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6 ספטמבר, 2020
י"ז אלול, תש"ף

פרוטוקול ועדת שמ ות 
מיום שני, י"ט בתמוז תשע"ט, 22/7/19 

משתתפים: 

- יו"ר הו ועדה   מר יהודה דנינו  

-חברת ועדה   גב' לינה שרון  

-חבר ועדה   מר שחר סימנה  

-חבר ועדה   מר אלי מזוז  

-מנכ"ל העירייה   מר דוד שטרית  

-יו"ר ועד עמותת דולב (שכונת השוטרים)   מר אדי שושן  

-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור  

על סדר היום: 

קריאת גן הציבורי ברח' יערה (שכונת השוטרים) ע"ש יעקב טרנר .    .1
הנצחת ראש המועצה לשעבר מר אברהם טודוריס ז"ל בכיכר הדרור -אהרון חג'ג'.    .2

קריאת מרכז הצעירים על שם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס.    .3
קריאת האמפי פארק על שם ראש העיר מר צבי גוב-ארי.   .4

מתן שם לבית הספר היסודי החדש בשכונת נאות שמיר:  מרחבים.    .5
מתן שם לבית הספר החינוך המיוחד: אופקים.    .6

קריאת גן הציבורי ברח' יערה (שכונת השוטרים) ע"ש יעקב טרנר.   .1

יהודה דנינו: הועברה לראש העיר בקשה ע"י יו"ר ועד שכונת השוטרים מר אלי ברושי לקרוא לגן  

הציבורי ברח' היערה (שכונת השוטרים)  על שמו של יעקב טרנר כאות הוקרה לפועלו.  חברי  הוועדה  

קיבלו  תקציר על פועלו של מר טרנר. בנוסף, מר אדי שושן, יו"ר ועד שכונת דולב, ירחיב בנושא תרומתו.  

אדי בן-שושן: יעקב טרנר, בהיותו מפכ"ל המשטרה, יזם את הקמת שכונת השוטרים בעיר ובכך הביא  

אוכלוסיה מיוחדת לעיר. טרנר תמך ביציאת השוטרים ללימודים דבר אשר הביא לשיפור משמעותי  

בשכרם ומעמדם של השוטרים. אנו חבים לו ומבקשים להוקיר את פועלו. מצב בריאותו אינו שפיר ואנו  
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מאמינים שהוקרתו באופן המוצע תרומם את רוחו. ניתנה הסכמה עקרונית של המשפחה להוקרה על  

ידי בנו. ההסכמה תועבר בכתב,  מטפלת בכך חברת המועצה גב' דורית בן-מאיר.  

לינה שרון:    אין לי דבר נגד אף אחד מהאנשים אשר אנו מתבקשים להוקירם. יש לי  התנגדות עקרונית  

למתן הוקרה לאנשים בעודם בחיים. לדעתי הנצחת אדם צריך שתעשה  לאחר שאדם הלך  לעולמו  בבחינת  

"אחרי מות קדושים אמור"  ולא לאדם שחי ביננו.  

הוקרת אדם במצב בריאותי כפי שהוגדר כאן לגבי יעקב טרנר, יכולה להתפרש כפרידה מהאדם וסיום  

תפקידו בעולם. לטעמי לא נכון לעשות זאת.  

מעבר לכך, אני חרדה לכבודם של אנשים. עבדתי עם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס ואני מכבדת אותו,  

אך לא כל הציבור תמך בפעילותו. אני חוששת שהוקרתו  עלולה למשוך התנגדות ולפגוע בכבודו.   

נקודה נוספת, אין אחידות באופן בו מוצע  להנציח   אנשים שפעלו כראשי מועצה/עיר.  ה אחד מוצ ע להנציחו  

בכיכר, והאחרים במרכז צעירים או באמפיפארק. צריך שתהיה אחידות.   

יהודה דנינו: דעתך נשמעה. יחד עם זאת, לא המצאנו משהו חדש בהצעה להוקיר אנשים בחייהם. ערים  

נוספות בארץ הקדימו בענין. לדוגמא: טוטו טרנר, שלמה להט- צ'יץ, מאיר ניצן וצבי צילקר.  

לינה שרון: העיר אשדוד מונה כ-  200,000 תושבים ואין מה להשוות לעיר שלנו.  

יהודה דנינו:  הנושא הוא המהות ולא הכמות. באופן כללי אומר, כשראש העיר פועל באופן עקרוני לא  

כולם מסכימים לדרכו, אין אהבה במאת האחוזים בציבור. לכן איני רואה בכך בעיה עקרונית. אמרת  

בישיבת  מועצה  שיבנה הפכה לאתר הנצחה אחד גדול. לכן אני  סבור  שראוי גם לעסוק בהוקרת האנשים  

והוקרות. אני   וגם בנושא מתן שמות, הנצחות  החיים ולא רק במתים.  יבנה מתפתחת בהרבה היבטים 

ממליץ לקרוא לגן הציבורי ברח' היערה ע"ש יעקב טרנר.  

