
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 1820שמות החלטות ועדת 

 

תאריך דיון  שם המונצח

 שמותבועדת 

 החלטות ועדת שמות

הועדה ממליצה פ"א להנציח במתחם  27.3.18 הכומר וויליאם הכלר

הפארק/הפארק בגליל ים תחת הכותרת 

 "חסידי אומות עולם".

הצעות למתן שמות לרחובות 

 חדשים מתחם גליל ים שלב ב'  

הוחלט כי מאחר ומדובר במתחם בעל מספר  27.3.18

 רחובות תגובש חשיבה נוספת ומחודשת.

הועדה ממליצה פ"א לשנות שמו של רחוב  27.3.18 שם חדש לרחוב המעפילים

המעפילים בקטע המשותף עם המועצה 

המקומית כפר שמריהו ולקרא על שם רא"ל 

 מוטה )מרדכי גור(.

המשך לרחוב הרב עובדיה יוסף )מגשר  • 27.3.18 קביעת שמות לרחובות חדשים

 הפארק ועד לשירות הווטרינרי(

מחליטים פ"א כי תגובש חשיבה מחודשת   

 בנושא.

 למורדי הגיטאות. 74הסמטה מקיבוץ גלויות  •

הועדה ממליצה פ"א לקרוא הרחוב מקיבוץ    

רחוב  למורדי הגטאות 74גלויות 

 ציוני/יהודי/עולי לוב.

הועדה ממליצה פ"א לקרוא אחד ממתחמי  27.3.18 נפתי בלס

 הספורט בעיר על שמו.

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 27.3.18 אידה ורפאל ריווין

 מחליטים פ"א להנציח בקריאת רחוב על שמו. 27.3.18 מרדכי שרון

הועדה ממליצה פ"א להנציח בגינה ברחוב  27.3.18 אלימלך אפרתי

 מוהליבר.

הועדה ממליצה פ"א להנציח במתחם  27.3.18 ג'נו ברטלי

הפארק/הפארק החדש בגליל ים תחת הכותרת 

 "חסידי אומות עולם".

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 27.3.18 שמואל אברמוביץ'

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 27.3.18 פרוייקט "תגלית"



 
 
 
 
 

 
 
 

א לשנות שמו של רחוב הועדה ממליצה פ" 27.3.18 רא"ל מוטה גור

המעפילים בקטע המשותף עם המועצה 

המקומית כפר שמריהו ולקרא על שם רא"ל 

 מוטה )מרדכי גור(.

לבינתחומי ייקרא רחוב האוניברסיטה והכיכר  27.3.18 רחוב האוניברסיטה

בין רחובות נתן אלתרמן ואיסר הראל תקרא 

יעדכן את משפחת לניר  על שם אבי לניר.  רה"ע 

. 

 –שני רחובות באיזור התעשיה  

במתחם הרחובות: שנקר, 

 ליבוביץ, אלטנוילד, החושלים   

 מחליטים פ"א לקרוא:  27.3.18

ופט והמקביל לרחוב הצפוני למבנה מקיירוס א.

 -"אלן טיורינג"  ע"ש –לרחוב החושלים 

 ממניחי היסודות למדעי המחשב.

לרחוב הדרומי במתחם ע"ש "עדה לאבלייס"  ב.

המחשבים הראשונה  הידועה כמתכנתת –

 בעולם.

 "פארק החדשנות". –למתחם כולו   ג.

להחלטת ועדה קודמת להנצחת אילן בהמשך  27.3.18 אילן חלימי

חלימי ז"ל הועדה ממליצה פ"א לאשר קריאת  

 כיכר על שמו עפ"י החלטה ההנהלה.

מבנה בניין העירייה הישן ייקרא "מרכז למידה  27.3.18 שולמית אלוני

 ע"ש שולמית אלוני".

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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