
 

 שם המונצח
תאריך דיון  

 בוועדת שמות
 החלטת ועדת השמות

רחוב ישעיהו 

 החלטה –ליבוביץ 

קיטוע רחוב  על

 ליבוביץ 

17.1.16 
הועדה, מחברי  9מחליטים לאשר ההצעה לחלק את הרחוב בתמיכה 

 .3ובהימנעות  3בהתנגדות של 

 הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה. 17.1.16 הוכמן פרץ 

חלוקת רחוב הנגב 

לשני חלקים ושינוי 

 שם 

 . מחליטים לאשר חלוקת הרחוב.2 –, נמנעים 12 –בעד חלוקת הרחוב  17.1.16

 17.1.16 רחל הראל 
את רחל הראל ז"ל מחליטים פ"א לפנות להנהלת ויצ"ו ולהמליץ להנציח 

 בקריאת סניף ויצו במערב העיר על שמה.

ב ע"ש קריאת רחו

פרדי הירש ורודולף 

  ורבה

 עפ"י הצעת רה"ע, מחליטים פ"א כי תוקם ועדה להנצחת ניצולי שואה 17.1.16

הנצחת תנועת 

 הבריחה
 ועדה הוחלט פ"א לדחות הבקשה.ולאחר דיון ב  17.1.16

 –שלט היסטורי 

 ביתו של איסר

 הראל

17.1.16 
מחליטים פ"א להציב שלט הנצחה בסמוך לביתו של איסר הראל ברחוב 

 .4ההסתדרות 

 17.1.16 שמואל מורד
מחליטים פ"א להציב שלט הנצחה על ספסל בגינה בסמוך למבנה 

 מד"א בעיר.

 מחליטים פ"א שלא להוסיף על ההנצחה הקיימת. 17.1.16 שרה לבצלר 

 מחליטים פ"א לאשר קריאת הכיכר הקרובה לשער המרינה על שמו. 17.1.16 מאיר שמיר

הנצחת שלוש נשים 

עפ"י המלצתה של 

 גב' דפנה עולמי

17.1.16 
 שחקנית. הקימה בהרצליה את תיאטרון האנסמבל. – חנה מרון

 מחליטים פ"א להנציח. 

 17.1.16  מרגוט קלאוזנר

ממקדמות התיאטרון והקולנוע בישראל, הקימה את  – מרגוט קלאוזנר

 האולפנים הראשונים בהרצליה

קרוי על  הרה"ע מבקש לציין כי בית קלאוזנר במתחם אולפני הרצלי

 שמה של מרגוט קלאוזר ומיועד לשימור. 

 מחליטים שלא להוסיף על ההנצחה הקיימת.

 17.1.16  נעמי צ'יזיק איילון
 מחנכת ואמנית שרקמה את אגדות צמחיאל.

 מחליטים פ"א להנציחה בגינה בחצר בית ראשונים.

הנצחת גאולה חן 

 נחום 
 מחליטים פ"א לאשר קריאת גינה קטנה ברחוב רמז על שמה. 17.1.16

 17.1.16 הנצחת יהודה טאו  
מחליטים ברוב קולות שלא להוסיף על ההנצחה  לאחר דיון בועדה

 (1-הקיימת )נמנע 

הנצחת יוסף  

 וקסנבאום
 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 17.1.16

הנצחת שרה  

וישראל רכבי 
 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 17.1.16

 2016החלטות ועדת שמות 



 

 )רייטמן(  

 17.1.16 תיכון לחיים אחי"ה 
הלוי ז"ל". מחליטים בכיתוב שמו של ביה"ס יצוין "ע"ש הרב חיים יצחק 

 פ"א לאשר כאמור.

הנצחת שמו של 

 הרב עובדיה יוסף 
17.1.16 

מחליטים פ"א לדחות את ההצעה לקרוא אולם ספורט ומרכז קהילתי 

 החדש על שם הרב עובדיה יוסף ז"ל .