שחר סימנה:  אני מעריך את אדי בן שושן ואת דעת ו בענין. מאחר שמדובר באדם שמצבו הבריאותו קשה  

ומדובר בהכרת הטוב אני תומך בהצעה. יחד עם זאת, איני מתעלם מדבריה של לינה. לא מוצתה החשיבה  

בנושא אופן ההוקרה ליהודה ברוס וכעת אנו נאלצים להוריד את הנושא מסדר היום. זה לא מכובד. 

יהודה דנינו: נדבר על כך כשנגיע לנושא.  

שחר סימנה:  לגבי הוקרת רה"ע צבי גוב -ארי בקריאת האמפי על שמו.  אני חושב שאם ההמלצה באה  

מצד העובדים אין סיבה למנוע זאת.  

יהודה דנינו: מעלה את ההצעה לקרוא לגן הציבורי ברח' היערה ע"ש יעקב טרנר. מי בעד ? 
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הצבעה: 3 בעד  (יהודה דנינו, אלי מזוז, שחר סימנה)  1 נגד (לינה שרון)  

 : 1החלטה מס' 

הוחלט ברוב קולות לקרוא לגן הציבורי ברח' היערה (שכונת השוטרים) ע"ש יעקב טרנר, כאות 

הוקרה לפועלו למען השוטרים. 

הנצחת ראש המועצה לשעבר מר אברהם טודוריס ז"ל בכיכר הדרור-אהרון חג'ג'.   .2

יהודה דנינו: חלק מראשי המועצה שכיהנו בעבר מונצחים כבר: שלמה מלכה,  יוסף דואני, אפרים לוי

ואהרון חג'ג' ז"ל.  מר מאיר שטרית שיבדל"א הביע את התנגדותו להוקרתו בחייו. נות ר   אברהם טודוריס  

ז"ל  שכיהן כראש מועצה במשך שנתיים בין השנים  1953-1955  ואינו מונצח. בשנות השישים עבר להתגורר  

בעיר אשדוד. לאחר עריכת בירור מאומץ יעל איתרה את בת ו ושוחחנו  עימה . מדבריה התברר כי טודוריס  

אביה  באחת   את  להנציח  העירייה  לכוונת  והסכמתה  הערכתה  את  הביעה  הבת  באוגוסט  2018.  נפטר 

הכיכרות בעיר, יחד עם זאת אין לה את היכולת להעלות את הדברים בכתב.   על כן  מוצע לקרוא לכיכר  

כך   ז"ל  כיכר על שם שלמה מלכא  יש  כי בהמשך רחוב הדרור  שמו.  יצויין  על  חג'ג  ברח' הדרור-אהרון 

שהדבר יוצר רצף ל הנצחת מספר ראשי מועצה .  

לינה שרון:  בכיכר בו מונצח אפרים לוי ז"ל אין כיתוב המסביר מי האישיות ומה פועלו. ראוי ונכון לעשות  

זאת לגבי כל ההנצחות. 

דוד שטרית: התקבלה החלטה ליצור אחידות בכל הכיכרות בהן מבוצעת הנצחה. השימוש יעשה באותו  

סוג אבן ובאותו אופן כיתוב בה בוצעה ההנצחה בכיכר שבזי-אבוחצירה להנצחת עולי אתיופיה שנספו  

בסודן.  

יהודה דנינו: מעלה להצבעה הנצחת ראש המועצה לשעבר מר אברהם טודוריס ז"ל בכיכר הדרור-אהרון  

חג'ג'.  

 : 2החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לקרוא לכיכר ברח' הדרור-אהרון חג'ג' על שם אברהם טודוריס ז"ל. 

קריאת מרכז הצעירים על שם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס כאות הוקרה.    .3

יהודה דנינו: היתה כוונה להביא את נושא הוקרת ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס לדיון בוועדת  

שמות, הוצע לקרוא למרכז הצעירים על שמו. המשפחה שותפה בכך ואף נתנה הסכמתה. 

לצערי ראש העיר הבהיר שכל מבנה שנבנה בשיתוף מפעל הפיס ולו בהשתתפות קטנה, לא ניתן עפ"י  

החוזה עמם להוקיר/להנציח על מבנים אלו.  

על כן, בשלב זה הנושא יורד מסדר היום. תבוצע חשיבה לעומק ויאותר מבנה שיכבד את פעילותו של  

יהודה ברוס למען העיר.  
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אלי מזוז: הכרת הטוב הוא ערך יסודי ביהדות ובחברה בכלל. הוקרת אנשי ציבור שפעלו למען העיר,  

בעיניי זו דרך מכובדת להוקיר ולומר תודה.  

