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  גינת הציפורים -נושא ראשון 
 
ינה הציבורית  מרחב הג, אשר סיפרה על  נהלת מחלקת גניםמ  ,דליה יואלבקשה הוצגה בידי  ה

 .בן שלום-גינה ברחוב השילוח - "ניצן "גן הצמודה וקרובה ל
 הוסבר כי מדובר ב"גן ירוק", המקפיד על מיחזור וקשר לטבע ולסביבה. 

גינה כדי לקדם פעילות וביקור בהצוות  נעזר    החינוכיות והפדגוגיותבמסגרת שלל הפעילויות  
שונים, הקימו    בתי קינוןולומדים על ציפורים  במסגרת הפעילות הילדים    עי אחד לפחות, שבו

 .  בדרכים שונות מתחזקים את הגינה וכן  האכלהקינון ו פינותשובך ו
לחורשה "חורשת   בגן נעשתה הצבעה לבחירת שם לחורשה, הבקשה של הגן לקרוא

 הציפורים".
 

 התקיים דיון בועדה בבקשה.
 

את קריאת שם הגינה הציבורית כ"גינת  הוועדה מאשרת פה אחד - החלטת הוועדה
 .אין בכך כדי למנוע הנצחה עתידית נוספת או אחרת הציפורים"

 
 

 מורשה  בית עלמין)דרך הגישה( של רחוב קביעת שם ל  -נושא שני 
 
 בית עלמין לרחוב )דרך הגישה( ש ביעת שם ללקפניה מטעם גורמי המקצוע  נתקבלהועדה ל

 .מורשה



אחד הרעיונות שהועלו היה לציין את הרחוב באמצעות מתן שם שיזכיר את הסיפור  
אבו קישק שהאדמה היתה שלו והצד השני היה של שבט ההיסטורי של רמת השרון ואת 

 .ג'לילשבט 
 

הקשור לשבט שהיה בעלי לרחוב מתן שם שקיימת  בעייתיות  במרבית החברים סברו 
עלול להיות מנוצל  מסיבות שונות, בעיקר בהתחשב שזו דרך לבית העלמין, ביניהן:  הקרקע   
אי נוחות התושבים, גרימת  ברגשות  שם בעתיד,  פגיעה  -אישיעלה טענות  מהמשפחה  בידי מי  

 ועוד. באי בית העלמין ל
 

י לשים שלט אכדבעתיד לשם הרחוב שיוחלט שהוצג כי ללא קשר החברים הסכימו לרעיון 
 .  לא בסמכות הועדה - וההיסטוריה של רכישת הקרקע על האיזורקצת ולספר 

 
או דרך הנצח  הנצח : , ובהםשמותהתקיים דיון בועדה ועלו מספר חלופות ורעיונות ל

מנוחה   ;התחנה האחרונה ;קדמהדרך  ; הנשמות הטהורות )במקום הרחוב הקיים בעיר(;
 . אחדות ישראל -; ולבסוף הדרך לאי שם ;שדות תות לנצח ;הדרך לגאולה ;אחרונה

 
   - החלטת הוועדה

ו  חנהוועדה יב ות/חברי, הרעיון של "אחדות ישראל" היה נראה מוצלח לרוב. אין החלטה
 .לועדה הקרובה נוספיםרעיונות הוצגו ואף רשאים להביא שמות שאת הרעיונות וה

 בוועדה הבאה. שוב ויידון הנושא י
 
 

 מאיר דגן ביטול החלטה להנצחת  -נושא שלישי  
 

לפני במסגרת בדיקת החלטות שטרם בוצעו ו/או איתור בקשות שטרם נדונו התברר כי 
בבקשה להנציח את מאיר דגן ז"ל. בזמנו, התקבלה  שנתיים לערך היתה ישיבת וועדהכ

   קריאת שם כיכר הכניסה למתקן על שמו.ו באמצעות להנציחהחלטה 
כפי שהתברר, המוסד החליט לבצע הנצחה למאיר דגן ז"ל במבנה החניון והגשר שמוליך 

 למתקן ולפיכך נתייתרה הבקשה.
 כיכר. צחה בההנמוסד לבטל את באמצעות מני בן חיים נתקבלה פניה מה

 
אשרת פה אחד את ביטול ההחלטה להנצחת מר דגן ז"ל הוועדה מ  - החלטת הוועדה

 . בכיכר
 
 

   ז"ל  מרסל ניניוקריאת שם  -  נושא רביעי
 

סמוך לפטירתה של מרסל ניניו ז"ל,  יצחק נודלמן שהעלה פוסט הנושא הוצג בידי מר 
 לבקשת יו"ר הוועדה  פנה והגיש בקשה רשמית לקריאת שם. 

