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 2020/09/15מתאריך /22מס'  שמותישיבת וועדת 

 

 :חברי הוועדה נוכחים
 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ רה"ע

 נאור ירושלמי סגן רה"ע

 

 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

 הילה קרופסקי דוברת העירייה

 

 על סדר יום:
 

 נושא סד'

 הנצחה בכיכרות 1

 הנצחה ברחובות 2

 אישור שמות של שכונות קיימות 3

 עדכון שמות של שכונות קיימות 4

 למשעולים קיימים אישור שמות 5
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 מהלך הדיון:

 

ם עם משפחת שבו לגבי הנצחת שמו של יוסי וסיכהראש העיר הציג את  .1

 "נאות יוסי שבו".תיקרא  130-סהשכונה נ -שבו ז"ל 

הוועדה החליטה להמשיך את  -הנצחת חיילים נופלים ממלחמת העצמאות  .2

 .לפיו, לא יונצחו שמות חיילים נופלי מלחמת יום העצמאותהעיקרון 

שם אדם ספציפי  הנצחה עלהוועדה החליטה להמשיך את העיקרון לפיו,  .3

  .)למעט שם רחוב( תהיה כנגד תרומה שתדון בוועדה

 

 הנצחה בכיכרות -1נושא מספר 

 

הוצגו לוועדה הפניות של משפחתו של אברהם בן יוסף מזרחי ושל משפחתו של 

כולם ביקשו הנצחה בתחומי שכונת . ישראל תם ושל משפחתו של אליהו דמארי

 טירת שלום בהיותם מראשוני השכונה.

הכיכר ברחובות בן יהודה, מונטפיורי : להמליץ למועצת העיר כי החליטההוועדה 

המשפחות  20רשימת  ., ללא ציון שמיוהמייסדים ייקרא "כיכר מייסדי טירת שלום"

 על שלט בסמיכות לכיכר ובהסברה במועד ההכרזה. הראשונות תופיע

 

שנפלה באסון השריפה  הוצגה לוועדה בקשה של משפחתה של פביולה בוהדנה

  .בכרמל

שהכיכר ברחובות בן גוריון, הבנים להמליץ למועצת העיר  החליטההוועדה 

 לזכרם של נספי אסון הכרמל, ללא ציון שמי. תוקדש , 'ואנילביץ

 .ידי דוברות העירייה ויוגש לאישור הוועדה בדיון הבא שם הכיכר יבחן על

 

 לזכר נספי אסון הכרמל. -"כרמל" לכיכר לקרוא הציעה -סמדר אהרוני 
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 הנצחה ברחובות -2מספר  נושא

 

שנדרש לתת להם שם. הוועדה חילקה את  130-הוצגו לוועדה רחובות שכונת נס

 קריים וקבעה את שמם:ירחובות ע 4-השכונה ל

 

יקרא על שם צבי הוכברג, מאנשי המניין הראשון, המורה הראשון  -הרחוב הירוק 

ברחוב זה מתוכנן  במושבה ומנהל בית הספר הראשון שהיה בבית ראשונים.

 שנתי. -להיבנות בעתיד בי"ס שש

מנהלת אגף בעבר , יקירת העיר ויקרא על שם חווה רינצלר -הרחוב הכתום 

 .יהיבעיר החינוך

 .)הוצע על ידי סמדר אהרוני( נעמי שמרהמשוררת יקרא על שם  -הרחוב הכחול 

 .)הוצע על ידי סמדר ירון( לאה גולדברגהמשוררת יקרא על שם  -הרחוב הוורוד 
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 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -שמעון פרס  הנצחת הנשיא

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -רחוב על שם אבא אחימאיר 

 

אריאל  לדרךאילון  דרךשל שמה ציג לוועדה הצעה להחליף את יו"ר הוועדה ה
 .הוועדה הסכימה. תבוצע פנייה לעדכון המשפחה - שרון

 
 :המעלים לגבעת האהבה 3הוצגו לוועדה 

 קיים. מעלה מתתיהו שני. -המעלה הצפוני 

 (.2018כהנוב )אושר בהחלטת הוועדה מאוקטובר אבנר מעלה  -המעלה הדרומי 

 10שיקרא מעלה המניין הראשון על שם  המליצההוועדה  -המעלה המרכזי 

 משפחות המניין הראשון.

 
 אישור שמות של שכונות קיימות -3נושא מספר 

 
 :לצורך רישומן במפות הוצגו לוועדה שכונות שיש לאשר את שמן

 
 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -מרכז מזרחי 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -מרכז מערבי 

 מאושר. -שכונת הדגל 

 מאושר. -הדרי סמל 

 מאושר. -שכונות ארגמן 

 מאושר. -כפר אהרון המתיישב 

 
  שכונות קיימותשמות עדכון של  -4נושא מספר 

 
 הוצגו לוועדה שמות של שכונות קיימות שיש לעדכן את שמן:

 

סיכום בין משפחת שבו לראש מאושר לפי  - 130-"נאות יוסי שבו" במקום נס

 העיר, אשר הוקרא והוסכם על ידי הוועדה.

 מאושר. -שכונת "טוסקנה" במקום "גבעת התור" 

 לדיון בישיבה הבאה. היועל -אזור תעסוקה א' במקום אזור תעשיה א' 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -אזור תעסוקה ב' במקום אזור תעשיה ב' 
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 למשעולים קיימיםשמות  -5מספר  נושא

 
 )הצעות של נאור ירושלמי(: לאישור קיימיםלמשעולים חדשים שמות הוצגו לוועדה 

  ,מחבר בין רחוב השריון  ,נמצא בצמוד למבנה שי"למשעול ארגוני המתנדבים

 .מאושר - למשעול האחורי של בית ספר "שקד"

  ,מבנה היכל ל 1מחבר את הגינה ברחוב ז'בוטינסקי משעול הדבוראים

 מאושר. - תרבות דרך בי"ס שקדה

 

 תודה לכולם. :היו"ר
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