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 14-1/2018 והנצחה מס'פרוטוקול שמות 

 
 (2018פברואר   26) ביום  שני  י"א  באדר תשע"ח  מישיבת הועדה לשמות והנצחה שהתקיימה 

 רמלה.  1בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן , 17:00בשעה 

 
 :ים ה"המשתתפ                                                  :נוכחים  ה"ה

 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה     יו"ר הועדה       ראש העיר ו - ל מיכאל ויד
 מנהלת אגף חינוך ונוער -אלונה קליימן    מ"מ ראש העיר -אברהם אילוז 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים       -מיכל רוטמן   ראש העיר                 סגן -הרב מיכאל דרעי 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                            ראש העיר סגן - רונן מושייב          
 ראש העירלשכת מ"מ  -יצחק סויסה    חבר מועצה                     -הרב איתן דהאן           
  חבר מועצה   -בנימין בנימין           

                        חבר מועצה     -עאמר אבו גאנם          
 

 :ח ס ר   ה"ה
 חבר מועצה  -ניסים פנחסוב 

 
 :נדוןה

 
 ז"ל בוגלה יונה . 1

 איש בעלישראל,  ( , יונה היה מנהיג דגול של ביתא  1908-1987נולד בכפר וולקה שבאתיופיה  )    

 והקדיש את  ורווחתם חזון אשר העלה על נס את נושא עלייתם של בני עמו ופעל רבות לחינוכם     

 עיקר פועלו שמירת הצביון יהודי אתיופיה ומניעת הכחדתה.   חייו למטרה הנעלה.       

 
 החלטה:    
 .בן צבי )פינת(   -צה"ל רחוב על שמו ב הועדה מאשרת להנציח את יונה בוגלה ז"ל בכיכר     

 

 ( 1נספח מס'  )

 

 

  עמישב  -) אגף שיכון / אגודה שיתופית(  שכונת אגש. 2
 :החלטה    
  . "לשנות את שם השכונה מאג"ש לשכונת "עמישבמאשרת  הועדה     

 

 ( 2נספח מס' ) 
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פרוטוקול שמות והנצחה מס'  14-1/2018
 

  לוטננט  אליס רפאל אשטון )אשטמקר( .3

 עדה הבאה .ווידון הנושא      

 ( 3נספח מס' )  

 

 " נאות בגין" -קריית מנחם בגין  .4

 החלטה:     

 ת ליצור אחידות בשמות השכונות הגדולות בעיר , הועדה מאשרת לשנות את שם השכונה על מנ    

 "לנאות בגין".  -קריית מנחם בגין    

 

  " נאות הדרים" -נווה הדרים  .5

 החלטה:    

 על מנת ליצור אחידות בשמות השכונות הגדולות בעיר , הועדה ממליצה לשנות את שם השכונה     

  לנאות הדרים"."  –נווה הדרים     

 

 

 
                                                    מיכאל וידל                                                                  עו"ד שלי ביטון                            
 ראש העיר                                                                                                                             מזכירות העירייה                           

 ויו"ר הועדה                                                                                                   
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