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 20/10/2020מתאריך  /20מס'  שמותישיבת וועדת 

 

 :חברי הוועדה נוכחים
 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 סמדר אהרוני רה"עומ"מ סגנית 

 נאור ירושלמי סגן רה"ע

 כהן-קירודפנה עו"ד  מנכ"לית העירייה

 בועז גמליאלאינג'  מהנדס העיר

 

 מוזמנים:
 

 שם תפקיד

 שאול רומנו  חבר מועצת העיר 

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר 

 סמדר ירון מנהלת מחלקת תכנון עיר בהנדסה

לרר-ריקי שפירא מנהלת בית ראשונים  

 

 על סדר יום:
 

 נושא סד'

 הנצחת רחובות על שם נשים בנחלת ראובן  1

 יצחק נבון  נשיא המדינה  םבית ספר פארק המדע על ש 2

 חיים הרצוג נשיא המדינה על שם  האנתרופוסופיבית הספר  3

 הנצחת ראש העיר יוסי שבו ז"ל   4

 דרת השמות באופן כללי ברחבי העירביטול השמות שנקבעו והס 130נס  5

 

 מהלך הדיון:

 

הראשונה המתכנסת במשמרת שלי. זוהי הוועדה אחר צהרים טובים,  - היו"ר

למעשה אין לנו רחובות שנדרש לשיים, רוב הרחובות נקראו על שם אישים טרם 

הגעתי לכהונה זו. על פי החוק, רחובות שעדיין לא מאוכלסים, ניתן לשנות את 

השם וזה על פי החוק. היום אני מבקש להעלות לסדר היום מספר נושאים ולדון 

סמדר בקשת לומר כמה מילים בתחילת  .וועדהבחלק מהבקשות שהוגשו ל

 הישיבה.
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אדוני ראש העיר, אני מברכת על התכנסות וועדת השמות. וועדת  - סמדר אהרוני

השמות הינה ועדה חשובה אשר באמצעותה אנו יכולים להנציח אנשים בכירים 

-וחשובים למורשת המדינה והעיר. אני מבקשת ממך, כמי שמכהנת בעיריית נס

ז"ל כראש כנבחרת ציבור מזה שנים רבות, עוד בימי כהונתו של יוסי שבו ציונה 

בנושא ההנצחה. יוסי קבע בעבר כי לבתי הספר  ותהעיר, להמשיך את מורש

הממשלה כגון בגין, גולדה, בן גוריון וכו' ואילו  יהתיכוניים בעיר יקראו על שם ראש

עצה מאיר הרמן, שאר המכובדים כגון: ראש המועצה ישראל שמיד, ראש המו

ראש המועצה אליהו מירון, ירמיהו בוקסר שכיהן כמוכתר הכפר בתקופת המנדט, 

ברחובות מרכזיים יותר או מרכזיים פחות. הונצחו רב העיר שאול אחרק ועוד, 

מאחר שאני חדשה בוועדת שמות, למרות הוותק שלי כנבחרת ציבור, אני פונה 

המשיך את מורשתו של יוסי שבו ז"ל, אליך כמו אל שאר חברי הוועדה ומבקשת ל

 לאור העובדה שהיא הגיונית ויוצרת סדר מסוים בנושא מורכב זה.

 

 סמדר אהרוני. לעדה ברכו על ההצעה שוחברי הו

 

מצטרף לברכות על כינוס הוועדה. מבקש להעלות את נושא  - נאור ירושלמי

ולא סביר, שבו  הנצחת שמות נשים במרחב הציבורי בעיר. כיום אנחנו במצב עגום

בכלל  מהם אחדו, בשמות גברים 80-לעומת כ רחובות נקראים בשמות נשים 4רק 

היסטורי וועדת השמות צריכה לעשות תיקון ציין שלדעתו נקרא "רחוב האמהות". 

. היו נשים ברוח התקופההרחובות בעיר, שמות ב שוויוןבנושא הזה, ולקדם 

רבות בפעילות ציבורית מובילות היו נשים בהמשך מרכזיות בדור המייסדים, ו

בשנה מזכיר שבעיר, ותפקידנו לתת להן הכרה ומעמד באמצעות ההנצחה הזאת. 

עושות עבודת  ןהאחרונה קמה בעיר קבוצת מתנדבות בשם "רחוב בשמה", וה

 לפעול בכיוון זה.  הלעירייסייע וכל לשתיסודית, תחקיר 

כיר שיוסף סמל, שהיה ראש המועצה לגבי הנצחת ראשי העיר בעבר, מבקש להז

 . ולא בשם רחוב הראשון, הונצח בשם של שכונה שלמה

 

לא נתנו את הדעת על מדיניות בחירת שמות בעבר חושב ש - שאול רומנו

מציע ליצר לרחובות, ככרות ומבנים על פי האופי של העיר וההיסטוריה שלה. 