הנצחת מייקל 

 שטרנברג 
 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 17.1.16

 17.1.16 מתן שמות חדשים:

מחליטים פ"א לאשר קריאת  -משולש תחבורה – קריית שחקים

 קריית שחקים. -משולש התחבורה 

מחליטים פ"א לאשר קריאת  -מתחם גליל ים  – מתחם הכוכבים

 מתחם הכוכבים. –מחתם גליל ים 

מחליטים פ"א לאשר אזור  -פינוי בינוי )שיכון ויצמן( – משכנות ויצמן

 משכנות וייצמן. –פינוי בינוי שיכון וייצמן 

רחוב ישעיהו 

 ליבוביץ' 
10.2.16 

הועלתה הצעה ע"י רה"ע, על בסיס הצעת חברת ועדה, להשאיר בעינו 

המצב הקיים ,קרי ראשית הרחוב בפינת רחוב אבא אבן, וסופו ברחוב 

אלטנוילנד, וכן להבהיר כי המשכו מרחוב אלטנוילנד דרומה יקרא בשם 

 אחר כפי שתחליט ועדת השמות בעתיד.

 מחליטים לאשר את הצעת רה"ע. 

 .1 -, נמנע 2 -, נגד 8 -בעד 

קריאת שם רחוב או 

כיכר  על שמה של 

אגודת  "מפעל 

 –המים הרצליה" 

 "משך ראשונים"

10.2.16 
עדה. קוים דיון במאוחד עם הסעיף הבא כפי והובא בשנית לדיון בו

 שיפורט להלן.

 -"משך ראשונים" 

 הצבת אנדרטה 
 עדת ההנצחה.וביקש שנושא זה יועבר לדיון והחלטה בורה"ע  10.2.16

 מחליטים שלא להיענות לבקשה. 10.2.16 הנצחת ליבו לוין 

 10.2.16 הנצחת אילן חלימי

רה"ע מסר כי העירייה עומדת להקצות שטח ליוצאי צרפת בהרצליה, 

להקמת בית כנסת. יציע לנציגיהם לקרוא בית הכנסת שיקום ע"ש אילן 

 חלימי.

שינוי שם רחוב 

דיון  -הנגב 

בהתנגדויות תושבי 

 הרחוב  

15.5.16 

 מחליטים לדחות ההתנגדות שהוגשה.• 

חברי  11מחליטים לאשר ההצעה לשינוי שם הרחוב בתמיכה של • 

 .3הועדה, בהתנגדות של 

הנצחת  מייקל 

 שטרנברג 
15.5.16 

רה"ע הבהיר כי מאחר ומדובר בבקשה להנצחה בשלט בפינת 

הרחובות הנשיא בן צבי וקרן היסוד יועבר נושא זה לדיון והחלטה 

 ועדת ההנצחה.וב

הנצחת תנועת  

 הבריחה 
15.5.16 

בדיון מפורט שנערך בפורום חברי הועדה הוחלט כי הנושא יועבר לדיון 

 עדת ההנצחה.ווהחלטה בו

 15.5.16 הנצחת יגאל ברזילי

בקריאת רחוב על שמו, וכי רה"ע הבהיר כי מאחר ולא ניתן להנציח 

המשפחה מבקשת הנצחת יקירה בכיכר או בגינה ציבורית תועבר 

 ועדת ההנצחה.ובקשתם לדיון והחלטה ב

הנצחת יוסף 

 בוקסנבאום
 הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה. 15.5.16



 

 

 

הנצחת שמו של 

הרב עובדיה יוסף 

 ז"ל

 הועדה מחליטה פ"א לקרוא רחוב על שמו. 15.5.16

 ועדה הוחלט פ"א לדחות הבקשה.ולאחר דיון ב 15.5.16 רחל הראלהנצחת 

קריאת רחוב ע"ש  

 "החלוץ הלוחם"  
 עדה הוחלט פ"א לדחות הבקשה.ולאחר דיון בו 15.5.16

הנצחת לוי ואסתר 

 ניסנוב
15.5.16 

מחליטים פ"א לאשר קריאת הכיכר מוהליבר העצמאות על שמם של לוי 

 ואסתר ניסנוב.


