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 15-9/2011 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 

 
 (2019ינואר  27)  ראשון כ"א בשבט תשע"ט  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

                            וער                  נמנהלת אגף חינוך וה  -אלונה קליימן          גן ראש העיר            ס -אשש  מאיר מאור 
 מזכירות העירייה -חגית משה                        סגן ראש העיר  -אברהם דז'ורייב

                          חבר מועצה   -הראל שוהם     
 

 :ח ס ר   ה"ה
 חבר מועצה  - עו"ד מוסא סאבא 

 
 
 :נדוןה
 

 נים(עיד רב תחומי +ביה"ס עמל  ע"ש יגאל אלון )השש שנתי  קריית החינוך. 1     
 - העיר כלומרברחבי  אלון, בשל המעבר למבנה חינוכי שש שנתי  לעמל רב תחומי ע"ש יגאנקרא תיכון כיום 

 .קריות חינוך בעיר,  תהיינה יב'-מעבר מחטיבות ביניים עצמאיות למבנה חינוכי שש שנתי ז'
 -יקראועידנים ים וחטיבת הביני עמל רב תחומי ע"ש יגאל אלוןלאור האמור, מבוקש לאשר כי בית ספר 

 קריית החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון.
 יגאל אלון ) פייקוביץ'( היה איש צבא ופוליטיקאי ישראלי, מפקד פלמ"ח, מראשי צה"ל במלחמת העצמאות

 חבר כנסת, סגן ראש הממשלה ושר בממשלת ישראל. בדרגת אלוף, מראשי מפלגת העבודה,
 

 החלטת הועדה:

קריית  -ר עמל רב תחומי ע"ש יגאל אלון וחטיבת הביניים עידנים יקראו הועדה מאשרת כי בית ספ
 החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון.

 ( 1)נספח מס' 
 

 ע"ש הרב משה צבי נריה ) חטיבת הביניים שחקים(  החינוך השש שנתי עתיד אית"ןקריית . 2
 -העיר כלומר   בשל המעבר למבנה חינוכי שש שנתי ברחביכיום נקרא תיכון עתיד אית"ן, 

 .קריות חינוך בעיר,  תהיינה יב'-מעבר מחטיבות ביניים עצמאיות למבנה חינוכי שש שנתי ז'
 שחקים) אהבה, יראה, תקווה ונחישות ( וחטיבת הביניים  עתיד אית"ןלאור האמור מבוקש לאשר כי בית ספר 

 קריית החינוך השש שנתי אית"ן ע"ש הרב משה צבי נריה. -יקראו
 ות על עיצוב פניה שלבה צבי נריה היה רב, מחנך ומנהיג רוחני, מייסד מרכז " בני עקיבא. השפיע רהרב מש

 לאומית, הדוגלת בשילוב של תורה, עבודה ומדינה. -החברה הדתית
 כיהן כחבר כנסת למשך קדנציה אחת מטעם המפד"ל.  חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ופרס הרב

 קוק.
 

 החלטת הועדה:

קריית החינוך השש שנתי אית"ן  -הועדה מאשרת כי תיכון עתיד אית"ן וחטיבת הביניים שחקים יקראו
  ע"ש הרב משה צבי נריה.

 
 ( 2)נספח מס' 
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 200רחוב הזית עד החיבור לכביש   - ז"ל  שדרות משה ארנס  .3
 אי ישראלי כיהן כשר הביטחוןקי(, שימש כמהנדס ופוליט2019בינואר  7  - 1925דצמבר  27)  ז"ל  משה ארנס

 ושר החוץ בממשלות ישראל, שגריר ישראל בארצות הברית, יושב ראש ועדת חוץ ובטחון וחבר כנסת
 ועו, היה פרופסור חבר בטכניון, סמנכ"ל קה במקצנאוטימהנדס אווירו ,מטעם מפלגת הליכוד. משה ארנס

 מטיה הישראלית. התעשייה האווירית, חתן פרס בטחון ישראל וחתן פרס הדיפלו
 לשדרות משה ארנס ז"ל .     - 200שם רחוב הזית , עד החיבור לכביש  מבוקש לאשר שינוי      

