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  : נושאים 6סדר היום כולל 

 

 תרומה לבית מלינוב. -הנצחת ג'ולייט ויצחק בן חיים  -יגאל ירדני בקשת  .1

 .הצבה מחדש של פסל אמנותי שהוקם בעבר לזכר חלל צה"ל זיו ברגור - יונה ושרית ברגורבקשת  .2

 יוסף בצרי ושלום צאלח ז"ל. ,עולי הגרדום בעירקקריאת שם או הנצחת  -בקשת עזרא בן יעקב  .3

 פרופ' יוסף אימרי. -קריאת שם  -וינשטיין  פחתבקשת מש .4

 פייבוש יעקובי. -קריאת שם  -יעקובי וברמן בקשת משפחת  .5

 . החלטה - סטלה לוים קריאת ש .6

 

  פתיחה, הכרות, נוהל -כללי 

 

בין חברי הוועדה, כל אחד קצרה ראשונה בקדנציה הנוכחית, נעשתה הכרות הישיבה עידן פתח את ה .א

 הציג את עצמו.

 

אי ביטול הישיבה. בשל דורון מיכאל יידע את חברי הועדה בפנייתו ומחאתו של חבר המועצה עידן  .ב

בדבר הקפדתו להתייצב לכל ועדה או דיון בו הוא נוגע ועל  ו של מיכאלאת דבריואישר הדגיש 

 .בפרט ובישיבות בכלל ראה בנוכחותו בישיבה הראשונהמיכאל החשיבות ש
 

עידן הבהיר כי מועד הישיבה נקבע לפי נוחות מרבית חברי/ות הועדה, ומכיון שכבר הוזמנו המבקשים 

)בהמשך וטרם  החליט שלא לבטל את ישיבת הועדהמזה זמן ממתינות רבות מבעוד מועד ובקשות 

 .כל דיון חזר עידן והבהיר את נסיבות ההעדרות וההתנצלות(
  

ומתוך התחשבות בה החליט שלא יתקיימו ועצה, מחבר , שהינו אלשל מיכפנייתו לאור יחד עם זאת, 

( שעליו ירדני)בקשת נושא הראשון זולת ה הצבעות והחלטות אלא רק ישמעו את פניות המבקשים

 . ותיקון הנוהל לעניין מספר חברים בשל דיון קרוב בבית משפטהחלטה יש לקבל 

 

קריאת בעקבות ורקע כללי ליצירת 'נוהל קריאת שמות והנצחה' נתן הסבר עידן התקיים דיון קצר ו .ג

. ניתן הסבר קצר על ודחיפתו לייצר סדר יאיר גולןהאולם המרכזי בבית 'יד לבנים' )ובעיר( ע"ש 

מרבית הפניות והבקשות בשנים הנוהל, הובהר שאין הקלטה ושהפרוטוקול אינו מילולי, עוד עלה ש

 . מטעם הועדה במתן שמותבהנצחה ופחות  ותעוסקהאחרונות 
 

חברים,  5הרכב הוועדה הוא עד הקיים הל ושרון העירה את תשומת לב הועדה שלפי הנחברת הועדה 

 . חברים 8, ובפועל מינתה המועצה ציבור נציגי 2-וחברי מועצה  3
 

 . תקן את הנוהללמועצת העיר להועדה תפנה  - הוחלט



  (בית מלינובהנצחת ג'ולייט ויצחק בן חיים )תרומה  - 1נושא 

 

, וגדעון מייצג יגאל מייצג את בית מלינוב .בעם גדעון שם טויחד  יגאל ירדניהמבקש הבקשה הוצגה בידי 

 ט ויצחק בן חיים ז"ל.יימשפחת גו'לעזבון את 

, כיום יש יותר גימלאים תרומותשנה בהצלחה מרובה ומדי פעם מקבל  40 -בית מלינוב מקום שפועל כ

  .ופחות מקום

בצוואה והורישו  ,ערירייםהיו תושבי רמת השרון שהזוג הנ"ל, הנציח את בני ליגאל להציע  גדעון שם טוב

נדרשת תוספת מקום, יתרת העזבון בסך בית מלינוב מכיון שב .חיוניציבורי וצורך לסכום של כסף 

 פעולות הבית.ש"ח תשמש להקמת קומה נוספת בבניה קלה ולטובת גימלאי העיר והרחבת  600,000

, וישמח אם ועדת השמות יגאל העיד כי יש צורך והם מסכימים ומבקשים את ההנצחה בקומה הנוספת בלבד

 תקבל את הבקשה.
 

פי הבדיקות דבריהם להאם הסכום יספיק? לות הועדה. בין השאר /התקיים דיון ונשאלו שאלות מצד חברי

הוקמה מעלית  2005תכנון, עוד צויין שכבר בשנת להספיק כולל נערכו למול אגף הנדסה הסכום אמור ש

ברגע שיקבלו אישור הוועדה יבדקו שמראש תוכננה להגיע גם לקומה הנוספת כך שהתשתית מוכנה וקיימת. 

 בדיוק את העלויות .

