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תאריך דיון  שם המונצח

 בועדת שמות

 החלטות ועדת שמות

 מחליטים לדחות הבקשה.   14.4.19 הכומר ויליאם הכלר

 .1 -, נמנע 1 –, נגד  19 -בעד 

 לרחוב המעפיליםשם חדש 
 

מחליטים פ"א להסב שמו של רחוב המעפילים  14.4.19

 המשותף עם כפר שמריהו לרחוב "העפלה".

 מחליטים פ"א להנציח במתחם גליל ים. 14.4.19 מוטה גור

א להעביר לדיון והחלטה בועדת מחליטים פ" 14.4.19 אילן חלימי

ההנצחה, מאחר והבקשה אינה עומדת 

 בקריטריונים של ועדת השמות.   

מחליטים פ"א להיענות לבקשת המשפחה  14.4.19 אל"מ ג'ו אלון

ולהסב שמו של רחוב "רמת ים" ל"שדרות אלי 

 לנדאו".

א להיענות לבקשת המשפחה מחליטים פ" 14.4.19 אלי לנדאו

ולהסב שמו של רחוב "רמת ים" ל"שדרות אלי 

 לנדאו".

מחליטים פ"א להנציח באופן מרוכז חסידי  14.4.19 צ'יאונה סוגיהארה 

 אומות העולם בפינה בפארק הרצליה.

א להנציח באופן מרוכז חסידי מחליטים פ" 14.4.19 טראיאן פופוביץ' 

 אומות העולם בפינה בפארק הרצליה.

 מחליטים פ"א להעביר לדיון בועדת ההנצחה. 14.4.19 פילו םמרי

מחליטים להנציח בשם רחוב הסמוך לבית  14.4.19 יוסי שריד

 1בהתנגדות ספר, 

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 14.4.19 מנשה הלל

מחליטים פ"א להסיר מסדר היום עד לבדיקה   14.4.19 וד"ר לסלו וינצה ז"לאילונה 

 בועדה מקצועית בתחום המוסיקה.

מחליטים לדחות הבקשה, בהתנגדות של גב'  14.4.19 מושיק דקל

 רות רזניק.

 מחליטים פ"א להנציח בקריאת רחוב על שמה. 14.4.19 קישיק ז"ל -שולמית כהן



 
 
 
 
 

 
 
 

 -, נמנע 6 –, נגד 11 –בעד מחליטים להנציח.    14.4.19 ד"ר צבי דינשטיין

2. 

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 14.4.19 יעקב דננברג ז"ל

מחליטים פ"א לקרוא הכיכר בפינת רחוב  14.4.19 שמחה ויצחק גולן

כיכר הלחם על שמם  –כצנלסון וקיבוץ גלויות 

 של שמחה ויצחק גולן.

יטים פ"א להנציח בהצבת שלט הנצחה מחל 14.4.19 יצחק קראוזר ז"ל

 בסמוך לחנות במרכז המסחרי בנוף ים.

מחליטים פ"א להוסיף שילוט בסמטה הקיימת,  14.4.19 יוסף שמן ז"ל

 בשני צידיה.

מחליטים להסיר הבקשה מסדר היום עד  14.4.19 ככר ע"ש ליונס

לבדיקה ולקבלת מידע בדבר תרומת ליונס לעיר 

 ממחלקת ההתנדבות.

מחליטים פ"א לאשר הנצחתו במתקן ספורט  14.4.19 מאיר אינשטיין ז"ל

 בעיר

  שהוגשו. מחליטים לדחות ההתנגדויות • 6.11.19 אלי לנדאו

הרחוב  מחליטים לאשר ההצעה לשינוי שם •

של  תבהימנעו עדה,חברי הו 17בתמיכה של 

 חברי ועדה. 3

 הועדה ממליצה להנציח בכיכר בעיר. 6.11.19 וויליאם הכלר

 .1 –, נמנע 17 –בעד 

רחוב המעפילים מחליטים פ"א להסב של  6.11.19 שם חדש לרחוב המעפילים

 המשותף עם כפר שמריהו "דרך המעפילים".

 מחליטים פ"א שלא לקבל הבקשה. 6.11.19 אילונה וד"ר לסלו וינצה ז"ל

מחליטים פ"א להסיר מסדר היום עד לבירור  6.11.19 מושיק דקל ז"ל

 הנושא. 

 מחליטים פ"א לאשר ההנצחה. 6.11.19 שמחה ויצחק גולן

הועדה בקשה לכבד החלטת מועצת העיר מיום  6.11.19 כיכר ע"ש ליונס

ולממש קריאת הכיכר בין הרחובות  17.10.06

העליה השנייה והדר ע"ש ליונס.  מחליטים 

 להסיר מסדר היום

  6.11.19 יוסף בוקסנבאום

מחליטים פ"א לאשר הבקשה ולקרא הכיכר 

האצ"ל על שם יוסף -במפגש הרחובות וינגייט

 בוקסנבאום.



 
 
 
 
 

 
 
 

מחליטים פ"א לאשר קריאת הכיכר בצומת  6.11.19 יעקב )ז'ק( דקלו

 על שמו.ראובני -ויצמן-הרחובות ש.ז. לוין

 מחליטים שלא לאשר הבקשה.   6.11.19 אורי אבנרי

 1 -, נמנע 1-, נגד  16 -בעד 

מחליטים פ"א להנציח באופן עליו תחליט  6.11.19 אריה זייף

 ההנהלה.

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 6.11.19 מוטי זיסר

 מחליטים פ"א לאשר הבקשה. 6.11.19 יעקב גולוד

 מחליטים פ"א שלא לאשר ההנצחה. 6.11.19 עו"ד קאזס בן עטר

 מחליטים פ"א להנציח. 6.11.19 יהושע גורא

 מחליטים פ"א להנציח. 6.11.19 אדר' ריכרד קאופמן 

 -שם למבנה תרבות מערב העיר 

 תאו

 נציח.המחליטים פ"א ל  6.11.19

שם לסמטה המחברת בין רחוב 

ס )בסמוך לבי"  34יגאל אלון 

 ברנר( לרחוב סוקולוב.

הנהלת העירייה תציג בפני הועדה המלצות  6.11.19

 לשמות מתוך מאגר השמות המצוי.

קביעת מתן שמות לרחובות  

 חדשים:

רחובות  3 –א. מעברת נוף ים 

קטנים ללא שם. מצ"ב פנייה 

 דגים. –בנושא. קביעת מוטיב 

ב. שם רחוב חדש המחבר בין 

רחוב המסילה לרחוב הזמר 

 מצ"ב נספח –העברי 

 -ג. רחוב שירת דבורה בקטע בגין

 יוסף נבו.

הנהלת העירייה תציג בפני הועדה המלצות   6.11.19

 לשמות מתוך מאגר השמות המצוי.
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