 
של  "בישהעסק בתור פרשת "נודע מבצע שלימים  ,מרסל ניניו הייתה מגיבורי מבצע סוזנה

מדובר ברשת ריגול שנחשפה וחבריה נשלחו חלקם למאסר ושניים ניתלו, כולם  .המוסד
שנים בין השאר בשל הכחשת הקשר( אך בהיותה אישה   14נשפטו ושהו במאסר שנים רבות )

במסגרת חילופי שבויים לאחר   ושוחררהיא היתה לבד לגמרי כל אותן שנים. מרסל וחבריה  
 מלחמת ששת הימים. 

 
 ללא ילדים או משפחה.   2019אך נפטרה בשנת מרסל התחתנה אמנם 

 
לכשעצמה, לחילופין כמו שעשו בערים אחרות ניתן   יצחק חושב שמרסל ראויה להנצחה

   .ע"ש "נידוני קהיר"לציין את הארוע עצמו בצורת רחוב או כיכר 



או הנצחה של אדם קריאת שם הנוהל או המניעות בהתקיים דיון בועדה, נבחנה שאלת 
 חלפה שנה מפטירתו.בטרם 

הועדה סברה שהנצחה אישית של מרסל ניניו חשובה ועדיפה, נידוני קהיר וכן מרזוק ועזר  
שניתלו הונצחו בערים אחרות והיא ראויה בהחלט. הדבר עולה גם עם רצון הועדה לקדם 

ראוי שההנצחה תיעשה  .ובטחונהשתרמו למדינה הנצחת נשים משפיעות בודאי כאלה 
 באזור המוסד. 

 
כיכר במפגש בהנצחת מרסל ניניו הוועדה מאשרת פה אחד את  - החלטת הוועדה

 הרחובות יצחק חופי ומאיר עמית.
 
 [עזבה את הישיבהן ינאווה איז]
 

   ז"ל מריץ לסלאוהנצחת   -נושא חמישי 
 

, תוך מיקוד הבקשה בהנצחה בגינה שבין רחוב  במשרדי העירייה התקבלה הבקשה שבנדון
 הפרדס לרח' הקוצר.  

במסגרת הפניה וטרם הישיבה הציע יו"ר הועדה למבקשת להנציח את המנוחה בגינה אחרת  
 בעיר אלא שהיא שבה על הבקשה להנצחה באזור זה בהדגישה כי שם היה מרכז חייה.

 
כבר    ו₪ אושר  50,000תרומה בסך  ההנצחה והתברר כי  בבדיקה שהתקיימה, כאמור לעיל, ה

  אך לא יצאה לפועל. 8.3.2017בישיבת ועדת שמות מיום  
 

 .ים את החלטת הוועדה הקודמתרמאשר  - החלטת הוועדה
 
  [תרומה והנצחה המשך טיפול לפי נוהל - מזכירת הועדה תעדכן את לשכת מנכ"ל העיריה]

 
 

 אביגיל לוי   -+ תרומת בנוה גן דיון עקרוני לגבי ספסלים  - נושא שישי 
 

התקיים דיון עקרוני לגבי הנצחה ופניות תושבים בעניין זה  בשל מספר בקשות פרטניות
 . באמצעות הצבת ספסל או מתקן שתיה

יו"ר הועדה עדכן בשיחה למול לשכת מנכ"ל, עלויות ושאלות שהוצגו, והתקיים דיון בצורך 
 ובפניות מהציבור בעניין. 

באמצעות ספסל או מתקן שתיה  "קטנות"הוועדה תומכת ברעיון המאפשר הנצחות 
)הוצע ₪, ההנצחה תהיה באמצעות שלט שיוחלט בהמשך  7,500 -מתפחת בתרומה שלא 

 .  או המתקן פסלאחת מפינות הסביפו( -המודל הקיים בעיריית ת"א
 

תילת עץ והצמדת לוחית או הצבת אבן לידו   הצעה להנצחה "קטנה" ודומה באמצעות ש
 .נדחתה בשלב זה, אך תיבחן במקרה של פניה ספציפית