 החלטת הועדה:      

   לשדרות משה ארנס ז"ל.  -200רחוב הזית, עד החיבור לכביש הועדה מאשרת שינוי שם       

 (3)נספח מס' 
 
 

 מרחוב יהודה שטיין עד רחוב ז'בוטינסקי ) היציאה לבאר יעקב(.  -שדרות גולדה מאיר ז"ל . 4
 .1969-1974ראש ממשלת ישראל הרביעית בשנים  (, 1978דצמבר  8  - 1898במאי  03ז"ל )  גולדה מאיר

 בין התפקידים שמילאה גולדה מאיר ז"ל: שרת העבודה, שרת החוץ.
 לת ישראל.גולדה היא האישה הראשונה והיחידה שכיהנה כראש ממש

 לשדרות גולדה מאיר  -מבוקש לאשר שינוי שם מרחוב יהודה שטיין לרחוב ז'בוטינסקי ) היציאה לבאר יעקב( 
 ז"ל. 

     

 החלטת הועדה:    

  לשדרות  -הועדה מאשרת שינוי שם מרחוב יהודה שטיין לרחוב ז'בוטינסקי ) היציאה לבאר יעקב(     

 מאיר   ז"ל. גולדה     

 ( 4' )נספח מס
 

 קרייתי חטיבת בין רחוב שריון לצנחנים ) בחלק הדרומי( לרחוב . 5
 חטיבת קרייתי היא חטיבת שריון במילואים הכפופה לעוצבת המפץ, אוגדת מילואים בפיקוד הצפון. בעבר

 חטיבת חי"ש של " ההגנה" ולאחר מכן חטיה סדירה בצה"ל. 
 חטיבת קרייתי.  - לק הדרומי, סמוך לקופת חולים לאומית(רחוב בין צנחנים לשריון ) בחקריאת ה אשרמבוקש ל

 ** כיום רחוב חטיבת קרייתי נמצא בין רחוב צה"ל לז'בוטינסקי  ) מדובר בהעברת הרחוב(. 
 

 החלטת הועדה:    

 לרחוב    -קריאת הרחוב בין צנחנים לשריון ) בחלק הדרומי, סמוך לקופת חולים לאומית(הועדה מאשרת     

 יבת קרייתי. חט     

 (5)נספח מס'  
 
 : שונות. 6

  -הנצחת דוד אבוטבול ז"ל     

 אישרה מועצת העיר להנציח את דוד אבוטבול ז"ל   24.6.2012מיום  6/2012-13בישיבת מועצה מס'     
 מאחר וטרם הוקמה .בשכונה עתידית שתוקם בין הרחובות דני מס וחיים ויצמןברחוב שיקרא על שמו     
 כונה, ההחלטה להנציח את אבוטבול ז"ל לא מומשה הלכה למעשה. הש    
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 להנציח את אביה, דוד אבוטבול ז"ל בעוד ילדיו חיים,בעקבות פניות של המשפחה ) בתו הגב' אביבה גרינברג( 

 .1964-1966וכסגן ראש העיר בשנים  1959-1978דוד אבוטבול ז"ל כיהן כחבר מועצת העיר רמלה בין השנים 

 מו כן, הוענק לו תואר " יקיר העיר" על פועלו למען העיר רמלה ותושביה. כ

 פינת לוי אשכול.   -מבוקש לאשר הנצחת דוד אבוטבול ז"ל  בכיכר ברחוב בן צבי

    

 החלטת הועדה:    

   פינת לוי אשכול. -בכיכר ברחוב בן צביל הנצחת דוד אבוטבול ז"הועדה מאשרת     

 

 (6)נספח מס'  

 
 

 
 

 

   

                                                    מיכאל וידל                                                                               חגית משה                                      
 ראש העיר                                                                                                                               העירייה מזכירות                                

 ויו"ר הועדה                                                                                                        
 

                           
 

 

mailto:reuts@ramla.muni.il