לכיכרות, לרחובות, למבנים מתווה בעבודה מסודרת שיגדיר לפי מה יקבעו שמות 

מציין שקיים נוהל מסודר שכולל את  ,וכדומה. לגבי הנצחה של ראש העיר לשעבר

 הסכמת המשפחה להצעות הוועדה.

 

תן שמות, עם סיום תפקיד הועדה הוא לייעץ למועצת העיר במ - סמדר אהרוני

שם  המשפחה להשמיע את טענותיה, אבל אין מניעה לקרוא עלהדיון יש לזמן את 
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גם אם המשפחה מסרבת. נכון שהכי טוב שתהיה הסכמה אבל אם אין מועצת 

 העיר היא הסמכות האחרונה.

 

 נבחןאומר, כי הנושא לא היבש מה החוק רק השאלה כאן איננה  - ירושלמי נאור

זירה הציבורית. מבקש להדגיש את החשיבות בקיום בבית המשפט אלא ב

האפשר להסכמות על דרך ההנצחה הידברות עם המשפחה כדי להגיע ככל 

 הראויה.

 

 א 126שמות רחובות במתחם תכנית נס/ -1מספר נושא 

 

לא נעשתה מחשבה להנצחת אישים שפעלו לאורך  - לרר-ריקי שפירא

להנציח את  ןההיסטוריה של העיר. בוודאי לא להנצחת נשים. חושבת שקודם נכו

 האנשים והנשים של העיר לפני שנחפש מחוץ לעיר.

 , לתת להם את השמות הבאים:רחובות 3 בה מתוכננים 126בנס/ציעה שמ

 נינה פצ'ורניק )הבת של ראובן לרר(פ, גולדה מילוסלבסקי, פייגה לרר

 

 ועצמ אתרהבן מאחר וומציע לקרוא את שם השכונה בשם נחלת רא - שאול רומנו

 .נמצא במרכז השכונה

 

לתופעה מתרחבת של כפל  הוועדה את תשומת לב מפנה – נאור ירושלמי

 לררשני רחובות הנושאים את השמות בעיר . כבר כיום יש רחובות עם שם זהה

 .'ורניקפצגם ל שניים ווכעת יהי, בוקסרו

 

אני מבקש להימנע מהצבעה בסעיף זה, למען בהיותי נצר למשפחת לרר,  - היו"ר

 הזהירות היתרה ועל אף שאין חובה שבחוק.

 

 .נאור ירושלמי, בועז גמליאלסמדר אהרוני,  :בעד

 

תחום תכנית שבעל קריאת שם השכונה למועצה מאשרים להמליץ  :החלטה

 הכלולים בתכנית זו  רחובות 3-וכן לקרוא ל "נחלת ראובן" :א 126נס/

, פנינה סקיבמילוסלפייגה לרר, גולדה  :המסומנים בתשריט המצ"ב ע"שו

  .פצ'ורניק, כמסומן בתשריט

 .להתייחסותם ,נציגי המשפחות של הנ"להמלצת הועדה תועבר לידיעת 

 

שמחה מאוד שריקי העלתה הצעה לתת שמות של רחובות אני  - סמדר אהרוני

ראוי לציין שהיום הכפלנו את כמות הרחובות הקרואים על שם נשים ועוד מהעיר. 

http://www.nzc.org.il/


 

ס נ ת  י י ר י הצ-ע נ ו   י

Municipality of Ness Ziona  

ים  ונה-נס 9הבנ   www.nzc.org.ilאתר.  2938382-08טל.  ,74071 צי

 

. הישג מכובד לוועדה ראשונה 2, כמעט פי 7ועתה יש  4על שם נשים. עד כה היו 

 בשכונות חדשות עלינו להפסיק לקרוא לשכונות בשמות לועזיים. ועוד היד נטויה. 

 

לועזי בקש שלא לתת שם מסחרי ולמראש מול היזם לפעול צריך  - נאור ירושלמי

 עיר. החלק משכונות בניתקע עם שמות לועזיים כמו למנוע מצב ששוב  לשכונה.

 

עברנו על  להנצחה ברחובות העיר. היו פניות לא מעטות של תושבים - היו"ר

הבקשות ומאחר ולא נוכל לדון בכולם היום אנו נעלה אותם בוועדה הבאה ובכפוף 

שסיכמנו כאן בוועדה נשתדל  למקומות חדשים שיבנו או כבישים שיסללו. וכמו

 לקבוע אמות מידה וקריטריונים להנצחה בכפוף לאופי השכונה.

