
 

 שם המונצח
תאריך דיון  

 בוועדת שמות
 החלטת ועדת השמות

 12.3.14 רא"ל משה לוי
נמנעים לקרוא  2-ו 1, בהתנגדות של 10הועדה ממליצה ברוב של 

 הנהלת העירייה.רחוב על שמו כפי שיקבע על ידי 

 12.3.14 תא"ל אריה בירו
נמנעים וכנגד  2, 8ועדת השמות החליטה לדחות את הבקשה ברוב של 

3. 

הנצחת הראשונים 

 ברחוב שד"ל
 הועדה מחליטה פ"א לאשר את הבקשה. 12.3.14

 12.3.14 יצחק שמיר
הועדה ממליצה פ"א לאשר קריאת רחוב על שמו כפי שיקבע ע"י 

 הנהלת העירייה.

 הועדה ממליצה לאשר את השם סמטת פולג. 12.3.14 סמטת פולג

 12.3.14 גדעון האוזנר
הועדה ממליצה פ"א לקרוא רחוב על שם גדעון האוזנר במקום שיקבע 

 ע"י ההנהלה. הרחוב יוצע לפני כן למשפחה.

 12.3.14 נוף ילדות
סמטת נוף ילדות. על השלט ירשם שם  -מחליטים פ"א לקרוא לסמטה 

 המחבר והמלחין )מילים ולחן שלמה ארצי(.

 17.8.14 יהודה טאו
הוועדה ממליצה פ"א שלא להיענות לבקשה להנצחה נוספת על זו 

 הקיימת.

אברהם יצחק 

 גלברט
 הוועדה ממליצה ברוב קולות שלא לאשר את פניית בנו להנצחה בעיר. 17.8.14

 17.8.14 אריה אוריאלי

הוועדה, למעט חברה אחת, ציינה כי ית המשפחה. ינערך דיון בפנ

קיימת הנצחה מספקת, ואין הועדה מוצאת הצדקה להמליץ על הנצחה 

 נוספת.

 17.8.14 אהרון טייכנר

הועדה רואה בחיוב הנצחת שמו של אהרון טייכנר. הוועדה ממליצה 

בשלב ראשון לפנות להנהלת קופת חולים הכללית לקרוא על שמו אחד 

ים בעיר כמו הסניף החדש ברחוב רמב"ם או מהסניפים של קופת חול

 ברחוב הנדיב.

 17.8.14 לייבו לוין
הוועדה שמעה חוות דעת בנושא ולאחר דיון ממליצה שלא להיענות 

 לבקשה. 

 17.8.14 דבורה עומר

לאשר קריאת רחוב על שמה של דבורה  2מחליטים ברוב קולות כנגד 

צפונה עד רחוב עומר ז"ל, בקטע הרחוב שמרחוב יהודה אלקלעי 

 אלתרמן.

 17.8.14 יוסף הכהן בלס
הוועדה ממליצה על הצבת שלט בשביל הכניסה בין שני בתי הכנסת בו 

 יצוין שבתי הכנסת קרויים על שמו.

 מחליטים פ"א לקרוא רחוב על שמו. 17.8.14 שלום רוזנפלד

 הוועדה ממליצה פ"א לקרוא כיכר בעיר על שמו. 17.8.14 אב"א אחימאיר

כיכר בכניסה למרכז 

 הבינתחומי
 הוחלט לקיים דיון המשך בישיבה הבאה אליה יובאו המלצות. 17.8.14

 הוועדה ממליצה לבטל את ההחלטה הקיימת ולא לקרוא כיכר על שמו.  17.8.14 וינסטון צ'רצ'יל

רחובות ומבני ציבור 

 ע"ש נשים
17.8.14 

רשימת שמות נשים מזכיר העירייה יפנה לגב' ורד סויד ויבקש לקבל 

 פי הצעתה של גב' סויד במכתבה.-פורצות דרך על

 2014החלטות ועדת שמות 



 

 

משפחת נדאף 

ממייסדי העיר 

 הרצליה.

17.8.14 

הוועדה הסמיכה את חבר הוועדה מר משה ועקנין לבוא בדברים עם 

הנהלת בית הכנסת ולקבל הסכמתם לכיתוב בשלט קטן שיוצב בתוך 

 בית הכנסת.

 -מתחם המסילה 

 "פעמי אביב"
17.8.14 

מחליטים פ"א לאשר, תוך הבהרה שמדובר ברחוב פרטי שהינו 

באחריותם המלאה של דיירי הרחוב, ומתן השם אינו מחייב את 

 .ו'בהעירייה בדבר כלשהו לגבי סלילת הרחוב, תחזוקתו וכי

שינוי  -צומת הסירה

 שם
17.8.14 

לאחר דיון מחליטה הוועדה לדחות את הבקשה. יש בעיר אתרים רבים 

הקשורים עם שמו של הרצל כמו: רחוב אלטנוילנד , מחלף שבעת 

הכוכבים, שלא לדבר על העיר הרצליה הקרויה על שמו. בנוסף אין עניין 

לוותר על נושא ההעפלה. כמו כן המדובר בדרך בינעירונית שאינה 

 בסמכות ובאחריות העירייה.

 כיכר ע"ש יוסי הראל

מפקד  ספינת 

 המעפילים אקסודוס

 מחליטים פ"א לאשר. 17.8.14


