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 ודמוקרטיה בעיר , חופש דתפלורליזם, שוויון חינוך ליזוק ערכי הח: לסדר הצעה

 

שמות עלה הרצון לקדם את הנצחתם של א.נשים שמייצגים את    מסגרת דיונים שהתקיימו בועדתב
שנאבקו על    ערכי הדמוקרטיה, הסובלנות והשוויון בחברה הישראלית ומהווים דמויות חינוכיות

 . מראה דמותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית ונגד כפיה דתית מכל מין וסוג שהוא

 . בעיר למתן שם והנצחת קרוביהםוקיבל את הסכמתם   ותאחד מחברי הועדה פנה לבני.ות המשפח

בשר ההמדובר  הי  לשעבר,  זמנם  גחינוך  א.נשים שהקדישו  שני  שריד,  יוסי  ומר  אלוני  שולמית  ב' 
)ואף במהלכה ולאחריה(. יוסי שריד ושולמית אלוני החלו  לחינוך והוראה טרם כניסתם לפוליטיקה  

"מרצ" ונודעו במאבקיהם למען  "רצ" ולאחריה  ת  מפלגכמנהיגי  והמשיכו  "העבודה"  כם במפלגת  רד
והפלורליזם וחיזוק ערכי השוויון  יוזמות חקיקה  , הובילו  השלום, למניעת כפיה דתית  שורה של 

חברתיות, ביטול האישום הפלילי בהומוסקסואליות, שוויון וקידום מעמד האישה ועוד מאבקים  
 לצד היותה יהודית.שלה ה שמירת ערכי הדמוקרטילרבים לדמותה של מדינת ישראל ו

וזכו להערכה רבה על פעילותם זו, על קידום החינוך בערי  י  כשר  , בין היתר,השניים כיהנו חינוך 
 המגזר הערבי. ובמגזרים מוחלשים הלכה למעשה, בין היתר בהפניית תקציבים לטובת הפיתוח 

ה החדשה ונדמה  ובמסגרתה עלה בניית בתי ספר בשכונ   1010בשנה האחרונה קודמה תכנית רש/
  נו שאין ראוי יותר משניים אלה לפאר את מערכת החינוך המצוינת שלנו ולהדגיש את היותה של עיר

 מקדמת חינוך ערכי, ממלכתי, התנדבותי ובעיקר דמוקרטי.

ועוד:   האחרונותזאת  פניות  ,  בשנים  מספר  כך  נתקבלו  על  מחאה  שהביעו  וא.נשים  תושבים  של 
גבי גשר בעיר. בירורים שנערכו עולה כי התקיים הליך לא תקין לכאורה  שרחבעם זאבי הונצח על  

בעת מתן השם וכי חברת מועצה אחת מטעם מרצ התנגדה להנצחה וציינה את עובדת היותו תומך  
 . בטרנספר ואת התנהגותו הידועה לשמצה

פת לשמור  ראוי לציין כי דמות זו ודאי אינה עולה בקנה אחד עם ערכי החינוך ברמת השרון השוא
ובעיקר    ,לקידום ערכי כבוד האדם וחירותו  , כקהילה,פועלת רבותוקיון כפיים,  יעל טוהר המידות, נ

 על מתן כבוד ויחס שוויוני לנשים.

כמייצגים את    ישעיהו ליבוביץ' מאשר האחים נחמה ו נדמה כי אין ראויים יותר להנצחה על הגשר  
ופסור למקרא, כלת פרס ישראל בתחום החינוך.  פרשנית ופר היא    -ההיפך מדרכו של רחבעם זאבי  

ישראליהוא   דעות  והוגה  לכפי   מדען  נמרצות  אמונתו  י שהתנגד  למרות  דתית    , האורתודוקסיתה 
הו מפני  בשטחיםהתריע  הכיבוש  של  החולות  לתוך    ,רעות  האלימות  את  שיביאו  החברה  שצפה 

 .  , כפי שקרההישראלית

כל אחד מהם עילוי של ממש בתחומי עיסוקו ומחקריו,    -  ליבוביץ'הנצחה של האחות והאח לבית  
שהיו בכוח אישיותם מודל חינוכי ומוסרי לצעירות וצעירים רבים שנשאו עיניהם אליהם עשרות  

קהילה  רכים המאפיינים את העאת ההיטב  ם  לושה מסר שוויוני וערכי חשוב ביותר,  תעביר    -בשנים  
 ויהווה מקור לכבוד בגאווה שיתנוסס בגאון במקום ההנצחה המיועד. ,  וניהו בעיר על שלל זרמיה וג

 : הצעת החלטהעל כן, להלן  ראש

והשני ע"ש חה"כ    ז"ל  ה גן ייקראו האחד ע"ש חה"כ שולמית אלוניובתי הספר שיוקמו בשכונת נו
 , שני שרי חינוך לשעבר.  ז"ל יוסי שריד

 
תבוצע פניה מצד מועצת העיר וראש העיריה לשרים הרלוונטיים לשינוי שמו של הגשר הקרוי ע"ש  

 . ז"ל ישעיהו ליבוביץהאחים נחמה ו רחבעם זאבי ז"ל וקריאתו ע"ש 
  

 בברכה,

      עו"ד עידן למדן


