
  

    העירייה             מועצת     
 ז"תשס       השבט     בז "כ   
  2007        , פברואר     ב 15   
  2007�0001�6160 :אסמכתא  

  
  

  לכבוד
   חמו�ב� יהודה
    העיר ראש

    
  ,שלו� רב

  
  

   ועדת הנצחה� 3' פרוטוקול מס :הנדו�                          
  

  �:בהשתתפות, ז"ז בשבט התשס"כ, 15/2/07התקיימה ביו� ישיבת ועדת הנצחה 
  

  ר הועדה"יו  �  רינה פז
  חבר הועדה  �  מאיר אלוני�
�  חבר הועדה  �  ראוב� אביס

  
  �:ל סדר היו�ע
  
  ל"בקשת משפחת נגר להנצחת בנ� אריה ז. 1
  .המינוח על האנדרטה בג� נפגעי הטרורהצעת רו� קרמ� לשינוי . 2
  .דיווח על איתור שמות נרצחי פעילות טרור מאז קו� המדינה ואופ� ההנצחה. 3
  .שונות. 4
  

  �:המלצות הועדה

 
  שנרצחו , על מנת ליצור אחידות באופ� הנצחת נרצחי פעילות טרור תושבי כפר סבא. 1

  � חברי הועדה לאפשר הנצחה על  ממליצי,מחו) לעיר ואשר משפחותיה� פונות לועדה    
  .    גבי שלט בקרבת מקו� מגורי המשפחה

   
על גבי שלט ליד  , ל"ממליצה הועדה להנציח את זכרו של אריה נגר ז, בהתא� לכ(

  .המקלט הציבורי הסמו( למקו� מגורי המשפחה
  .הכיתוב יהיה בתאו� ע� המשפחה, י העירייה"השלט יוכל ע

  
   המינוח של האנדרטה להנצחת נפגעי הטרור נבדקה ואכ� הצעת רו� קרמ� לשינוי. 2

  ".הנצחת זכר� של נרצחי פעילות טרור "–    בפקודת העיריות המינוח הינו 
  .    השינוי יעשה בהתא�

  .    תשובה ברוח החלטה זו נשלחה למר קרמ�
  
  
  
  
  
                    /....2  
  
  



  

                                              �     2      �  
  
  
  ישנ� , סבא מאז קו� המדינה� תושבי כפרבנושא הנצחת זכר� של נרצחי פעילות טרור. 3

  לקבלת יעו) על אופ� , תעשה פנייה לאדריכל העיר מר יאיר גרול,  שמות נרצחי�21    
  .ברחוב דוב הוז,     ההנצחה בג� לזכר נרצחי פעילות טרור

  
   לנרצחי �פי� בגיבוש מתכונת לטקס ביו� הזיכרולאור בקשת חברי הועדה להיות שות. 4

  , 08:30 בשעה 22/2/07ביו� חמישי , הוזמנו לישיבה שתתקיי� בנושא זה,     פעילות טרור
  .ר"    בחטיבת שז

  
  .אבקש להביא פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייה. 5
  
  
  
  
  

  ,בכבוד  רב  
    

  פז רינה  
  ,משנה לראש העיר   

  דה להנצחת ועהר "ויו                                                                                              
    נרצחי פעילות טרור  

  
  
  
  
  

  :העתק
  ל העירייה"מנכ  � מר אייל יוניא� 

  קר העירייה ונציב תלונות התושבמב  �מר אליעזר פיירשטיי� 
   גזבר העירייה � חמו�אבי ב� 

   חברי הועדה
  

  1�42 :תיוק


