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  -:בהשתתפות, ח"בסיון התשס' ז, 10/6/08ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך 

  
  ר הועדה"יו  -   רינה פז

  חבר הועדה  -  עמירם מילר
  חבר הועדה  -  משה אבן חן

  חבר הועדה  -  יטהאריק לו
  

  ל העירייה" מנכ– חמו-אבי בן: מוזמנים
   מבקר העירייה– אליעזר פיירשטיין                 

  
  שמעון פרץ, יואל ברוך, אבינועם גרנות, גל-גיא בן, אברהם מולה: נעדרו

  
  

  .לא התקיימה מחוסר קוורום, 20/5/08 שזומנה לתאריך 14' ישיבה מס
  .וםהנושאים הועברו לישיבה הי

  
  :הנושאים שהיו על סדר היום. 1
  
  .סבא-ל וכל ותיקי כפר"בדיקה להנצחת אריה שרייבמן ז. א
  .מציאת מקום לאנדרטת הנצחה של פיגוע הטרור בשגרירות ישראל בבואנוס איירס. ב
  .ממנהיגי מרד גטו וארשה, ל"בקשה להנצחת פאבל פרנקל ז. ג
  
  :החלטות. 2
   
   הי קנ"לדון בהנצחת הותיקים עפ,  רינה פז– הועדה ר"הועדה מקבלת את המלצת יו. א

    .     מידה אחידים
  י " הועדה תוקם ע.אשר תדון ותגיש המלצותיה לועדת שמות,      תוקם ועדה מקצועית

  .     ראש העיר
      .     ממליצים לצרף לועדה הזו את עמירם מילר

  .בנושא בטלה, )א (5סעיף ,  13' ההחלטה שהתקבלה בישיבה מס, לאור האמור לעיל     
                            

                         /..2  
  



  

             -   2   -  
  
   יחד עם מנהל מחלקת לסיור ר הועדה"יויצאה , 13' בהתאם להחלטה בפרוטוקול מס. ב
  . על מנת למצוא מקום מתאים להקמת האנדרטה,  גנים ונוף   

  . 12     המקום שנבחר הינו בתוך הגן שברחוב הבנים
   .י אירגון התאחדות עולי אמריקה הלטינית"    האנדרטה תוקם ע

  
  .ממנהיגי מרד גטו וארשה, ל"הועדה מעריכה ומוקירה את פועלו של פבל פרנקל ז.  ג

  .    לכשימצא מקום ראוי להנצחתו נודיע למבקשים בהתאם
  
  
  
    . העירייהלאישור מועצת, 13' יחד עם פרוטוקול מסאבקש להביא פרוטוקול זה . 3
  
  
  

  ,בברכה  
    

  פז רינה  
  ר ועדת שמות"משנה לראש העיר ויו  

  
  :יםהעתק

  ל העירייה"  מנכ-מר אבי בן חמו  
    מבקר העירייה-מר אליעזר פיירשטיין  

    גזבר העירייה- שגיא רוכל מר 
  ל תפעול"   סמנכ-מר מייק קיסוס   

  
   ועדת שמות לרחובות1-42/6;  :תיוק


