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 נעדרו: 

 חבר מועצה  -דני לביא 
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  .המשך דיון -הנצחת עוזי גל  .4

 . דיון והחלטה -שחר לוי  .5

 פניית ועד נוה רום. -גבעת הלבונה גינת  .6

 פניית ראש העיריה. -הנצחת אלי שגיא  .7

 

 אחיקר אייל - 1נושא 

.  1973שנת  אז  מברמת השרון  המשפחה מתגוררת  ,  והבת מגלי  ,אחיקראייל, אלמנת  הגיעו לוועדה אסתר  

אחיקר,   של  סיפורו  אייל    1969בשנת  הוצג  הברית    היצאמשפחת  מארצות  הפנטומים  את  להביא 

 . מת ההתשהמלחפרצה ארצה כשחזרו , (קליפורניה)

זה היה בלתי    בגב ועד שטיפלו בו שוביוקשה  נפצע נפילתו  ובזמן    ,שביבתמימות  שנים    4ושהה  אחיקר נפל  

  -כעוד  רת בחיל האוויר  המשיך לשחצי משותק.  שחזר מהשבי ארצה ולחיל האוויר היה  כ  , הפיך ונכות קשה

 שנים אחרי השבי.   10

רכז  ובהמשך גם  רוטברג  תיכון  מורה בחרף נכותו ולאחר סיום השרות פנה לתחום החינוך וההוראה והיה  

בכפר  לימד בניצן לקויי למידה, והקים  והתעקש להורות בעמידה. בהמשך  ,  שנים  5במשך  שכבה וסגן מנהל  

 .  צ'י-ון בית מלינוב טיסבא הוסטל, לימד במועד

)סמוך  איה בני המשפחה פנו בבקשה לקרוא על שמו את הסמטה המחברת בין רח'  - 2019נפטר בנובמבר 

  ( לשביל ההליכה בשרף.32למס' 
 

 דיון הוועדה:  

מדובר בדמות  של השנים שלאחר השרות הצבאי והשבי,  בנוטה לאשר  בין החברים.ות התקיים דיון. הועדה  

 ראויה להערצה ומעוררת השראה בודאי בהתחשב בהתגברות על קשיים ונכות. חינוכית

 ולהימנע מקריאת שם לסימטה.  אחיקרהסיפור של אחד החברים סבר שראוי להסתפק בשלט ובו 

 

 : החלטת הוועדה

" בתוספת  אחיקר  "סמטת  ועד לשביל השרף  32הסמוכה לאיה  תמכו בקריאת שם הסמטה  חברי הוועדה  רוב  

 .סיפורו החינוכי )הסתייגות אחת(



 

  דרך בית העלמין  - 3נושא 

 

ציינה   דרך המוליכה לבית העלמין "מורשה",  / רחוב קריאת שם לולבקשת העיריה ללדיונים קודמים  בהמשך  

 ."דרך ללא מוצא"הקודם נשמט בפרוטוקול שנאוה גם את הרעיון 

הועדה שבה וחזרה על השמות שהוצגו בדיונים קודמים בעבר וזכו למירב הקולות והתגובות, כמו כן שקלה  

 .רחריג( במועצת העיבאופן בשנית את האפשרות לפנות לציבור או לדיון פתוח ) 

   דיון הוועדה: 

   התקיימה הצבעה פנימית בין השמות שזכו למירב התמיכה בקרב חברי.ות הועדה:

 נאוה, אלון, עידן ושרון.  - שלוות עולמים

 ירד מהפרק.  - אחדות ישראל

 .גיא, אילן ומיכאל - הנשמות הטהורות

 שם שזכה למירב הקולות בועדה.לוההצבעה הפנימית, הצטרפו כלל החברים להמלצה ותמיכה  לאחר הדיון  
 

 : הוועדההחלטה 

   ."שלוות עולמים"רחוב בית העלמין הועדה ממליצה פה אחד לקריאת 
 

 שחר לוי קריאת שם   - 5נושא 

 .שייתכן שיהפוך לכיתהעידן עדכן כי בהמשך לדיונים קודמים אכן קיים עדיין חדר כושר בבית ספר אלא 

 

    דיון הוועדה: 

 שהו אומנותי. אולם הספורט באיזשהו אגף, מבשלט העלתה חזרה על ההצעה לשרון 

עלתה שאלת המורכבות של הנושא, כפי שהוצגה בעבר, והתקיים הדיון על היבטיו השונים ומשמעויותיו  

 לרבות הנצחות עתידיות. 

