות – דורון אסידון .
 .4אין שום הנצחה או התייחסות לחלל אבשלום כלפון ז"ל  ,יש ליצור קשר
ולתאם ביקור אצל המשפחה ולערב אותם בנעשה .כמו כן לזמנם לוועדה
הבאה .
אחריות  -טל מגרה
 .5בימים אלו מתבצעת יוזמה של שביל הנצחה  ,בחינת האפשרות לשלב את
משפחות נפגעי פעולות האיבה בפרוייקט .
אחריות  -מרים טוויזר .
 .6יש לעדכן אלו פעולות הנצחה נוספות מקיימות עד היום למשפחת רוימי
ומשפחת שושן .
אחריות  -איריס רוימי וחווה בוקובזה .
 .7בדיקת קול קורא מביטוח לאומי לטובת נפגעי טרור  ,מה ניתן לקבל ומהם
הקריטריונים לכך .
אחריות  -טל מגרה
 .8חשיבה על דרכי הנצחה נוספים שעלו בישיבה כגון :
א .שוק מקומי – הנצחה על שם אבשלום כלפון ז"ל שעבד כסוחר ירקות.
ב .מטבח קהילתי – הנצחה על שם שימי רוימי ז"ל שאבה לבשל ולפנק את
חבריו.
ג .אולם ספורט שקיים על שמו של יוסי שושן ז"ל איש ספורט ומאמן .
הנצחה דרך מפעל שחי בהווה לזכרם
דרך להבין זאת מציטוט של הבת של יוסי שושן ז"ל

בתו של יוסי" :העובדה שאנו כמשפחה ,כקהילה וכחברה מצליחים לדבר על אבי היקר בזמן הווה
דרך המתחם הזה ודרך הטורניר שנערך לזכרו בכל שנה ,מסבה לנו גאווה גדולה ונחמה נוכח
המציאות והחלל שהשאיר מאחוריו"

יהיה זכרם ברוך

בברכה

אסידון דורון
חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה להנצחת נרצחי טרור

