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  500348אסמכתא: 
  

  לכבוד
  חברי הוועדה

  
  שלום רב,

  
  19.11.28מתאריך  והנצחה שמותל ועדת ופרוטוק הנדון:

  
  בהשתתפות: , 19.11.28התקיימה בתאריך שמות ישיבת ועדת 

  
  יו"ר ועדת שמות   -    עו"ד איתן צנעני

  חבר ועדת שמות  -    דני הרוש
  ת ועדת שמותחבר  -    הדר לביא

  חברת ועדת שמות  -    תהילה מימון
    חברת ועדת שמות  -    לירית שמש

  חבר ועדת שמות  -    ממה שיינפיין
  משקיף  -  עילאי הנדין הרסגור

  מזכיר ועדת שמות  -    שמשון ממליה
  נעדר מהישיבה  -    אורן כהן 

  
  על סדר היום:

 עו"ד איתן צנעני. –דברי פתיחה  .1
 שמשון קוממי ז"ל.בקשה לקריאת כיכר ע"ש הקבלן  .2
 בקשה לקריאת אולם הספורט בתיכון הרצוג ע"ש איציק שלום ז"ל. .3
 בקשה לשינוי שם רחוב הבנים לרח' עמרמי. .4
 בקשה לקריאת סמטה המחברת את רח' דב הוז לרח' גולומב ע"ש צביה וילנסקי ז"ל. .5
 בקשת להנצחת נטע רוטמן ז"ל. .6

  
וקריטריונים להנצחה ועל כן במהלך השבוע הבא  יו"ר הועדה ציין כי יש צורך בקביעת נהלי עבודה

תשלח לחברי הועדה טיוטה של נהלים וקריטריונים להערותיהם מתוך כוונה כי בישיבת הועדה הבאה 
  יאושר נוסח מוסכם.

  

 כיכר ע"ש שמשון קוממי .1
 .התומכים בבקשה חתימות של תושבי עליה המבקש צירף. , גיסו של המנוחפניית אבינועם בן צור

  קוממי אינו דמות ציבורית ואינו עומד בקריטריונים לקריאת רחוב או כיכר על שמו. מר 
  לדחות את הבקשה. פה אחד ממליצים :  החלטה

  

 אולם הספורט היובל ע"ש איציק שלום .2
והציל  דווחו שאיציק פעל רבות לקדם והרים את נושא הכדורסל בכפר סבאחברים שונים בוועדה 

  .את מועדון הכדורסל מקריסה כלכלית
 הבקשה היא לקריאת אולם שממילא אף גורם לא ביקש עד כה לקרוא אותו בשם של גורם אחר.

  תומכים ונמנע. 5



 

 

  . מוצע לבקש את עמדת הנהלת תיכון הרצוג.: ממליצים לאשר את הבקשה  החלטה
  

 עמרמילרחוב הבנים  שינוי שם רחוב .3
בישיבה נגד ההצעה שכן החלפת שם רחוב תגרום עוגמת נפש לתושבי רחוב חברי הוועדה התבטאו 

הבנים כמו כן שינוי השם עלול לפגוע בגורמים הקשורים לרחוב הבנים. מדובר ברחובות ותיקים 
 מאוד ואין עילה או הצדקה כעת לשינוי השם. 

  לדחות את הבקשה.פה אחד הוחלט :  החלטה
  

 וילנסקי ז"לסמטה ליד רחוב דב הוז ע"ש צביה  .4
  : תדון בישיבת ועדת שמות הבאה. החלטה

  

 הנצחת נטע רוטמן ז"ל .5
זאת  ולירית שמש פירטהדר לביא ות הוועדה ווחבר אין ספק שפעילותה של גב' רוטמן ז"ל חשובה

ה עלולה . הנצחה מסוג זאו תרומה מיוחדת לעיר אין לה קשר לכפר סבא. יחד עם זאת בישיבה
   .יםליצור תקדים במקרים דומ

העיריה תפנה בתיאום עם המשפחה, וככל פה אחד הוחלט לדחות הבקשה אולם : החלטה
בבניין בו עבד המנוף שפגע בגב' להנציח את נטע רוטמן  שהמשפחה תחפוץ בעזרת העירייה בעניין, 

  רוטמן ז"ל.
  

  
  

 
  בברכה,  

  
  איתן צנעני עו"ד   
  יו"ר ועדת שמות   

  
  

  
  העתק:

 ה, מנכ"ל העירייאיתי צחר מר  

 מן, מבקר העירייה'מר דוד תורג  

 חברי הועדה  


