
“  ““מאתרים אתרים” -“ פתח תקוה עירי“”
  -מתפתחים אתך ”

 “להיות מחר יותר משהננו היום

 גנים ואנדרטאות להנצחת חללי העיר 
 שנפלו במלחמות ישראל ובמבצעים

המלחמה החלה מיד . מלחמת העצמאות היא המלחמה על עצמאותה של ישראל נקראת גם מלחמת השחרור ומלחמת הקוממיות

 אף כי 1949 ביולי 20-בירי על אוטובוס ליד פתח תקוה  והסתיימה ב, 1947ט בנובמבר "ם בכ"לאחר קבלת תוכנית החלוקה של האו

 .1949הקרבות הסתיימו בינואר 

 רחוב ארלוזורוב, שכונת רמת ורבר - 'יד לבנים'גן העצמאות 

 .אנדרטה לניר יוגב', הטנק השלפן', 'הזחליל המצרי', 'יד לגיבורים': בגן אנדרטאות המנציחות את חללי העיר

 בחצר בית הכנסת  -וולפסון , בצומת הרחובות עין גנים - עין גניםאנדרטה לחללי 

 . האנדרטה עשויה מסלע עליו מונצחים בני עין גנים שנפלו במלחמת העצמאות
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 ) עליזה (03-9115701 או צרו קשר טלפוני “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום שלחו הודעה ל, לשאלות או הערות

אנדרטה לחללי עין גנים 

 במלחמת השחרור

 עליזה וורם: כתיבה ועריכה

 רונית כהן: עריכה

 2009אפריל , ט"ניסן תשס

 מלחמת העצמאות

 .1956 בנובמבר 5- באוקטובר ל29-בין ה, מלחמה שהתנהלה בין מצרים לישראל - מבצע קדש ידועה גם בשם 

 בגן העצמאות  - הזחליל המצרי

מפקד גדוד , זיוי צפרירי .להנצחת חללי מבצע קדש ובמיוחד להנצחת זיוי צפרירי וחיימקה אטלס בני גבעת השלושה שנפלו במערכה בסיני

עם , י זיוי מפקדו"נשלח ע, חיימקה. ז"ז בחשון תשי"נפל בט, חברו ופקודו של זיוי,  חיים אטלס.ז"ח חשון תשי"נפל בקרב על רפיח בכ, שריון

המשימה בוצעה אך בדרכם חזרה עלה רכבם על מוקש ליד ניצנה וחיימקה . כמה חיילים נוספים לאסוף פרטים מודיעיניים מעבר לקווי האויב

 מלחמת סיני

 בין ישראל מלחמה הייתה מלחמת ששת הימים

 .1967 ביוני 10 -5, ירדן וסוריה, לבין מצרים

 רחוב רמז , )ה'פג(בקרית אלון  - גן ששת הימים

 .להנצחת חללי מלחמת ששת הימים

 מלחמת ששת הימים

מלחמת יום כיפור הייתה מהקשה שבמלחמות ישראל ונערכה 

 המלחמה התנהלה . בחזית המצרית והסורית

 .1973 באוקטובר 24- ל6בין 

 פיארברג  /ברחוב רוטשילד - גן גבורי מלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום כיפור

המלחמה הייתה בין ישראל לסוריה ולארגוני טרור פלסטיניים שפעלו .ג "של -מלחמת לבנון נקראת גם  מבצע שלום הגליל 

  .1985 שנים ביוני 3 והסתיימה כעבור 1982 ביוני 4-המלחמה החלה ב. משטח לבנון

 בגן העצמאות  - הטנק השלפן

-הטנק המוצב בגן הוא טנק סורי . מ דרור שש"סג, מ אמיר בנימיני"סג, סרן אבי גבעתי": הטנק השלפן"גלעד לחללי צוות 

 . תינה שבלבנון-בכפר עין א, "הטנק השלפן" שנפגע על ידי צוות 62-'ט

 מלחמת שלום הגליל

 ברחוב ארלוזורוב מול קריית המוזיאונים – גן מבצע יונתן

ל שנפל במבצע "מפקד סירת מטכ. נתניהו) יוני(ל יונתן 'הוקם לזכר סא

כשפיקד על כוח החילוץ ן 4.7.1976 -ו "בתמוז תשל' אנטבה ביום ו

 .שנועד לשחרר את השבויים באנטבה

 בשכונת הדר גנים - אנדרטת אסון המסוקים

תאונה ,  חללי אסון המסוקים73אנדרטה לציון 

 בה שני מסוקי התנגשו בצפון 1997 –שהתרחשה ב

באירוע . בעת שהובילו לוחמים לדרום  לבנון, הארץ

שמונה מתוכם .  החיילים שהיו במסוקים73נהרגו כל 

בין הנופלים . היו אנשי הצוות שהטיסו את המסוקים

 . אביב גונן וקובי מלמד: שניים מבני העיר

 אירועים ומבצעים
 ברחוב אלעזר פרידמן – גן דקר

צוללת חיל הים ,  הלוחמים שמצאו מותם בצוללת דקר69מנציח את 

 .   אנשי חיל הים69כשעל סיפונה , 1968שאבדה בדרכה לישראל בינואר 

 ברחוב חדרה, שכונת אם המושבות - גן הנופלים

ל שנחטפו בלבנון " להנצחת שלושת חיילי צה2004ד "הגן הוקם בתשס

 .עדי אביטן ועומר סואעד, בנימין אברהם: 2004 לינואר 30-והושבו ארצה ב

 שכונת נוה עוז בין הרחובות ביטרמן וקפלן - גן הבנים

 .להנצחת בני השכונה שנפלו במערכות ישראל

 חצר בית הספר נוה עוז    , נוה עוז – אנדרטה לבני נוה עוז

 .לזכר הנופלים מבני נוה עוז שנפלו במערכות ישראל

הזחליל המצרי בגן 

 העצמאות

גן מלחמת ששת הימים 

 בקרית אלון

גן מלחמת יום כיפור  

 ברח רוטשילד

הטנק השלפן בגן 

 העצמאות

 האנדרטה לחללי נוה עוז

אנדרטה לאסון המסוקים 

 בהדר גנים

 .האירועים והמלחמות מאז ימי הקמת המושבה ועד היום, ואתריה את הלוחמים,פתח תקוה מנציחה ברחובותיה“   חקוק בזכרון”קישור לדף מידע 


