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פרוטוקול ועדת שמות  1/18שהתקיימה
בתאריך  4.3.18בשעה  17:30בלשכתו של גבי כנפו ,עו"ד
נוכחים :גבריאל כנפו -
אבי אמסלם -
בני מסיקה -
אורן סרויה -
אהובה עמרם -
שלומי כהן
מירב ביטון -

יו"ר הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
נציג ציבור
יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
עוזר
מזכירת הועדה

נעדרו :הרב מרדכי ליברמן  -חבר ועדה
 חבר ועדהצבי צילקר
 חבר ועדהמשה דנינו
 חבר ועדהאהרון חנוקר
 .1בקשת אהובה עמרם לקריאת כיכר בשם "אשת חיל" לרגל יום האישה.
החלטה:
ממליצים לאשר קריאת שם כיכר "אשת חיל" להעצמה נשית לרגל חגיגות יום האישה.
מיקום הכיכר יוחלט בהמשך.
נרשמת הערת חבר הועדה בני מסיקה לחשש לרגישות ציבורית לקריאת שם הכיכר.
.2

בקשה להנצחת י.מ .לזרוס – סייע לילדים בישראל ליהנות משנות ילדותם ,ע"י קריאת מרכז נוער או פארק
עירוני על שמו.
החלטה:
בני מסיקה :לזרוס היה האדם הראשון בעולם שהגיע בשנת  1962לאשדוד וראה את המקום היה יהודי ניצול
שואה שהגיל לאשדוד יחד עם ההסתדרות והציע להקים משהו לילדים בעיר ולא היה אז שום בית תרבות ,זה
היה בתקופתי והוקם בניין שנמכר ע"י ההסתדרות ,דובר בתרומה של לזרוס.
לזרוס תרם עוד שלושה בניינים כאלו בישראל והייתי שותף לתהליך הזה היה המקום היחודי לנוער באשדוד
שכעת נמחק.
הועדה ממליצה לאשר הנצחה ע"ש י.מ.לזרוס של מבנה מועדון נוער שיוקם ברחבי העיר.

.3

בקשה להנצחת שמו של יונה פישר  -מהמייסדים של מוזיאון אשדוד ,על גשר המוביל למוזיאון אשדוד.
החלטה:
יונה פישר לפי הבקשה היה ממייסדי מוזיאון אשדוד ,הועדה ממליצה לאשר קריאת שם הגשר המוביל למוזיאון
אשדוד ע"ש יונה פישר.

.4

דיון חוזר – שינוי החלטת פרוטוקול  1/17קריאת שם רחוב (במקום הנצחה בגן הוותיקים).
א .רבי אברהם דהן ז"ל – מראשוני הרבנים באשדוד.
ב .יוסף מסיקה ז"ל – תושב ראשון באשדוד.
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החלטה:
(הערה לפרוטוקול :מירב ביטון :לא משתתפת בדיון בסע' זה מחשש לניגוד עיניינים)
הוקראו הבקשות להנצחה בפני חברי הועדה.
ממליצים לאשר את הבקשה ,שתיכנס לתוקף בתוך  30יום מאישור הפרוטוקול.
מבוטלת החלטה בפרוטוקול  1/17מיום .26/11/17
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