
     

 

 

 15-9/2012 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 
 

 ( 2019מאי  19)  י"ד באייר תשע"טראשון  יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 רמלה.  1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן חדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל, ב
 

 :משתתפים ה"ה                                                    :נוכחים  ה"ה
 מהנדסת העיר-ז'אנה סולובייצ'ייק           יו"ר הועדה       ראש העיר ו -ל מיכאל ויד

 דובר העירייה -רוני ברזילי         סגן ראש העיר                 -אברהם דז'ורייב
 מזכירות העירייה -חגית משה                         חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא  

 חבר מועצה  -משה שטה 
 

 :ח ס ר   ה"ה
 חבר מועצה   -רונן מושייב           

 גן ראש העיר       ס -אשש  מאיר מאור 
              
 
 :נדוןה
 
  " כיכר הנביאים"   -הרצוג כיכר ברחובות ביאליק/הרב . 1

 לשמות , הוגשו מספר הצעותכיכר ברחובות ביאליק/הרב הרצוגהוגשה בקשה לקריאת שם בלועדת שמות והנצחה     

 )כמפורט בנספח(.     

 ההצעות הוצגו לחברי הועדה ) כיכר העצמאות, כיכר ירושלים, כיכר התקווה, כיכר הנביאים(.    

 החלטת הועדה:   

 ל הנביאים, לדוגמא: משה לאחר דיון באפשרויות המוצעות ולנוכח העובדה כי  הרחובות בשכונה נושאים את שמם ש  

 כיכר הנביאים.  -הועדה מאשרת קריאת הכיכר ברחובות ביאליק/הרב הרצוג רבנו, יהושע בן נון, ירמיה, נחמיה וכו' ,    

 

 ( 1)נספח מס' 
 

 הנצחת רחוב ע"ש הקדוש ג'וארג'יוס . 2

 שנמצא בין רחוב  ללא שםקטן  ברחובלהנצחת רחוב ע"ש הקדוש ג'וארג'יוס לועדת שמות והנצחה הוגשה בקשה     

 .(ודוקסיורי ביה"ס האורתמאח)  המפעלים לרחוב חניתה    

 , בית הספר האורתודוקסי 1991ברמלה הקימה את בית הספר האורתודוקסי ברמלה בשנת  עמותת  הקדוש ג'וארג'יוס   

 נו רחוב ללא שם, המזוהה מאד עםברמלה הינו מבתי הספר המוערכים והמצליחים ברמלה ובאזור. הרחוב המבוקש הי    

  . בית הספר    

 החלטת הועדה:    

 .(ודוקסי)מאחורי ביה"ס האורת בין רחוב המפעלים לרחוב חניתה הועדה מאשרת הנצחת רחוב ע"ש הקדוש ג'וארג'יוס    

 

 (2' )נספח מס                                                                               
 

 בנאות שמיר  רחובות.3

 יח"ד.   4,500 -שכונת נאות שמיר היא שכונה חדשה ) מערב רמלה ( העתידה למנות כ       
   בשכונה יקראו ע"שבין יתר ההצעות שהובאו בפני חברי הועדה לקריאת שמות, הוצע כי הרחובות        
 ודן שומרון. גור, אמנון ליפקין שחק, חיים  לסקוב  משה לוי, יגאל ידין ,רפאל איתן, מרדכי רמטכ"לים :       

 



     

 

 

 15-9/2012מס' ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול    

     
 :) רחובות בשכונה (  החלטת הועדה 

 כדלקמן:  לים"ע"ש רמטכהועדה מאשרת את קריאת שמות הרחובות         

  המשך של רחוב אהרון בוגנים  -יגאל ידין   .א

 פרס ישראל למדעי היהדות (, חתן 1952-1949 ( צה"ל השני של רמטכ"לה , ארכאולוגיהפרופ' ל ,סגן ראש הממשלה           

 (   1956למדעי  היהדות התשט"ז )            

 (3)נספח מס' 

 הרחוב הראשי בשכונה  -משה לוי  .ב

 (.רצועת הביטחון והקמת מלחמת שלום הגליל תקופת שלהי ( 1987-1983 בין השנים צה"ל של 12-ה רמטכ"לה           

 (4)נספח מס' 

     המשך של רחוב התשעה -חיים לסקוב .ג

 .הראשון נציב קבילות החייליםו לה"צ החמישי של ראש המטה הכללי ,ישראלי וציבור צבא היה איש          

 (5)נספח מס' 

 מקביל לרחוב הזית  - יעקב דורי .ד

 א  י(, נש1948-1947, 1945-1939, כיהן כרמטכ"ל ההגנה בשנים ) 1949-1948בשנים   ,צה"ל הראשון של רמטכ"לה             

 וסגן ראש העיר חיפה.  1965-1951הטכניון בשנים                

 (6)נספח מס' 

 

  200כביש ל החיבור  מרחוב הזית ועד  -  משה ארנסשדרות  .ה

 לשדרות משה   -200ת עד החיבור לכביש שרה שינוי שם רחוב הזיאי 11.02.19מיום  3.2019-15מועצת העיר מס'               

 ארנס.               