קריאת האמפי פארק על שם ראש העיר מר צבי גוב-ארי.   .4

יהודה דנינו:  סגן רה"ע מר פאלי כהן  העביר המלצתו בכתב לקרוא את האמפי פארק על שם ראש העיר  

מר צבי גוב ארי.   פאלי פירט את תרומתו של ראש העיר לפיתוחה ושגשוגה של העיר,  הובלתה להשגים  

מרשימים בכל תחומי החיים  והפיכתה לעיר אטרקטיבית .  כך גם יו"ר ועד העובדים מר ציון בן-לולו פנה  

העיר  מהסיבות   ראש  של  פועלו  את  להוקיר  שיש  הוחלט  העירייה  עובדי  ועד  ציין  כי  בישיבת  בו  בכתב 

שפורטו. אין צורך להכביר במילים מאחר שתרומתו ופועלו של ראש העיר  ידועים לכולנו.  

ההצעה לקרוא להיכל התרבות על ש ם ראש העיר יורדת מהפרק מהסיבה שהמבנה מומן בחלקו ע"י מפעל  

הפיס. לכן מוצע לקרוא לאמפי פארק על שם ראש העיר צבי גוב- ארי.  

לינה שרון:  אני שוב מדגישה, יש טעם לפגם להוקיר אדם בחייו. נעשית השוואה בין אדם זה או אחר.  

התנגדותי אינה לגופו של אדם אלא להשלכה המנטלית והרגש ית  כלפי האדם אותו אנו רוצים להוקיר  

שיתכן ובעקבות זאת תשמע ביקורת כלפיו. תחושתי היא שאנו באים לברך וחלילה נחטיא את המטרה.  

אציין כי פניית ועד העובדים אינה משקפת בהכרח את דעתם של כ-2,500 עובדי העירייה.  

יהודה דנינו: אני מעריך את פניית יו"ר ועד העובדים. יש לה משמעות בעיניי.  

אלי מזוז:  כל אחד מראשי הערים תרם למען העיר. ראש העיר סיים ארבע קדנצית וזו הקדנציה החמישית  

גוב ארי שם את יבנה על המפה. יבנה הפכה למקום משיכה ארצי. מתקיימים בעיר אירועים   שלו. צבי 

ארציים, לדוגמא: חידון התנ"ך. יבנה נמצאת על ציר מרכזי מה שלא היה כאן לפני כן. אני מברך על  הרעיון  

ותומך בהצעה.  

לינה שרון: אני לא חולקת על דעתך בנושא תרומת  ראש העיר למען  לעיר.  אני מתנגדת מהסיבות שפירטתי  

קודם. 

יהודה דנינו:  מעלה להצבעה את ההצעה לקרוא לאמפי פארק על שם ראש העיר מר צבי גוב-ארי לאות 

הוקרה לפועלו ותרומתו לעיר. 

הצבעה: 3 בעד (יהודה דנ ינו, אלי מזוז, שחר סימנה)  1 נגד – לינה שרון. 

 : 4החלטה מס' 

הוחלט ברוב קולות לקרוא לאמפי פארק על שם ראש העיר מר צבי גוב-ארי לאות הוקרה לפועלו 

ותרומתו לעיר. 
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מתן שם לבית הספר היסודי  החדש בשכונת נאות שמיר: מרחבים  .5

בשם   הספר  לבית  לקרוא  בבקשה  פנתה  שמיר  בנאות  החדש  הספר  היסודי  בית  דנינו:    מנהלת  יהודה 

עידוד   שמטרתם  צמיחה  מרחבי  בחמישה  בפעילות  הספר  בית  התמקדות  את  שישקף  שם  "מרחבים". 

למידה חקרנית ומשמעותית, סקרנות, יצירתיות וחדוות למידה: מרחב אישי, מרחב ערכי, מרחב פדגוגי,  

מרחבים קהילתיים ומרחב סביבתי.   

שחר סימנה: מבקש להעיר לפרוטוקול שאין טעם לדון בוועדה על שם בית ספר, כאשר כבר נבחר השם 

ואף פורסם. תפקיד הוועדה לדון בשמות ולא לאשר בדיעבד. 

יהודה דנינו: הערתך  מקובלת.  מעלה להצבעה קריאת שם בית הספר היסודי  החדש  בנאות שמיר בשם  

"מרחבים".  

 : 5החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לקרוא לבית הספר היסודי החדש בשכונת נאות שמיר בשם "מרחבים" . 

מתן שם לבית הספר החינוך המיוחד: אופקים.  .6

יהודה דנינו:  ראש העיר המליץ לקרוא לבית הספר לחינוך מיוחד שהוקם בסמוך למרכז היום לקשישים  

זה  אני   בתחום  הפועלים  של  הנפש  את מסירות  בשם  "אופקים".  מהכרותי  פינת החרוב  נורית  ברחוב 

בהחלט מסכים שכל השקעה באוכלוסיה זו מובילה  וחושפת אותם  לאופקים חדשים. על כן השם בעיני  

ראוי. מעלה את השם להצבעה. 

 : 6החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לקרוא לבית הספר לחינוך מיוחד בשם "אופקים". 

רשמה: יעל יצחק פור  

העתק: 
ראש העיר –  מר צבי גוב-ארי  

חברי הוועדה  
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