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  דלכבו
   חמו-בן יהודה

   ראש העיר
  

  ,שלום רב
  1' פרוטוקול ועדת שמות מס :הנדון

  
  

  :בהשתתפות, ט"באלול התשס' כז, 16/9/09ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך 
  

  ר הועדה"יו  -  ירדנה ויזנברג
  חברה  -  מיכל טל

  חבר  -  מאיר אלונים
  חבר  -שמשון ממיליה

  
 דב רקוביץ  :נעדר

  
  -:על סדר היום

  
  ל"ברג זנחת יערה לינדהנצ. 1
  ל"ש בינה ז"קריאת חדר כושר בבית האבן ע. 2
  ל"כץ ז) דוסיא(הנצחת דוד . 3
  ל"הנצחת בנימין יהלום ז. 4
  דיון בשמות לרחובות בשכונות החדשות בעיר. 5
  שונות. 6
  

  :להלן החלטות הועדה
  
  זכרה  את הסכמתה להקים פינת הנצחה בתוך גן כנרת ליהמשפחה הביעה בשיחה עימ. 1

  .ל בנושא פרדסנות"    של יערה ז
  .    הועדה ממליצה לאשר את הבקשה

  י "לאחר אישור התוכנית ע, הלוועד    המשפחה תגיש תוכנית מפורטת על דרך ההנצחה 
  .המשפחה תישא בעלות ההנצחה,     הגורמים הרלוונטים בעירייה

  
  .מר דב מורן תרם את עלות שיפוץ בית האבן. 2

  ש אימו של דב "מליצה לאשר התרומה ולקרוא את חדר הכושר בבית האבן ע    הועדה מ
  .ל" בינה ז–    מורן 

  
  
       /...                 2    
  
  



  

  
  

                                                          -        2         -  
  
  הבקשה אינה עומדת אך , ל"כץ ז) דוסיא(הועדה מעריכה ומוקירה את פועלו של דוד . 3

  .תשובת הועדה שלילית, בהתאם לקריטריונים שנקבעו להנצחה    
  
  ש יהלום בעבר"הועדה החליטה לבדוק מה היו התוכניות באזור שבו היתה הסמטה ע. 4

  .     ולראות איך ניתן להחזיר עטרה ליושנה
  
  :שונות. 5
  

  ."יואבמבצע " לואב  שינוי שם רחוב חטיבת י-תיקון טעות    .א
  י "השילוט החדש בוצע ע.  לתיקון הטעות  הועדה מאשרת את השינוי-החלטה          

  .         החברה  הכלכלית
  

  ".יפו-אביב-תל" התקבלה בקשה לשנות שם רחוב זה לרחוב –רחוב הטייסים   .ב
לפי , "יפו-אביב-תל" הועדה מאשרת שינוי שם רחוב הטייסים לרחוב  -החלטה 

  .גף ההנדסהתכנון עיר של א
     

  .אבקשך להביא פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייה.  6
  
  
  

  ,בברכה  
  ויזנברג ירדנה  

  אוצרת המוזיאון  
  

  :העתק
  ל העירייה"חמו מנכ-אבי בן

  אליעזר פיירשטיין מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים
  סבא-שגיא רוכל גזבר עיריית כפר

   מנהל מחלקת תשתיות–יוסי הלר 
   ועדת שמות לרחובות1-42/6 ; :תיוק


