
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 2220החלטות ועדת שמות 

 

תאריך דיון  שם המונצח

 בועדת שמות

 החלטות ועדת שמות

"שביל  –אישרור החלטה 

 האדמית"

 

 מחליטים פ"א לאשר. 28.4.22

 

שמות למוסדות חינוך מתן 

  ברחבי העירחדשים 

 

 החלטות:הלהלן  28.4.22

מתקנים  6קמפוס הכולל  406מתחם  •

יקרא קריית חינוך שמעון  –חינוכיים 

 פרס

 . 1מחליטים לאשר בהתנגדות 

 –ביה"ס הדמוקרטי בפארק/ויצמן  •

 יקרא ע"ש יאנוש קורצ'ק.

 מחליטים פ"א לאשר.

יקרא ע"ש  – 406בי"ס יסודי במתחם  •

 נעמי שמר.

 מחליטים פ"א לאשר.

יקרא ע"ש  – 406בי"ס חט"ב במתחם  •

 גולדה מאיר.

 חברים. 2מחליטים לאשר בהמנעות 

יקרא ע"ש  – 406בי"ס תיכון במתחם  •

 מנחם בגין.

 חברים. 2מחליטים לאשר בהמנעות 

יקרא ע"ש   – 406אולם ספורט במתחם  •

 עמנואל מורנו

יקרא ע"ש  – 406אולם ספורט במתחם  •

 יוני נתניהו

נערכה הצבעה כוללת על אולמות 

 .406הספורט במתחם 

 חברים. 6מחליטים לאשר, בהתנגדות 

יקרא ע"ש לאה  – 406מתנ"ס במתחם  •

 גולדברג.

 מחליטים פ"א לאשר.



 
 
 
 
 

 
 
 

 

מתקנים  4קמפוס הכולל  408מתחם  •

 יקרא ע"ש חיים הרצוג. – חינוכיים

 מחליטים פ"א לאשר.

יקרא ע"ש  – 408ביה"ס יסודי במתחם  •

 יצחק שמיר

 . 1מחליטים לאשר בהתנגדות 

ע"ש  – 408גני ילדים במתחם קמפוס  •

 דבורה עומר

המתחם הכולל מוסדות החינוך תיכון  •

חדש, בי"ס הנדסאים, מרכז המדעים 

 קריית חינוך רבין –וחט"ב יד גיורא 

 .1 -ונמנע  2מחליטים לאשר בהתנגדות 

ייקרא על שם  –התיכון החדש )הקיים(  •

 חנה סנש.

 בעד. 13 –מחליטים לאשר 

בי"ס  -  בי"ס הנדסאים )הקיים( •

 הנדסאים ע"ש אורה נמיר

 . 1מחליטים לאשר בהתנגדות 

מרכז ייקרא  –הקייםמרכז המדעים  •

 ע"ש אפרים קציר.המדעים 

 מחליטים פ"א לאשר.

יקרא ע"ש  - ביה"ס הירוק )יסודי( •

 יורם טהר לב.

 מחליטים פ"א לאשר.

 

מחליטים להסיר לעת עתה  מסדר היום  

ולבטל ההחלטה בדבר קריאת בי"ס 

הנדסאים )הקיים( על שמה של אורה 

 נמיר.

סוכם כי שמה של אורה נמיר יקבל 

 עדיפות בדיוני הועדה הבאים.

 



 
 
 
 
 

 
 
 

מבנים ו קריאת שמות רחובות

 חייםבאנשים בעודם  ע"ש 

 

חברי  2בהתנגדות מחליטים לדחות ההצעה  18.8.22

 ועדה

שמו של אהרון ידלין הנצחת 

 ז"ל

 

הוחלט כי יש להיצמד להוראת התקנון  18.8.22

ולהביא הבקשה להנצחתו בחלוף שנה 

 לפטירתו.

 

 הנצחת רס"ן מיטצ'ל פלינט ז"ל

 

שתוקיר הנצחה כוללת על פ"א  מחליטים 18.8.22

למען התנדבו שמארצות שונות טייסים 

  בעיר.אחת בכיכר  הקמת המדינה

 

הנצחת שופטת בית המשפט 

גב' רות בידר גינסבורג  ןהעליו

 והשופט מאיר שמגר ז"ל

 

 מחליטים פ"א לאשר. 18.8.22

 

 –רחוב איינשטיין  )אלברט( 

 שינוי שם רחוב

 

הדיירים ולקרא  מחליטים פ"א לקבל הצעת 18.8.22

ין ולא כפי איינשטי לרחוב מגוריהם אלברט

 שמופיע איינשטיין אלברט.

 

 הנצחת בן ציון מיכאלי ז"ל

 

מחליטים שלא להיענות לבקשה ולהסתפק  18.8.22

, רחוב בן ציון בהנצחה הקיימת, קרי 

ז'בוטינסקי מערבה עד מיכאלי )מפינת 

 .(הכיכר, ומהכיכר מערבה 

 

 הנצחת הרב אברהם יהושע ז"ל

 

חברי  2בהתנגדות  הבקשהמחליטים לדחות  18.8.22

 ועדה

 הנצחת שרה לפצלר ז"ל

 

 מחליטים פ"א שלא להענות לבקשה. 18.8.22

 

הנצחת יוסף סלאח נסראלדין 

 ז"ל

 

מחליטים פ"א להסיר מסדר היום עד  18.8.22

לבדיקה וקבלת המלצות נוספות, וכן פנייה 

 למועצה הציונית.

 

 גני הילדיםמחליטים פ"א לקרא אשכול  18.8.22 הנצחתה של רנה לוינסון ז"ל

 על שמה. 404במתחם 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

בקשה "טרנסניסטריה" 

 וקורבנותיה 

 

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה.   18.8.22

 

 הכרה בעץ בודד

 

 מחליטים פ"א לאשר. 18.8.22

 

 הנצחת מוריס לחיאני ז"ל

 

להנציח בקריאת השביל מחליטים פ"א  18.8.22

סעדיה  –בין הרחובות שירת גאולים 

 הגאון.

 

 הנצחת אברהם פריידנברג ז"ל

 

 מחליטים פ"א לדחות הבקשה. 18.8.22

 

קריאת חוף הכלבים הראשון 

 בהרצליה ע"ש זילי

 

חברי  2בהתנגדות  הבקשה לאשרמחליטים  18.8.22

 ועדה

 סטרולוביץ ז"להנצחת יהודה 

 

מחליטים פ"א לאשר קריאת אולם הספורט  18.8.22

על שמו של בגליל ים  408הנמצא במגרש 

 יהודה סטרולוביץ.
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