
 

 שם המונצח
תאריך דיון  

 בוועדת שמות
 החלטת ועדת השמות

 הועדה ממליצה לקרוא ככר ע"ש וינסטון צ'רצ'יל. 1.2.15 וינסטון צ'רצ'יל

 1.2.15 אריה אוריאלי

נערך דיון במהלכו הובהר שאין שינוי בעמדת הועדה שלא להמליץ על 

הנצחה נוספת מאחר וקיימת הנצחה בקריאת מועדון השחמט על שמו 

 של אריה אוריאלי .

אברהם יצחק 

 גלברט
1.2.15 

בתום דיון פנימי הוחלט פ"א על הקצאת קיר בבית העלמין העירוני 

 למקרים דומים.החדש על גביו יונצחו שמות נופלים 

 1.2.15 לייבו לוין
מחליטים פ"א להטיל על גב' ליאת תימור לבדוק את פועלו ופעילותו 

 המוסיקלית, כולל עם המנצח נועם שריף ולהציג לוועדה המלצותיה.

 1.2.15 אהרון טייכנר
מחליטים פ"א להמליץ על מרכז הבריאות העירוני של עיריית הרצליה 

 אהרון טייכנר.ברחוב אבן גבירול על שם 

כיכר בכניסה למרכז 

 הבינתחומי
1.2.15 

לבקשת רה"ע החלטה בנושא תעוכב. המרכז צפוי בזמן הקרוב לקבל 

 מעמד של אוניברסיטה, ולאחר מכן תקבל הוועדה החלטה.

 מחליטים פ"א להמליץ שלא לאשר את הבקשה.  1.2.15 מרים ויוסף דוברובין

 -שינוי שם רחוב יתד

ע"ש הרב אהרון 

 שרפר

 מחליטים פ"א לדחות את הבקשה. 1.2.15

 מחליטים לדחות את הבקשה. 1.2.15 הוכמן פרץ

 הועדה מחליטה לדחות את הבקשה. 1.2.15 רחבעם זאבי

 מחליטים לאשר הנצחת שמה. 1.2.15 שושנה מגדל

רא"ל אמנון ליפקין 

 שחק
 בקריאת רחוב על שמו.מחליטים לאשר הנצחה  1.2.15

שינוי שם גן הילדים 

הבוסתן  ברחוב

לשמו של הנריק 

 וקסלמן

1.2.15 
פ"א להציב שלט הנצחה לזכרו של הנריק וקסלמן ליד  ממליצה הועדה

 גן הילדים מבלי לשנות את שמות שני הגנים.

 מחליטים  פ"א לקרוא גינה על שמו. 1.2.15 אברהם שלום

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה מאחר ואינה עומדת בקריטריונים. 1.2.15 יגאל ברזילי

 מחליטים לאשר הנצחת שמה של שולמית אלוני. 1.2.15 שולמית אלוני

 מחליטים לקרוא את מרכז התיאטרון על שמה של דידה לבנדובסקי. 1.2.15 דידה לבנדובסקי

 מחליטים פ"א לדחות את הבקשה. 1.2.15 פארק "הבאסה"

על  הנצחת אישים

 גרמניה-ציר ישראל
 מחליטים פ"א לדחות את הבקשה. 1.2.15

מפעל המים 

 הרצליה
3.6.15 

לאחר דיון פנימי בוועדה הוחלט, לבקשת רה"ע, ובהסכמת חברי הועדה 

 חשיבה נוספת.  . תתקייםשלא לקבל החלטה בשלב זה

 3.6.15 הוכמן פרץ
מר הוכמן הוזמן לבקשתו להופיע בפני הועדה, אך לא הגיע לישיבה 

 דיון נוסף בנושא. התקייםולכן לא 

מחליטים פ"א לאשר הנצחת מרים ויוסף דוברובין באופן שתחליט עליו  3.6.15 מרים ויוסף דוברובין

 2015החלטות ועדת שמות 



 

 

 ההנהלה.

 נמנע. 1מחליטים פ"א שלא להיענות לבקשה למעט  3.6.15 ברכה צפירה

 מחליטים פ"א לאשר הנצחה. 3.6.15 עובדיה יוסףהרב 

 3.6.15 שמואל דגני
עפ"י הצעת רה"ע, מחליטים פ"א לקרוא למרכז הספורט החדש מול 

 המרכז הבינתחומי על שמו של שמואל דגני.

דרך ע"ש אריאל 

 שרון
3.6.15 

הועדה תמתין עד לבירור האם אכן יש  מחליטים פ"א לאשר הנצחה.

 .531לקרוא על שמו את כביש החלטת מדינה 

 3.6.15 אליהו נחאייסי

מחליטים פ"א להנציח אנשים בולטים בקרב יהדות לוב בכיכר ציוני לוב 

במקום שיוחלט עליו ע"י ההנהלה. חבר הועדה צורי דורון התבקש ע"י 

רה"ע וחברי הועדה להיפגש עם מנהל מוזיאון יהדות לוב באור יהודה 

פים שראוי להזכיר את שמם בשלט ההנצחה ולבדוק האם יש אישים נוס

 שיוצב בכיכר ציוני לוב.

 3.6.15 רג'ינה מימון

מחליטים פ"א להנציח אנשים בולטים בקרב יהדות לוב בכיכר ציוני לוב 

במקום שיוחלט עליו ע"י ההנהלה. חבר הועדה צורי דורון התבקש ע"י 

באור יהודה רה"ע וחברי הועדה להיפגש עם מנהל מוזיאון יהדות לוב 

ולבדוק האם יש אישים נוספים שראוי להזכיר את שמם בשלט ההנצחה 

 שיוצב בכיכר ציוני לוב.

 3.6.15 יעקב גויטע

מחליטים פ"א להנציח אנשים בולטים בקרב יהדות לוב בכיכר ציוני לוב 

חבר הועדה צורי דורון התבקש ע"י  במקום שיוחלט עליו ע"י ההנהלה.

פגש עם מנהל מוזיאון יהדות לוב באור יהודה רה"ע וחברי הועדה להי

ולבדוק האם יש אישים נוספים שראוי להזכיר את שמם בשלט ההנצחה 

 שיוצב בכיכר ציוני לוב.

 3.6.15 מבצע מוקד
מחליטים שלא להיענות לבקשה. רה"ע הודיע כי ישוחח עם עמותת חיל 

 האוויר בנושא. 

 3.6.15 אילן חלימי

במסגרת המרכז הקהילתי החדש שיוקם עבור קהילת מר וייס הציע כי 

 יוצאי צרפת יוקדש חלק בתוך הבית להנצחת שמו של אילן חלימי.

 מחליטים פ"א לאשר ההצעה שהועלתה ע"י מר צבי וייס.

 3.6.15 רחל הראל
מחליטים פ"א לפנות לויצ"ו ולבקש אישור לקרוא סניף ויצ"ו במערב 

 העיר על שמה.

קריאת כיכר ע"ש 

 השוטר
 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 3.6.15

קריאת רחוב ע"ש 

פרדי הירש ורודולף 

 ורבה

 הועדה מחליטה שלא להיענות לבקשה. 3.6.15

 הקיימת. המחליטים פ"א שלא להוסיף על ההנצח 3.6.15 יצחק רבין