, הפעילויות נעשות בהתנדבות של פעילים, כל אותו בתרומה הבית מלינוב נמצא באחזקת העירייה שקיבל

 .בסיוע עמותת 'ביתנו' שפועלת במקום ושתגייס כספים נוספים יחד עם העיריה
 

הנוספת תשמש להנצחה בנה"ז בן חיים באחד האולמות או המסדרון ובהתאם לעלות הקומה הודגש כי רק 

 .בפועל
 

בשל בעיה חוקית או הנדסית קומה נוספת הובעה נכונות מצד התורם כי במידה ויתברר כי לא ניתן להקים 

העדפה היא ה -המצוי בתכנון  (HUBהאב )אחר כמו משמעותי למשהו תיועד התרומה בתנאים אלה 

ל דיון משפטי קיימת חשיבות לקבל החלטה בהקדם בש .אז לחלופה אחרתאם אין אופציה רק ו לגמלאים

 בנושא.
 

 : ערות והארות הועדהה

 מועצת עיר.בועדת תרומות ותרומה והנצחה צריכות לעבור אישור ב. 1

 .האיר תשומת לב הגורמים הרלוונטים בהנדסהצריך ל - שימורמיועד לבניין  .2

 בניה על הגג.ההנדסית לאפשרות הממ"ח מבני ציבור לגבי  - לבדוק עם יפעת ברונר .3

 

 *אילן יצא מהוועדה לטובת אסיפת הורים.

  

 

 

 

 ברגור לזכר זיושהיה פסל צבה מחדש של ה - גורריונה ב -  2נושא 
 

היה חבר מועצת גם יונה ועל כך ש, עידן העיר כבר בפתח הדיון על הכרות רבת שנים עם יונה והמשפחה

 י ועידה ומפלגה.חבראותה סיעה, ושניהם בעם עידן יחד העיר 
 

תאונת דרכים ליד קיבוץ בית חוזרו מפעילות בגור שהיה מ"פ בצנחנים ונהרג בבריונה מספר על בנו זיו 

-"ציפור שמוטת כנפיים"  - והנצחתו לזכרופסל לימים, שרית ברגור, האם, שהיא גם פסלת הקימה  זרע.

 זיו בתאונת דרכים.בו נהרג סמוך למקום בכניסה לקיבוץ והוצב על סלע שהובא במיוחד פסל יצוק שהונח 

 .(2006) גנב הפסלולקראת המשחקים האולימפיים בסין נלרוע המזל ולמרבה הצער 
 

 .דיוןבתו של יונה הצטרפה להאחות של זיו ואיילת **
 



להקים את הפסל ברמת מעדיפים  והםבביצוע לחדש את הפסל ויש להם חבר שמוכן לסייע רוצה המשפחה 

 רמת השרון .וילדי די ישל זיו יל ווגם חבריעיר מתגוררת בהמשפחה מכיון ש השרון

 וומנותי ולאביטוי ומיקום יותר אלרעיון הינו במהלך דיון שהתקיים ומספר שאלות מצד הועדה הובהר כי ה

לא לפגוע במשפחות בשל רצון שמציג את זיו ספציפית כזה ולא גם הכיתוב יהיה כללי  דווקא פסל הנצחתי,

 .אחרות שכולות
 

, להצעת הועדה בדבר הנצחה באחד מבתי הספר פחות היה אופציונליים המשפחה הציעה מספר מקומות

רצון לכיוון.  בסוף הוועדה נכנסה שוב איילת והציעה את הכניסה לרחבת יד לבנים, שבצד שמאל ממוקם 

 סלע ענק שאפשר לעשות עליו את הפסל כפי שתוכנן במקור.
 

  :ערות והארות הועדהה

שני פנים לדיון: אחד, לברר גם עם מחלקת תרבות מיקום ומדיניות; שניים, דיון עקרוני בדבר הנצחת 

 חיילים במרחב הציבורי.

 

 

 

 בעיראק )יוסף בצרי ושלום צלאח ז"ל(  עולי הגרדום -עזרא בן יעקב  - 3נושא 

 

, חבר מועצה מועצת הפועליםיו"ר כשימש סגן ראש המועצה, , כיהן בעבר כבן יעקבנושא הוצג בידי מר ה

 ., עולה מעיראק בעצמושנים 11כ 
 

סיפר את סיפורו וסיפורם של אלה שהיו חברים בתנועת המחתרת החלוצית בעיראק והיו בזרוע ההגנה 

 ולאחר מכןוהפעלה לחינוך לעלות לארץ. מי שהיה אחראי על הקבוצה זה יוסף בצרי, והם הגיעו לארץ 

  גוייס לריגול בעיראק, שם הוא נתפס יחד עם שלום צלאח )ויהודה תג'ר, ששוחרר לימים(.
 

 .מעיראק ומציין שיש רבים בעיר מהעדהמבקש לפעול להנצחת עולי הגרדום 
 

, עוד עלה שלא קיים קשר כספיתלהנצחה בדמות תרומה אפשרות במסגרת דיון ושאלות הועדה עלה כי אין 

 .לא ידוע על מקומות אחרים בארץ יד התשעה. -ן, וכי קיימת הנצחה ספציפית באור יהודה לרמת השרו

 בכל מקרה, אין קשר ישיר לרמת השרון.