 (7)נספח מס' 

 
 ע"ש שמות סיפורי ילדים    -גנים ציבוריים וגני ילדים  -נאות שמיר . 4      

 . ע"ש שמות סיפורי ילדיםהועדה מאשרת קריאת  גנים ציבוריים וגני ילדים         

 לגנים הציבוריים ולגני הילדים.  ספציפיים ע"ש שמות סיפורי ילדים תקבלו שמותהמנכ"ל בה יה בראשות תוקם ועד       

 
 " חללי הקהילה ההודית "  - בכניסה לשכונת יובליםקרן היסוד  ברחובכיכר  .5

 (  בכיכר)אשטמקר אושרה הנצחתו של לוטנט אליס רפאל אשטון 22.5.2018מיום  4/2018-14מועצה מס' הבישיבת    

 . בכניסה לשכונת יובלים ברחוב קרן היסוד   

 נופלים(.  11)חללי הקהילה ההודית   - חברי הקהילה ההודית מבקשים לשנות את שם הכיכר        

 החלטת הועדה:   

 הנופלים ולקרוא לכיכר בקרן היסוד בכניסה לשכונת  11ת להנציח את זכרם של הועדה מאשרת בקשת הקהילה ההודי   

  . חללי הקהילה ההודיתיובלים,    

 (8)נספח מס'                                                                         
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 ( קרן היסודעמותת  ) קריאה על שם התורם  - פינת מרדכי סעדיה( -1) רח' א.ס לוי  מועדון לקהילה יוצאי אתיופיה . 6

 לעיריית רמלה בכדי להביא תורם לשיפוץ/בניית קומה נוספת במועדון לקהילת  יוצאיעמותת קרן היסוד פנתה      

 ע"ש התורם.מועדון  ולקרוא  פינת מרדכי סעדיה 1הנמצא ברחוב א.ס לוי  אתיופיה     

 החלטת הועדה:     

 לקריאת המועדון ע"ש התורם.הועדה מאשרת לעמותת קרן היסוד      

 
  במקום גטו ורשה זצ"ל  עובדיה יוסף חזון עובדיה" ע"ש הרב" .6

 ז"ל.  גולדה מאיררחוב אושר שינוי שם הרחוב מגטו ורשה ל 22.5.2018מיום  4/2018-14בישיבת מועצה מס'            

 יוסף תושבי השכונה פנו לראש העיר בבקשה לשנות את שם הרחוב "לחזון עובדיה" על שמו של הרב עובדיה            
 זצ"ל.           

 

 (2013באוקטובר   07ג' חשוון תשע"ד ,  -1920בספטמבר  23, ה'תרפ"א בתשרי 'בי ( זצ"ל עובדיה יוסף רבה  

 והיה מנהיגה הרוחני ונשיא   1973-1983 בשנים)הראשון לציון (רב הראשי הספרדיכיהן כ ,ספרדי-חרדי מחברו פוסק היה        

 (. 1970) ה'תש"ל לשנת ספרות תורניתל חתן פרס ישראל .מאז הקמתה מפלגת ש"ס שלמועצת חכמי התורה        

 גדול הדור, פוסק הדור ומרן.   -ו בעיני רבים כבכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה בפי תלמידינחשב       

 החלטת הועדה:      

 ) מרן( עובדיה יוסף זצ"ל. של הרב  ע"ש  "לחזון עובדיה" -גטו ורשה  לשנות את שם הרחובהועדה מאשרת       

 
 (9)נספח מס'

 
 שמות רחובות בשכונת גן חק"ל  . 7

 , הדבר מקשה על התמצאות בשכונה וקבלת דואר.  שכונת גן חק"ל אין שמות לרחובותב          

 בות לשכונת גן חק"ל . ת רחוהוגשה בקשה לקריא          

 החלטת הועדה:     

 המצ"ב( כדלקמן: את שמות הרחובות בגן חק"ל )ע"פ  הסקיצה הועדה מאשרת           

 פרחים -אל זוהור           

 סוג של פרח -ריחאן   -אל           

 חיטה  -סאנביל  -אל          

   שם עץ   -סינדיאן -אל          
 ( 10)נספח מס' 

 
 
 
 
 

                                                    מיכאל וידל                                                                               חגית משה                                      
 ראש העיר                                                                                                                               העירייה מזכירות                                

 ויו"ר הועדה                                                                                                        
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