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 ההחלטה
 

 
 31.3.14מיום  ועדת הנצחה  סיכום החלטות

 

 נדחה לדיון בישיבה הבאה.  הרצליה פיינטוך

 על שמה. הוועדה מחליטה לקרוא גינה קטנה סיגל חייט

 על שמו.הוועדה מחליטה לקרוא גינה קטנה  גיא מירוז

 ידחה לדיון בישיבה הבאה. מרדכי פולי )אנגל(

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. יוסף רומנו

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. רז חג'ג'

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. רן מסיקה

 מיכל לוי
האנדרטה הוועדה מחליטה לאשר למשפחת לוי להציב 

שהמשפחה רכשה בגינה קיימת "בגבעת האלוהים", בתאום עם 
 העירייה.

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. דידה לבנדובסקי

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. מאיר חסון

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. ליבו לוין

 נדחה לדיון בישיבה הבאה. אהרון טייכנר

 
 27.4.14ועדת הנצחה מיום  סיכום החלטות

 

 הרצליה פיינטוך

 נדחה מישיבה קודמת.
הועדה מחליטה פ"א לקבוע שלט היסטורי בקרבת הבית בו 

 התגוררה.

 יצחק עובדיה
הועדה מחליטה  פ"א לקרוא הגינה בסמיכות לרחוב מגן דוד 

)נחלת עדה( על שמו של החלל  יצחק עובדיה ז"ל. יו"ר יד לבנים 
 הרצליה יודיע למשפחה בהתאם.

 רועי קליין

מחליטים פ"א לקרוא הגינה החדשה מול בית העלמין פינסקר על 
שמו של רס"ן רועי קליין. הועדה קבעה כי מדובר במקרה ערכי 

ויוצא דופן של מעשה גבורה שבגינו הוענק לרס"ן קליין עיטור 
 העוז ע"י הרמטכ"ל גבי אשכנזי.

 מרדכי פולי )אנגל(

שלט קטן הועדה מחליטה לאשר הצבת  נדחה מישיבה קודמת.
 לזכרו של מרדכי אנגל על ספסל בגינה הסמוכה לבניין מגן דוד.

 יוסף רומנו
נדחה מישיבה קודמת. הועדה מחליטה פ"א להציב שלט 

 היסטורי במרכז המסחרי בנוף ים.

 רן מסיקה

מחליטים, בהימנעות אחד , להציב שלט  נדחה מישיבה קודמת.
בקרבת הקאנטרי  לזכרו של רן מסיקה  על מגרש אימון בכדורגל

 קלאב.

 רז חג'ג'
 רה"ע יפגש עם האם לשיחה.    נדחה מישיבה קודמת.

 דידה לבנדובסקי
מחליטים פ"א להעביר לדיון והחלטה  נדחה מישיבה קודמת.

 בוועדת השמות העירונית.

 מאיר חסון
 מחליטים פ"א לדחות את הבקשה. נדחה מישיבה קודמת.

 ליבו לוין
מחליטים פ"א להעביר לדיון והחלטה  נדחה מישיבה קודמת.

 בוועדת השמות העירונית.

 אהרון טייכנר
מחליטים פ"א להעביר לדיון והחלטה  נדחה מישיבה קודמת.

 בוועדת השמות העירונית.



 

 

 

 

 
 2.7.14ועדת הנצחה מיום  סיכום החלטות

 

 רז חג'ג'

בישיבת הועדה האחרונה ביקש רה"ע שהות לברר הנושא 
הועדה מחליטה על הקמת מבנה )פרגולה(  ולהיפגש עם האם.

בפארק הרצליה תחת השם די לאלימות. שמות הנרצחים רז 
 חג'ג' ורן ברוך ירשמו במקום על גבי שלטי הנצחה.

המקום ישמש במה לדיונים בנושא האלימות ומניעתה. עיצוב 
המקום ומטרותיו החינוכיות יועבר ע"י הממונה על תיק החינוך 

ע"י תלמידי מגמות האומנות בעיר, בכלל  לאגף החינוך לביצוע
זה יועלו רעיונות לסיור חינוכי  להטמעת הנושא בקרב בני הנוער  

 במקום, כאשר יוקם, כתיבת חיבורים בנושא ועוד.
 רה"ע יזמין את הורי רז חג'ג' ורן ברוך ויעדכנם באמור לעיל.

 יהונתן פרץ
 מחליטים פ"א לאשר הצבת שלט קטן בשביל  האמור.

 דפני עדנת
הועדה מחליטה להעביר פנייה זו לוועדת הפיסול שתחווה 

 תחילה את דעתה  על הפסל כיצירה להצבה בעיר.

 עופר דיבון

מצ"ב פניית רעייתו לתרום אוסף צמחי קקטוס, בצד הצבת שלט 
ת של  גב' רחל הפנייה הועברה לחוות דע קטן שהאוסף על שמו.

הקקטוסים  את אוסףמחליטים לקבל . בנגום ואגף שאיפ"ה
יוצב שלט קטן ובו ירשם שמו של  .שנתרם ע"י משפחת דיבון

אגף שאיפ"ה יבדוק מקום מתאים  עופר דיבון ז"ל כתורם האוסף.
בית קינן, בית הורים על שם שלום כספי או  –להצבת האוסף 

 ימים. 10מקום אחר, וייתן המלצה תוך 
 


