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 אישור פרוטוקולי וועדת שמות –הצעת החלטה 

כפי שפורטו  25.9.2017ומיום  20.2.2017וועדת השמות בדיוניה מיום  מאשרים את המלצות

 בפרוטוקולים המצורפים. 



 

 

 ' אדר תשע"זג
 2017 מרץ  1

 324951אסמכתא: 
 
 

 לכבוד
 הודה בן חמוי

 ראש העיר
 
 

 17.20.02מתאריך  ל ועדת שמותופרוטוק הנדון:
 

 , בהשתתפות:ז"תשע שבט ד"כ , 20.02.17בתאריך ישיבת ועדת שמות התקיימה 
 

 יו"ר ועדת שמות - ירדנה ויזנברג
 חבר - מןואורלי פר

 חבר - מאיר אלונים
 חבר - ון ממליהשמש

 הוזמן לדיון - עמירם מילר
 , הוזמנה לדיוןתושבת - ציפי רהב

 ועדהומזכירת ה - שירלי זלצר
 
 

 על סדר היום:

 .50/חדש כס תעשייה במתחם מתתיהו בן יוסף ש"ע רחוב שם קריאת – בנושא שני דיון .1

 טמפלהוף. וברוך שושנה ש"ע רחוב שם קריאת, אופיר ראובן פניית .2

 בחיים. בעודם אנשים הנצחת, רהב ציפי פניית .3

 .ניקל לאה הציירת ש"ע רחוב שם קריאת, מ"בע צ"ויח תקשורת רהב רן פניית .4

 
 

 ועדה:והחלטות ה

יוסף בן ע"ש  50במתחם תעשייה חדש כס/קריאת שם הרחוב על  הוועדה ממליצה .1
  .מתתיהו

-שמה של כפראופציה שנייה, קדמוניות היהודים.)שם ספרו של יוסף בן מתתיהו בו ציין 
 סבא(.

  בהסתמך עלהעניקה מקום ראוי למייסדיה וזאת  80. שכונה כס/לא עומד בקריטריונים .2
 ללא הבחנה קטגורית למידת העשייה ופעילותם למען המושבה. ,מסמך היסטורי

 אין מבצעים פעולות הנצחה לאנשים בעודם בחיים אלא פעולות הוקרה והערכה. .3

כי קיימים אירועים עירוניים להוקרת אנשים בעודם בחיים כגון: יקירי  נימקהועדה וה
 כפר סבא, פרס גלר, פרס המתנדב ועוד.

בתודעה הציבורית ולא ישכחו.  והנצחה נכון שתהיה לאנשים שאינם בחיים כדי שיישאר
 הועדה הציעה כי יש לפנות לאגף התרבות להציע להרחיב ולהוסיף עוד אירועים עירוניים

  קרת אנשים בעודם בחיים.להו



 

 

 לא עומדת בקריטריונים. אין מתחמים בעיר של יוצרים בתחום האומנות –לאה ניקל  .4
 החזותית. אין רחוב מתאים. 

 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 
 

 ויזנברג ירדנה
 יו"ר ועדת שמות

 
 
 

 העתק:
 צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר מר             

 גב' אשרת גני גונן, מנכ"לית העירייה
 דוד תורגמן, מבקר העירייה מר

 ועדהוחברי ה
 1-42-6תיוק : 



 

 

 
 ' תשרי תשע"חו

 2017ספטמבר  26
 367459אסמכתא: 

 
 

 לכבוד
 יהודה בן חמו

 ראש העיר
 
 

 25.09.17מתאריך שמות ל ועדת ופרוטוק הנדון:
 

 ח, בהשתתפות:"תשע תשרי' ה , 25.09.17התקיימה בתאריך שמות ישיבת ועדת 
 

 יו"ר ועדת שמות - ירדנה ויזנברג
 חברת ועדת שמות - אורלי פרומן

 חבר ועדת שמות - ון ממליהשמש
 ועדהומזכירת ה - שירלי זלצר

 
 על סדר היום:

 עמל. קולנוע בגינת ל"ז עמרמי שלי המועצה חברת של הנצחתה .1
 
 

 ועדה:והחלטות ה

בקשת המשפחה להנציח את עו"ד שלי  הוועדה ממליצה לאשרבהמשך לפניית המשפחה,  .1
 . , הגן יקרא ע"ש שלי עמרמיעמרמי ז"ל, בגינה הציבורית בסמוך לקולנוע עמל

 עם תחילת תהליך תכנון ההנצחה. ההנצחה יהיה בשיתוף מחלקת גנים ונוף בעירייהאופן 
 
 

 בברכה,
 
 
 
 

 ויזנברג ירדנה
 יו"ר ועדת שמות

 
 העתק:

 מר צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר              
 גב' אשרת גני גונן, מנכ"לית העירייה

 ייהמר דוד תורגמן, מבקר העיר
 ועדהוחברי ה


	הצעת החלטה – אישור פרוטוקולי וועדת שמות
	20.2פרוטוקול ועדת הנצחה מיום
	פרוטוקול ועדת שמות 25.9

