
 ועדת שמות 

 11.6.2019מיום ישיבה  - 2פרוטוקול מס' 

 חלטות ישיבת ה

 

 :  נוכחים

 יו"ר הוועדה  -עידן למדן 

 חבר מועצה  -דני לביא 

 חבר מועצה  -מיכאל דורון 

 נציגת ציבור   -ן ינאוה איז

 נציגת ציבור -שרון גילאי דותן 

 נציג ציבור  -גיא ברזל 

 נציג ציבור   -אילן בן עמי 

 נציג ציבור  -אלון פולישוק 

 

 .בהתאם תוקןיהפרוטוקול  - 13.5.19כמי שנכחה בישיבה מיום שרון נשמט שמה של עקב תקלה 

 

מועצת העיר  - בית מלינוב ההחלטה שנתקבלה בעניין הנצחת מש' בן חיים בעידן עדכן את החברים לגבי 

   .של העיריה אישרה, והנושא עובר לאישור וועדת תרומות

 

  : נושאים 4סדר היום כולל 

 

 קריאת שם או הנצחת עולי הגרדום בעירק, יוסף בצרי ושלום צאלח ז"ל. -בקשת עזרא בן יעקב  .1

 פרופ' יוסף אימרי.  -קריאת שם  -בקשת משפחת וינשטיין  .2

 פייבוש יעקובי   -קריאת שם  - בקשת משפחת ברמן ויעקובי  .3

 הצבה מחדש של פסל אמנותי שהוקם בעבר לזכר חלל צה"ל זיו ברגור.  -בקשת יונה ושרית ברגור  .4

 

 

 

 עולי הגרדום בעיראק )יוסף בצרי ושלום צלאח ז"ל( הנצחת  -עזרא בן יעקב בקשת  - 1מס' נושא 

 

התקיים דיון בדבר ההנצחה ומיקומה, שאלת הקשר לרמת השרון וקיומן של הנצחות נוספות, צויין כי 

 המבקש הדגיש את חשיבות ההנצחה גם בשל קהילה גדולה בעיר שזה מתקשר לסיפור ההיסטורי שלה. 

 

 : החלטה 

 
 ברוב קולות. הועדה החליטה לאשר את ההנצחה 

 הנביאים.  -המלכים-החליטה על ביצוע ההנצחה בכיכר של שבטי ישראלהוועדה 

 בפארק הנביאים.  תבוצע ההנצחה ובתיאום לשכת מזכ"ל, ככל שהנושא לא יתאפשר, 

 

 

 פרופ' יוסף אמריהנצחת  -בקשת משפחת וינשטיין  - 2 נושא 

 

וחשיבותה והנצחה של אנשי מדע ועידוד למצויינות, מדעים וטכנולוגיה.  הוועדה רואה בחיוב את הפניה 

מקום שמתקשר למדעים ופיזיקה כמו פארק מדע או פארק עם עתיד לקיים הנצחה בממליצה לבחון בהועדה  

 ת. או פיזיקלי תתוספת אומנותי



 

פרופ' אמרי ז"ל    ותציע לקשר לאחד מבתי הספר התיכונים כדי להביא להנצחתתבצע פניה למשפחה  הועדה  

 .(כנגד תרומהשם כעידוד למצויינות )יובהר כי הנצחה זו לא תהא באחת המעבדות 

 

אך הנושא יועלה שוב בעתיד ותיבחן ההנצחה שם רחוב בשלב זה, אין הועדה ממליצה על הנצחה במתן 

 בשם רחוב. 

 

 פה אחד.אימצה את ההחלטה הוועדה  :החלטה 

 

 

 

   ז"ל פייבוש יעקוביהנצחת  - רונית ברמןאני ו בקשת - 3 מס'  נושא

 

לבקשת המשפחה, מדובר בדמות מוכרת ועתירת עשייה ברמת השרון, חבר מועצה   הועדה החליטה להעתר

 לשעבר ממקימי עמותת "ביתנו" שעשה רבות לשימור ההיסטוריה של רמת השרון עוד מימיה כעיר שלום.

 

סוכם כי יו"ר הועדה בסיוע הממונה על הנכסים יתאמו עם המשפחה לאיתור רחוב מתאים באזור שבו חי  

 .(ביאליק לכ"ט בנובמבר מחבר בין שד' שביל שש ז"ל )עלתה האפשרות להנצחה בופעל פייבו

 

 הוועדה מאמצת את ההחלטה להנצחת פייבוש יעקובי ז"ל פה אחד.  :החלטה 

 

 

 

 הצבה מחדש של פסל שהיה לזכר זיו ברגור   -יונה ברגור בקשת אילת ו - 4מס' נושא 

 

לא התקיים דיון. דני יביא לועדה הבאה את בדיקתו בדבר   לאור בקשתו של מחזיק תיק התרבות דני לביא

 קבלתם ומיקומם.  ,מדיניות הצבת פסלים בעיר

 

ואף לגבי הנוהג בערים אחרות וגם על כך יד לבנים הסניף המקומי של מול בצע בדיקה לעידן י במקביל, 

 יימסר עדכון בישיבת הועדה הבאה.

 

 הנושא ישוב ויידון בישיבת הועדה הבאה.  :החלטה 

 

 

 