 

 החלטת הוועדה:  

 על שם שחר לוי.  "עלומים"בחטיבת  לקרוא לאולם ספורט 

 

 נוה רום  גבעת הלבונה בכניסה לגינת  - 6נושא 

שכונת נוה   .והציגו את הבקשה  דניאלה הורביץ בוגר, עדנה רותם ושאול שפי   -נציגים מהשכונה    3הגיעו  

האוויר חיל  מיזם של  היה  בזמנו  רום  רום למשפחות  ,  נוה  את  לו הציעו  ביקשו  את קבע  תים  החבמקביל 

  .(לחיל האוויר כותימשוימרבית הבתים בנוה רום, לרבות השכונות הנוספות,  גם היום  ) הטייסים

 ' צאפאטווהודעת '  ההעבירבהמשך לפנייתם לראש העיריה ושאלות שעלו בידי חברי.ןת הועדה, הנציגות  

 : יו ע"י התושבים ה (בסדר יורד)זכו למירב הקולות , השמות שהשם לגינהבכל השכונה לגבי בחירת 

 גן נווה רום. .1

 גן הטייסים.  .2

 שמיים.  .3

, הודגש  את השכונות א', ב' וג'גם  השם נווה רום מייצג  ,  כנקודת ציון להיסטוריה של השכונההגינה נחשבת  

 . כי לא תתבצע הנצחה אישית או כללית אלא ההיסטוריה של השכונה

 

 דיון הוועדה:  

המבוקש.   והמיקום  השם  בדבר  דיון  שהתקיים  הטייסים"צוין  בחיל  גן  המשרתים  כלל  את  מייצג  אינו   "

 הגינה.והקשר קום ייין מהאוויר, קיימת בעיה מגדרית ואינו מצ



אינו מייצר הקשר מספיק לרמת השרון וחיל אוויר. עלה רעיון מצד נאוה לתת שלא קשור ושם  - "שמיים"

נגד הכנף    מיכאל   ."גינת הלבונה"מושרש בתודעה בשם  את השם לצד השני )צפון( מכיון שהשטח המבוקש  

 הקונוטציה מחזירה אותנו למסוק שהתרסק.ומציין ששרוצים להציב שם 

היה להישאר  והגינה הרי שזה לא בהחלטת הועדה, גם לשיטתו ניתן  ככל הנוגע לעיצוב המקרקעין  עידן ציין ש

   וא בעד אך משעה שזו בקשת הועד השכונתי מקומי מכיון שזו בקשת הועד והתושבי עם "גבעת הלבונה"

 

 החלטת הוועדה  

בפינת רחוב השרף הגינה  ייקרא  -חלקה הדרומי של  רום"הלבונה  נוה  או  "גן  אין לבצע הנצחה אישית   ,

 ה אחד. החלטה נתקבלה פ -כללית של מי מלוחמי.ות צוות אוויר 

 

 אלי שגיא קריאת שם  -7נושא 

להנציח את אלי ליו"ר הועדה כדי  גם  המשפחה שפנו  בני  אגף תרבות ו עובדי  מדובר בפניית ראש העיריה,  

 שגיא ז"ל. 

קידם ופיתח  , במהלך השנים  2020מרץ  ונפטר ב  שנה  30במשך כמעט  אגף התרבות  מנהל  שימש כאלי  

 נפתחה לאחרונה.גלריה שהאחרון שבהם היה קידום ה, ואמנות בעירתרבות של רבים פרוייקטים 

במבנה   הנציח את שמוה לנתקבלו פניות שונות להנצחתו של איש ותיק זה בעיר, הצעת ראש העיריה הית

או    "מרכז תרבות ע"ש אלי שגיא"השם שהוצע    -  תרבות ברחוב העבודה פינת מרדכישבו מצויה מחלקת  

 . בית תרבות ע"ש אלי שגיא""

 

 דיון הוועדה:  

רוב חברי.ות הועדה סברו    האיש(.בשל העדר הכרות מספקת עם  לדחות לוועדה הבאה )אחד החברים הציע  

מזה   שמדובר בקריאת שם מידתית וראויה ומדובר במי שתרם רבות לעשייה ולהתפתחות התרבותית בעיר

 השם המוצע הוא "בית תרבות ע"ש אלי שגיא". -שנים  30 -כ

 בלבשל העדרות חבר הועדה, דני לביא שהינו מחזיק תיק תרבות, תבוצע פניה בידי יו"ר הועדה אליו כדי לק

    אישורו טרם הבאה למועצת העיר, ככל שלא יאשר יתקיים דיון משלים. 

 

 החלטה:  

 מרדכי ע"ש אלי שגיא.  -לקרוא למבנה אגף התרבות שברחוב העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




