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  מאחר וחברי הועדה הודיעו   לא התקיימה7/9/05הקודמת מיו� ת הועדה ישיב  .1
  .שלא יגיעו     
  :בהשתתפות, 16/11/05ישיבת ועדת שמות התקיימה בתארי%     
  
  ר הועדה"יו  �  רינה פז     
  חבר הועדה  �  ח�משה אב�      

  חבר הועדה  �  אברה� מולה
  

  יואל , שמעו� פר!, אבינוע� גרנות, ד יפתח אלגוב"ע, ד עמוס גבריאלי"עו  :נעדרו
  .גיא ב� גל, ברו"       
  

  מבקר העירייה –אליעזר פיירשטיי�    :           הוזמנו  ונעדרו
               גזבר העירייה         
  
2.  �  :על סדר היו
  

  .ל"ש יוס* לישינסקי ז"חנה סלאברט לקריאת ש� רחוב ע' בקשת גב  .א           
  
  .י"בקשה להקמת אנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שניספו בדר% לא  .ב     
  
  .ל"בקשה להנצחת זכרו של יונה ביגלה ז  .ג     
  
  .בתיה גרייפמ� להנצחת יקירי� בגני� ציבוריי�' הצעת גב  .ד    
  
  .ש דונה גרציה נשיא" עבקשה לקריאת ש� רחוב  .ה    
  

  .תשתית למת� שמות לרחוב ורצועות ירוקות' בקשת מח  .ו  
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  :להל� המלצות הועדה  .3
  

  .ל"ש יוס* לישינסקי ז"חנה סלאברט לקריאת ש� רחוב ע' בקשת גב  .א
  שה למרות א% אי� אפשרות להענות לבק, הועדה מצטערת :החלטת הועדה      

  .הבקשה אינה עומדת בקריטריוני�, ל"ההערכה הרבה לפועלו של יוס* לישינסקי ז
  

  .י"בקשה להקמת אנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שניספו בדר% לא  .ב    
  ברחבת , הועדה ממליצה להנציח הניספי� על גבי שלט מתאי� : הועדההחלטת     

 .בשכונת יוספטל, לבית הכנסת החדש של עולי אתיופיההכניסה             
  
  .ל"בקשה להנצחת זכרו של יונה ביגלה ז  .ג    

  אשר , הועדה ממליצה לקרוא למועדו� הנוער שברחוב עמוס :החלטת הועדה        
  .ל" זיונה בוגלה –ש "משמש את בני העדה האתיופית ע         
  
  .יקירי� בגני� ציבוריי�בתיה גרייפמ� להנצחת ' הצעת גב  .ד      
  א% הצעה זו , בתיה גרייפמ� על הצעתה'  חברי הועדה מודי� לגב:החלטת הועדה     

  .            אינה ישימה ואינה עונה לקריטריוני� על פיה� מתנהלת הועדה
  
  .ש דונה גרציה נשיא"בקשה לקריאת ש� רחוב ע  .ה     

  .נמצא כי אי� הבקשה עומדת בקריטריוני�,  לאחר בדיקת הנושא :החלטת הועדה            
  
  .תשתית למת� שמות לרחוב ורצועות ירוקות' בקשת מח  .ו    
  על ש�  , השרטוטג " הועדה ממליצה לקרוא לרחוב המצוי� ע:החלטת הועדה     
  .לאחר קבלת אישור העמותה שביקשה את הנצחתו, האלו* עוזי נרקיס וזאת     
  
  . לאישור במועצת העירייהאבקש% להעביר הפרוטוקול  .4
  
  ,בברכה        

    
  פז רינה             

  חברת מועצת העיר             
  ר ועדת שמות "         ויו              

    
  

  :העתק
  ל העירייה"מנכ  � מר אייל יוניא

  מבקר העירייה  � מר אליעזר פיירשטיי�
  סג� גזבר העירייה � מר יעקב סנדרובי-

  חברי הוועדה
  

   ועדת שמות1�42/6  :תיוק


