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   הנצחת הגב' שרה מורדוך ז"ל -בקשת חיים מורדוך  - 1מס' נושא 

 

 ומלווה אותו למעלה מעשור.חיים מורדוך, ברוך קרוב של חיים  מר  וברוך חכים  בקשה הוצגה בידי  ה

 

בזמנו היתה פניה של מר מורדוך לעיריה ולועדה להנצחת הגב' שרה מורדוך ז"ל. הרעיון המקורי 

סייע לילדים הרצון היה לעשות זאת בדרך שתאת אהבתה לגנים וטבע והיה להנציח בדרך שתקשר  

 עם צרכים מיוחדים.

 

הוקם גן ציבורי ברח' בן גוריון לילדים עם צרכים חצי מיליון ₪ ,  ה  זלצורך  בעבר  מר מורדוך תרם  

בטעות בוצעה הנצחה נוספת באותו אזור, אלא ש. חגיגי ופירסום לעניין טקסמיוחדים ואפילו היה 

 .אי נעימות ולבסוף השיבו למר מורדוך את הכסףבעייתיות ונוצרה התגלעה עקב כך 

 

כיום , סיים את התהליך וההנצחהבה לבעודו בחיים ובבריאות טו מר מורדוךחשוב ל, מקרהחרף ה

ריכת דגי ציע להנציח את שמה בפארק הנצח בסמוך לבמהוא מתגורר בדיור המוגן ברחוב הנצח ו

 אלף ₪.  100תהיה בסך של המוצעת , התרומה מה שמקשר לטבע ולגניםהזהב 

 

שר להנצחה התקיים דיון ונשאלו שאלות מצד חברי/ות הועדה הן לגבי התהליך שהתקיים בעבר ובהק

 .והן בדבר המיקום ואי מניעת הנצחה נוספת הנוכחית

 



   ת שרה מורדוך ז"להנצח -החלטה 

 

 .ז"ל שרה מורדוך גברתלפארק הנצח תבוצע הנצחה הדגים בבאזור בריכת 

 ₪ יבוצע באמצעות ועדת תרומות. 100,000תיאום התרומה בסך 

 לא תמנע הנצחה נוספת באזור הבריכה ו/או בפארק.

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד
 

 

   הנצחת רפי וקנין )הרוג מלכות( -בקשת משפחת המנוח  - 2מס' נושא 

 

 וכן נכדו.יעל וירדנה הבקשה הוצגה בידי בני משפחתו של רפי וקנין ז"ל, בנותיו 

 

המשפחה אשר היה פעיל במוסד במסגרת תנועת "המסגרת"   אביבני המשפחה סיפרו את סיפרו של  

 שנה עדיין פרטים רבים חסויים ואינם לפירסום. 70 -שפעלה במרוקו. עד היום, לאחר כ

 

מר וקנין ז"ל גוייס בידי המוסד ועסק רבות בהעלאת יהודי מרוקו בדרכי הים והיבשה בתקופה שבה 

ב להסגיר את חבריו עונה קשות בכלא עד וסר נתפש בידי השלטונותלאחר שנאסרה יציאתם, 

 שמצבו הרפואי היה בכי רע ולאחר תקופה קצרה נפטר.

 והוא הוכר כ"הרוג מלכות". כאלמנת צה"ללימים עלו בני המשפחה לארץ, אשתו הוכרה 

 

 תל אביב, אשקלוןבני המשפחה פעלו רבות להנצחתו והוא הונצח במספר ערים בישראל, ובהן 

 הנצחה.לאישור כבר יש  ירושליםבצליה ווהר

 

התקיים דיון בין חברי/ות הועדה בין השאר בעובדה כי כבר קיימות מספר הנצחות אישיות, העדר קשר 

 ישיר לרמת השרון ועוד.  עלו קיומן של הנצחות ואפשרויות דומות בדומה להנצחה של "תנועת הבריחה". 

 

   הנצחת רפי וקנין ז"ל -החלטה 

 

 .ע"י חברי הוועדה ההבקשה נדחת

" והפעילות הציונית של תנועת המסגרתתשוב ותבחן )ככל שתוגש בקשה( הנצחה של "הוועדה 

 .בדומה ל"תנועת הבריחה" יהודי מרוקוהעלאת 

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד

 

 ( 20:12נאווה יוצאת בשעה )

 

 

  וסיליה(הנצחת רביבה אפל ז"ל )רביבה  -בקשת עמוס אפל  - 3מס' נושא 

 

 ז"ל. מבקש להנציח את אמוהבקשה הוצגה בידי עמוס אפל, ה

 

 .שנה ברמת השרון 30מעט את בית הקפה "רביבה וסיליה" וניהלה אותו במשך כרביבה הקימה 

 . ומוסד מקומי חשוב הוויה של רמת השרוןאין חולק, כי בית הקפה הזה הינו אחד ממוקדי ה



)ברח' המייסדים, גן סמדר וורד( מול בית הקפה גינה שמהחלק הציע לבצע את ההנצחה בעמוס 

 ית הקפה.בלובאופן שישלב ויחבר ריחות וטעמים ויתקשר 

 

התקיים דיון בין חברי/ות הועדה שציינו את העובדה כי בית הקפה הינו אחד מה"מותגים" של רמת השרון 

 י המנוחה ברמת השרון.ומוקד משיכה לציבור גדול, גם אופן ההנצחה מתקשר לסיפור האישי וחי

 

במעמד הדיון לא התגבש בידי המבקש רעיון ההנצחה המדוייק )גינת תבלינים, פינת הנצחה או 

 ספסל( וכן סכום ההנצחה.

 

   הנצחת רביבה אפל ז"ל -החלטה 

 

תפעל למול המבקש ותגבש שלוש חלופות הבקשה תופנה ללשכת מנכ"ל העיריה שבהתאם לנוהל 

 לאישור הועדה.והצעות שיובאו 

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד

 

   קריאת רחוב על שם סטלה לוי ז"ל - 4מס' נושא 

 

 נושא קריאת שם ע"ש הגב' סטלה לוי אושר בידי ועדת השמות בעבר, אך לא נקבע מיקום מדוייק.

 

הגב' לוי היתה קצינת ח"ן ראשית בדרגת אל"מ,שימשה כנספחת בוושינגטון, וממקימי ארגון 

בהמשך כיהנה כחברת כנסת מטעם ד"ש וכן שינוי, ובעיר  "המשמר האזרחי" במשטרת ישראל.

  כיהנה שנים רבות כנציבת קבילות הציבור בעיריה.

 

  ז"לסטלה לוי הנצחת  - החלטה

 

 .)רח' ללא מוצא בצמוד למכבי האש(  שמול סמטת בוקקסמטה  ועדה ממליצה לקרוא על שמה את הה

 

 .הוועדה מאשרת פה אחד

 

 

  לא נדונו והועברו לאחת מהישיבות הקרובות[ 6 -ו 5]נושאים מס' 

 

 


