
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 1220החלטות ועדת שמות 

 

תאריך דיון  שם המונצח

 בועדת שמות

 החלטות ועדת שמות

כי לישיבת המועצה הבאה יובאו מחליטים  8.6.21 רחוב המעפילים

לשינוי שם הרחובשמות והצעות   

בקשה לשינוי שמו של רחוב 
 ירמיהו

לדחות הבקשה לשינוי שם  מחליטים פ"א 8.6.21

רחוב ולקבל הצעתו של מר קבל לשינוי ה

 הכיתוב בשלטי הרחובות.

 

מחליטים שלא לבטל החלטת הועדה לקריאת  8.6.21  עמוס עוז

רחוב על שמו של עמוס עוז בטענה כי אין 

 .לשפוט אדם לאחר פטירתו

 1 -נגד
 

  מחליטים פ"א לאשר ההנצחה. 8.6.21 ורדה מור

סרן מיטצ'ל פלינט -רב מחליטים פ"א כי רה"ע יפנה להנהלת בית חיל  8.6.21 ל"

במתחם בית  האויר בבקשה להנצחה כוללת

  חיל האויר.

  
  מחליטים פ"א לאשר ההנצחה. 8.6.21 משה ארנס

 מחליטים פ"א שלא להיענות לבקשה. 8.6.21 הנצחת חיים פלד

באתר בו נשתלו עצי להנציח פ"א מחליטים  8.6.21 משה )מושיק( דקל
 דקל ע"י הקיבוץ

 מחליטים פ"א לאשר ההנצחה. 8.6.21 עיניה ברנע
 

היענות לבקשה.מחליטים פ"א ל 8.6.21 ל"הרב יצחק יחיאל יעקובוביץ ז   

 מחליטים שלא להיענות לבקשה 8.6.21 ואלי ולאו אלכסנדר

 מחליטים שלא להיענות לבקשה 8.6.21 הנצחת אישיים ממוצא הונגרי

חוזר בישיבת הועדה מחליטים להביא לדיון  8.6.21 לוחמי האש

ים באהבאה. לדיון תוצג הבקשה להנצחת "הכ

 המתנדבים" וכן החלטת הועדה בנושא.
 

  הנצחת ע"ש ד"ר משנר ארנסט

 רוןא
 

הוחלט כי בשלט הגינה העירוני יצויין שהגינה  8.6.21

 ע"ש "ד"ר משנאר ארנסט ארון".

 מחליטים פ"א לאשר ההנצחה 8.6.21 הנצחת משה רובין 



 
 
 
 
 

 
 
 

כי שם רחוב "אביב" הקיים במרכז מחליטים  8.6.21 הנצחת שמו של אדריכל אביב גל 

בישיבת הועדה העיר יבדק. יועלה בשנית 

      הבאה. 

 מחליטים לדחות הבקשה. 8.6.21 הנצחת שמו של ישראל וילפריד 
 17 –בעד 
 3 –נגד 

 1 -נמנע 
 להנצחה.מחליטים פ"א  8.6.21 הנצחת שמו של הרב מאיר ג'נח 

עקיבא לפלר הנצחת   להנצחה.מחליטים פ"א  8.6.21 

 לדחות הבקשהמחליטים פ"א  8.6.21 הנצחת גבי נוימן

 בקשה להקמת רחובות ע"ש שירה

 איסקוב ומיכל סלה

 .לדחות הבקשהמחליטים פ"א  8.6.21

 

מאיר שמגרהנצחת   להיענות הבקשהמחליטים פ"א  8.6.21 

הועדה ממליצה להסב ולקרא שמו של רחוב  5.7.21 רחוב המעפילים

המעפילים בקטע המשותף עם המועצה 

המקומית כפר שמריהו "הגדעונים" )יחידת 

מערכת קשר אלחוטית בין  הגדעונים" סיפקה

ספינות העפלה, נמלי היציאה והמטות 

 .)באירופה ובארץ

 נערך דיון. 5.7.21 לוחמי האש

 יובא לדיון חוזר בועדה.