 

 

 

 ' יוסף אמרי פפרו -בקשת משפחת וינשטיין  - 4נושא 

 

תושב רמת נפטר לפני כשנה, האב ז"ל  שגרים ברמת השרון. ,ד"ר דפנה וינשטיין עם בעלה ,הגיעה בתו

 .בדרך אחרתלהנציח את שמו ברחוב או השרון, ומבקשים 
 

, חתן פרס ישראל, פרס אמת ועוד, חתן פרס וולף, מדענים בישראלהירי כפרופ' יוסף אמרי היה פיזיקאי מב

ומכון ויצמן , כן הוצגו פניות והמלצות מטעם הטכניון אירופה וארה"בת למדעים של ישראל וחבר האקדמי

 לקריאת רחוב על שם אמרי ז"ל.
 

במהלכו הודגש כי יש חשיבות בציון מדענים וחינוך למצויינות ומדע, הועלה רעיון לייצר התקיים דיון, 

הועלתה שאלה האם יש רצון  השם ומעשיו של הפרופ' יוסף אמרי.כלשהי לפסל והנצחת תחרות אמנים 

כמו בית ספר או מעבדות או האב והאם יש רצון או יכולת לגייס תרומה  הנצחה אחרת לאו דווקא רחובל

 .לפרוייקט הנצחה
 

ומשמעותי יותר וכי אינם מציעים הנצחה כתרומה  שם של רחוב זה נצחיהבהירה כי מבחינתה המשפחה 

 ולא ידוע להם אם ניתן לגייס מאחד המוסדות הממליצים.

 



 פייבוש יעקובי  -רונית ברמן  - 5נושא 
 

 והנכדה רונית ברמן.ברמן ועדה הגיעו הבת אני בפני ה

בקשה ה האושר 2009בשנת  ,רוכברגר, מר תקופת כהונתו של ראש העיר הקודםפי המתואר כבר בל

 בוועדת שמות.קריאת שם ו

  כך למשל:  .בהם עסק במהלך כל שנותיו מגווניםרבים ו קטיםיפרויז"ל פורטה והוצגו פייבוש פעילותו של 

, היה מזכיר מועצת הפועלים, נוטר, הקים וניהל את הגרעין הקיבוצי "הנוער הציוני הרצליה לטביה" יזם,

מיוזמי ומקימי עמותת "ביתנו" )בית מלינוב( לשיפור חיי הגימלאים, שנים,  14 -חבר מועצה במשך כ

 ופירסם את ספר "הראשונים" על תולדות רמת השרון ועוד פעילות ציבורית עניפה.
 

ביאליק עם רח' רת בסמטה המחברת את שדלדברי המשפחה הובטח לה ואף הוחלט כי מר יעקובי יונצח 

רוכברגר ם נהרס המעבר ואז הובטח להם בידי ראש העיריה מר בצמוד לבית מלינוב, לימי כ"ט בנובמבר

 תיקרא על שמו. אחת הכיכרות ברח' השרףכי 
 

התקיים דיון ושאלות הועדה במסגרתן עלה כי אין בידי מרכזת הועדה החלטה או פרוטוקול לעניין זה וגם 

פני עצמה גם כיום בשים לא בארכיון העיריה. הוסכם כי בלי קשר להחלטה קודמת הבקשה יכולה להידון ב

 פייבוש ז"ל.לב לעשייתו הציבורית הרבה של 
 

 : ערות והארות הועדהה

 .אזור בית מלינוב ובסמטה סמוכה אחרתבהמבקשות סיור עם יקיים עידן  .1

 ומעברים ככל הנוגע לבקשות השונות.וסמטאות  פנויים הוועדה צריכה לבדוק עם עינב לגבי רחובות .2

 

 

  סטלה לוי  - 6נושא 
 

 ישיבה הקרובה.דון ביהוועדה ויסדר יום מהוסר הנושא 

 

 

  בית מלינוב -גו'לייט ויצחק בן חיים ז"ל  -החלטה בנושא הראשון 

 

ש"ח לצורך הנצחת ג'ולייט ויצחק  600,000בסך ר קבלת התרומה חליטה לאשר את הבקשה ולאשהוועדה מ

 . בבית מלינובבן חיים ז"ל 

 .תרומותלאחר מכן לבחינה בועדת מועצת העיר ובלאישור המלצה זו תובא 

ככל שיתברר שקיים קושי המונע את ההנצחה בבית מלינוב תיועד התרומה להנצחת בני הזוג באופן דומה 

  ובתיאום עם המבקש.אחר לפי שיקול דעת הועדה 

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד

 

 

  הנוהלתיקון החלטה בעניין 

 

 בשים לב למספר החברים הנקוב בנוהל הקיים, הועדה ממליצה למועצת העיר כדלקמן:

חברי מועצה ולפחות  3חברים, מהם לפחות  9ולקבוע כי ועדת השמות תמנה עד לנוהל  6לתקן את סעיף 

 נציגי ציבור.  3

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד

 


