
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 2017שמות החלטות ועדת 

 

תאריך דיון  שם המונצח

 שמותבועדת 

 החלטות ועדת שמות

א לדחות הדיון בנושא לישיבה מחליטים פ" 29.1.17 הנצחת שמה של לא ניקל ז"ל

 הבאה. 

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה.  29.1.17 שיוני שמו של רחוב פתח תקווה

הוועדה שמעה חוות דעת בנושא ולאחר דיון  29.1.17 הנצחת שמו של דרור לוי ז"ל 

-אין , נגד -ממליצה שלא להיענות לבקשה.  בעד

 .3 -, נמנע 13

מחליטים פ"א לאשר קריאת ביה"ס החדש  29.1.17 הנצחת הנשיא נבון ז"ל

 שיבנה ברחוב אלתרמן ע"ש יצחק נבון.

הוועדה ממליצה פ"א לקרוא כיכר בעיר ע"ש  29.1.17 "הכבאים המתנדבים"

 "הכבאים המתנדבים".

מחליטים פ"א לאשר קריאת הסמטה הגובלת  29.1.17 הנצחת שמו של רפי וקנין ז"ל  

לרח' יציאת אירופה  85בין רח' מורדי הגיטאות 

 ע"ש רפי וקנין ז"ל.

שים לשני מתחמים מתן שמות חד 

מעונות שכון  :של פינוי בינוי

 שכון דרום משה"ב

 חברי הועדה התבקשו להציע שמות אפשריים. 29.1.17

לאחר דיון מחליטים להסיר ההצעה מסדר 

 היום

 מחליטים פ"א לאשר קריאת כיכר על שמו. 29.1.17 הנצחת ח"כ זאב בוים ז"ל

הנצחת נשים פורצות דרך : רוזה 

 גינוסר, יפה ירקוני, בבה אידלסון

מחליטים פ"א לאשר קריאת    29.1.17

רחובות/סמטאות על שם רוזה גינוסר, יפה 

 ירקוני, בבה אידלסון.

לאשר קריאת הסמטה המחברת  מחליטים פ"א   ארנסט וסוזי וודק ז"ל

את רחוב חזקיהו עם רחוב בזל ע"ש ארנסט 

 וסוזי וודק ז"ל.

מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש •    מתחם הרצליה הילס

המשכו של רחוב פנחס רוזן מרחוב שפיים 

 דרומה ע"ש אריק איינשטיין.

מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש • 

 ש יפה ירקוני.מרחוב משה דיין  מערבה ע"



 
 
 
 
 

 
 
 

רחוב  -רחוב חדש במערב העיר  

חדש הגובל בין הרחובות יפתח 

 ווינגייט ממערב.   –ממזרח 

מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש ע"ש   

 חנה מרון ז"ל.

הועדה ממליצה פ"א לאשר קריאת רחוב או  18.10.17 לאה ניקל

 כיכר על שמה עפ"י החלטה ההנהלה.

הועדה ממליצה פ"א לאשר קריאת רחוב על  18.10.17 נתן אלבז

 שמו.

הועדה ממליצה פ"א להיענות לבקשה ולאשר  18.10.17 יוסף בוקסנבאום

קריאת הכיכר ברחוב רב אלוף משה לוי על שמו 

 של יוסף בוקסנבאום ז"ל. 

הועדה ממליצה פ"א להיענות לבקשה להנציח  18.10.17 ציפי מל

 תיכון היובל.בכיכר הסמוכה ל

הועדה ממליצה פ"א להנציח בכיכר בקרבת  18.10.17 רן פקר

 בית חיל האויר.

הועדה ממליצה עפ"א להנציח שמו  באחד  18.10.17 שמעון פרס

 מבתי הספר המתוכננים להיבנות בעתיד בעיר. 

הועדה ממליצה פ"א לקרוא מתקן משחקים  18.10.17 שמואל מורד

 בגינה משחקים על שמו.

 הועדה ממליצה פ"א להנציח ברחוב בעיר. 18.10.17 סא"ל אבי לניר

מחליטים פ"א להעביר הבקשה לועדת  18.10.17 צחי פישביין

 ההנצחה.

 הועדה ממליצה להנציח במתחם המסילה. 18.10.17 יעקב הולנדר

אלוף מאיר דגן ז"ל, אורי שרגא 

 אורבך ז"ל, יוסי שריד ז"ל

 יר מסדר היום.הועדה מחליטה להס 18.10.17

מיסוד קריאת מתחמים על שם  

 שבעת הכוכבים: 

 הועדה מחליטה פ"א לאשר. 18.10.17

 שדרת שבעת הכוכבים·

 קניון שבעת הכוכבים ·

 )גליל ים( מתחם שבעת הכוכבים ·

 חוף שבעת הכוכבים .

 מסוף תחבורה שבעת הכוכבים·

מחליטים פ"א להעלות שוב בישיבת ועדת  18.10.17 הכומר וויליאם הכלר

 השמות הבאה.
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