  
שהיו  מרים ויפת צדוק,להנצחת הוריה,ביגיל לוי קשת אבבעקבות הדיון העקרוני, אושרה 

 בצל עצי הפיקוס ברחוב הבאר.  ת נוה גן, באמצעות הצבת ספסל ממקימי שכונ
 

ממליצה למועצת העיר להוסיף לנוהל את האפשרות לביצוע הוועדה  - החלטת הוועדה
 ₪. 7,500 -הנצחה באמצעות ספסל או מתקן מים בסך שלא יפחת מ

 
 , מרים ויפת צדוק ז"ל,אביגיל לוי להנצחת הוריהה של תהועדה מאשרת את בקש

 .  באמצעות ספסל ברחוב הבאר בסמוך לפיקוסים
 
 . פה אחד רשוא



   ז"ל יצחק נבוןוז"ל   יצחק שמיר קריאת שם - נושא שביעי 
 

מזה כשנתיים ממתינות שתי התברר כי קודמות במסגרת בדיקת החלטות ו/או בקשות 
 בקשות אלה לטיפול והחלטה.

 
העמותה העוסקת בהנצחת נבון לפגישה  במהלך הדיון עדכן יו"ר הועדה כי קיבל פניה מטעם  

וכן העתק מכתב לכאורה לסיכום פגישה עם ראש העיריה, אבי גרובר, והנצחתו באמצעות 
 קריאת בית ספר על שמו. 

 
הועלתה חלופה אפשרית לקריאת רחובות על שמם באזור נוה גן בכביש העוקף את בית  

 העלמין קרית שאול. 
 

 בעתיד.לשוב ולדון  - החלטת הוועדה
 
 

   ז"ל חנה פינק קריאת שם ו/או הנצחת  -נושא שמיני  
 

ומחנכת של מורה בתור  , אשר נפטרה לפני כשנה,הכיר את חנה ,אילן שוורץפניית תושב, 
 ילדיו בביה"ס הדר. 

לערכים של בית נאמנה  ,מסורה ומסבירת פניםלדבריו, מדובר במורה ותיקה, אשת חינוך 
עבדה כמורה מחליפה בפנסיה ובאמצע שנת  וך, שבשנים האחרונות הספר ולמערכת החינ

 .  הלימודים יצאה לחופשת מחלה ונפטרה
 

בחינוך, ויש דור ההמשך שנדע להעריך דמויות מעין אלה ולהזכירן גם לחשוב לתפישתו 
 סביבתו.עצמו או בבביה"ס לעשות זאת 

 
 לשוב ולדון בעתיד. - החלטת הוועדה

 יבדוק עם מחזיקת תיק חינוך חלופת הנצחה בשטח בית הספר[ ]יו"ר הועדה 
 
 

 ז"להרב יעקב אלדשטיין קריאת שם  -נושא תשיעי  
 

הדגיש כי פנייתו  זאב , בנו של הרב, זאב שנקמן והרב יצחק אלדשטייןאת הבקשה הציגו 
 ברחוב מרכזי.  שההנצחה תהיה ושהוא מבקש עיר רבים ב .ותתושביהינה בשם 

ה התגורר ב ,של רמת השרון קרוב לשבעים שנההראשי רבה שימש כהרב יעקב אלדשטיין 
  ים וגידל את בניו ובנותיו בעיר.שנ 83
 

יזם את הקמת הרשת החרדית של גנים ומעונות, עמד בראש ישיבות מאור בני תורה ומאור  
מפגיעה  ולהימנענושאי דת בעיר אבל תמיד דאג שלא להפריע וטיפל ב, הרב קידם יעקב

 ב לבבות בן דתיים לחילוניים. דוגמא ומופת לקירו - גרת החיים של הציבור שאינו דתיישב
 

 מוסכמת ע"י חברי הוועדה פה אחד.   בקשה לקריאת שם והנצחת הרבה  -דיון חברי הוועדה  
המבקשים ביקשו להנציחו באמצעות שינוי שם רחוב הנצח )בית העלמין הישן שם הוא 

בועז, אזור נוה גן, המחלף החדש -שמו, הועדה הציעה מספר חלופות )כיכר אוורבוךקבור( על  
 ברחוב החרושת ועוד(. 

 הוחלט שההצעה לקריאת שם במחלף החדש תיבחן בידי המשפחה. 
 

 לשוב ולדון בעתיד. - החלטת הוועדה
 . ]תיבחן חלופת רחוב הנצח והפרוצדורה להחלפת שם, ייבחנו חלופות נוספות[