 

 קריאת שם בי"ס פארק המדע - 2מספר  נושא

 

צחק נבון, בית הספר פארק המדע על שם יקריאת  אני מבקש להעלות לדיון את

 קרן יצחק נבון.מ בעקבות פנייה שהגיע

 

 .נאור ירושלמי, בועז גמליאלשמואל בוקסר, סמדר אהרוני,  :בעד

 

על קריאת בי"ס פארק המדע על שם למועצה להמליץ  מאשרים :החלטה

  יצחק נבון.

  .קיימת פנייה מקרן יצחק נבון

 

 אנתרופוסופי סקריאת שם בי" - 3מספר  נושא

 

 על שם הנשיא הרצוג בעקבות פנייה של משפחת הרצוג. - אנתרופוסופיבית ספר 

 

 סמדר אהרוני, נאור ירושלמי, אינג' בועז גמליאל : שמואל בוקסר,בעד

 

 אנתרופוסופיעל קריאת בי"ס למועצה להמליץ  פה אחדמאשרים  :החלטה

 .הרצוגחיים שם הנשיא  על

 קיימת פנייה של משפחת הרצוג.

 

 .הצטרפה לישיבה כהן-עו"ד דפנה קירו ,מנכ"לית העירייה
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 הנצחת ראש העיר מר יוסי שבו ז"ל - 4מספר נושא 

הנצחתו של יוסי שבו ז"ל, אני אציין שמשפחת שבו אני מבקש להעלות לדיון את 

סיונות לקיים שיח יהיו נ ם באופן רשמי לבקש את הנצחתו, ואףלא פנתה מעול

 2על כן אני מבקש להעלות ב לנושא ו, אולם אני מחויואשר לצערי לא צלחבנושא 

דרך  והשנייהבפארק המדע, דרך איילון  יג למשפחת שבו האחתופציות אותם נצא

דובר בשתי דרכים חשובות מ .העוקף המערבי מרחוב ויצמן עד שד' העמק

 .ומרכזיות

 

דרך דרך העוקף המערבי מרחוב ויצמן עד שד' העמק אני ממליץ על  - שאול רומנו

 עוקף נס ציונה המערבי. נתיבים, 6מרכזית עם 

 

 תוךלא רשום אף תושב והוא ציר תנועה מרכזי ב 101-רחוב הב - ירושלמי נאור

אפשרות נוספת היא לשנות את  ע"ש יוסי שבו.העיר. מציע לשנות את שם הרחוב 

 . 101שם הרחוב ולקרוא לו ע"ש אריאל שרון, שהקים את גדוד 

 

 .מקבלים את המלצתו של שאול רומנו :החלטה

 

מרחוב  ,דרך העוקף המערבי קריאת להמליץ למועצה על פה אחד - מאשרים

)יוסי(  ףיוסראש העיר על שם  ם,נתיבי 6ויצמן עד שד' העמק דרך מרכזית עם 

 להמלצה לשבו ז" ףיוסתו של משפחלאחר קבלת התייחסות , וזאת ז"ל שבו

 ה בפני הועדה, כפי שתבחר המשפחה., אם בכתב ואם בדרך של הופעזו

 

נבנה בהם בנין  לאשלא נסללו ו/או שמות הרחובות  ביטול - 5מספר  נושא

  םרושיאהושלם הליך שלא ואחד, 

 

בהם נקבעו )שעדיין לא בתוקף(,  134ב ונס/130נס/ - על שתי תכניות דוברמ

שעדיין לא נסללו ו/או לא נבנה בהם בנין אחד ושלא הושלם הליך  שמות לרחובות

  .אישורם

 .הנ"לשמות הרחובות  ביטולאני מבקש להעלות את 

קריאת שמות לרחובות אלו תיעשה בפרוצדורה החוקית: ועדת שמות, ושאר 

 ההליכים כנדרש.

חלקם נקראים ע"ש ראשי המדינה כמו הנשיא שז"ר וראש הממשלה שמיר, וצריך 

השמות שבוטלו יועברו לרחובות אחרים בעיר כאשר למצוא מקום ראוי להנצחתם. 

 אלה יסללו. 
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  :החלטה

להמליץ למועצה לבטל שמות הרחובות בתחום תכנית  פה אחדמאשרים 

שלא נסללו מדובר ברחובות  )שעדיין לא בתוקף(. 134ותכנית נס/ב 130נס/

בהמשך תיקבע  ו/או לא נבנה בהם בנין אחד, ושלא הושלם הליך אישורם.

 הנצחה חלופית.

 

 תודה לכולם. :יו"רה

http://www.nzc.org.il/