להסב שם רחוב "אביב"  הועדה מחליטה 5.7.21 הנצחת אדריכל אביב גל 

 .1-מנעות יבה "ל"אביב גל

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה 5.7.21 הנצחת עמנואל דנה

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה 5.7.21 הנצחת זולאי פאפו

 .1-בהימנעות  הועדה מחליטה לאשר ההנצחה 5.7.21 הנצחת אלוף מיל' מאיר דגן 

 ההנצחה לדחותהועדה מחליטה פ"א  5.7.21 הנצחת שלמה זמיר

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה 5.7.21 הנצחת פרחה ארלוזורוב 

 מחליטים שלא להיענות לבקשה. 5.7.21 הנצחת עדה דעדוש

 2- נגד

 1 – נמנע

)רה"ע לא השתתף בהצבעה מחשש ניגוד 

 עניינים(

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה. 5.7.21 הנצחת שרה כץ

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה. 5.7.21 הנצחת שמו של רבי שלמה קוממי 

 
 

 הועדה מחליטה פ"א לאשר ההנצחה. 5.7.21 קריאת רחוב ע"ש אוטה וליש

 

 הועדה מחליטה פ"א לדחות הבקשה. 5.7.21 שביל אופניים

 
בקשה להכרת רחוב מדינת 

 היהודים כשדרת העיצוב

 הועדה מחליטה פ"א לדחות הבקשה. 5.7.21

 

קביעת מתן שמות לרחובות 

 חדשים

שמות לרחובות ברחוב הזמר העברי   6 .א 5.7.21

 וברחוב המסילה )ראה נספח א(.

 מוצעים השירים: 

מילים: בוב דילן לחן:  -צעיר לנצח  •

רמי קלינשטיין. ביצוע: רמי 

 קלינשטיין

מילים: יעקב גלעד.  – דרך הכורכר •

לחן: קורין אלאל. ביצוע:  אריק 

 סיני

מילים: תלמה אליגון.  – ארץ צבי •

לחן: דובי זלצר. ביצוע:  יהורם 

 גאון

אברהם  :מילים - עטור מצחך •

חלפי. לחן: יוני רכטר. ביצוע: 

 אריק איינשטיין

מילים ולחן: אילה  – לאורך הים •

 אשרוב. ביצוע: עפרה חזה 

מילים ולחן:  –בראשית עולם  •

 דורון מדלי. ביצוע: שלומי שבת

 

בשיתוף חברת הועדה גב' גלילה מרכזת הועדה 

לחברים.  , אלה יופצושירים 15-כ יבין ירכזו

שירים נבחרים בסדר  6הועדה, ידרגו חברי 

. סיכום ההצעות וסך הדירוגים  1-6-עדיפות מ

 יובאו לדיון והחלטה בועדה.

 



 
 
 
 
 

 
 
 

שמות לשני רחובות במתחם גליל ים  .ב

 ליד בית העלמין )ראה נספח ב(.

שם לכניסה לבית ספר זמני בפארק +  .ג

כניסה מצפון מרחוב בגין )ראה נספח 

 ג(

 ד( שם רחוב לקו המטרו )ראה נספח .ד

הענקת שם לסמטה המחברת בין רחב  .ה

)בסמוך לבית הספר  34יגאל אלון 

 ברנר( לרחוב סוקולוב. 

 

החלטות הועדה שהתקבלו ישובצו לרחובות 

 ויובאו לידיעת חברי הועדה.

 "לאורך הים". –הצעה: קריאת קו המטרו 

 
מרכזת הועדה תרכז הצעות חברי הועדה  5.7.21 שמות לבתי ספר חדשים       

בנות יחדשים העתידים להלקריאת בתי ספר 

יקויים  בעיר. )שמות נשיאים ואישים במדינה(.

 דיון בועדה.
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