
     

 

 

 15-9201/4 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 
 

 (2019 אוקטובר  22 )  שני כג' תשרי תש"ף  יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 רמלה.  1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן  לשכת רה"ע, ב
 

 :משתתפים ה"ה                                                    :נוכחים  ה"ה
   מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה         יו"ר הועדה       ראש העיר ו -ל מיכאל ויד

 מהנדסת העיר     -ז'אנה סולובייצ'יק                                       סגן רה"ע  -מאור אשש
 מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון עו"                      סגן ראש העיר  -אברהם דז'ורייב

 חבר מועצה  -משה שטה 
 נציג ציבור   -רו"ח דני בניטה 

 נציג ציבור   -דוד ברזילי 
 
 :ה"ה   יםרסח

 חבר מועצה                       -עו"ד מוסא סאבא  
 חבר מועצה   -רונן מושייב      

 
 נדון:ה
 
   שמות לגנים ציבוריים  -שכונת נאות שמיר . 1

   יחידות דיור.  4,500 -שכונת נאות שמיר היא שכונה חדשה ) מערב רמלה( העתידה למנות כ         

 אישרה קריאת שמות רחובות השכונה ע"ש רמטכ"לים.  24.06.2019מיום   6.2019-15מועצת העיר מס'   .א

   .(2.2019-15למקומות ציבוריים מס' וטוקול ועדת שמות פר)

ע"ש שמות סיפורי ציבוריים  וגני ילדים אישרה קריאת שמות גנים  24.06.2019מיום  6.2019-15מועצת העיר מס'  .ב

 השמות תיעשה ע"י ועדה שתוקם בראשות המנכ"ל (.  בחירת ילדים ) 

   .(2.2019-15למקומות ציבוריים מס' )פרוטוקול ועדת שמות 

 

בעיר כחלק מחיזוק תחושת  השייכות לאור העובדה כי הנהלת העיר מעוניינת ליצור תהליכי שיתוף ציבור 

) סעיף ב' לעיל ( באופן בו קריאת שמות הגנים הציבוריים לעדכן החלטה והמחויבות של התושב לעיר, מבוקש 

פרס פרס נובל/ חתני כדלקמן : סיפורי ילדים/ חתני החלטת הציבור ) מערב רמלה( תיעשה ע"פ  בשכונת נאות שמיר

ערכים. / ישראל/  ערי בירה     

 

  כאמור, העירייה תפרסם באמצעות הרשתות החברתיות את האופציות לקריאת שמות הגנים הציבוריים בשכונת נאות   ** 

 שמיר כמפורט לעיל.         

   

 החלטת הועדה:  

 / שמות לגנים ציבוריים בהתאם להחלטת הציבור ) סיפורי ילדיםקריאת עדכון החלטת מועצת העיר  והועדה מאשרת   

 ישראל/  ערי בירה/ ערכים. חתני פרס נובל/ חתני פרס 

 
 ( 1)נספח מס'  

 
 
 
 

 15-4/2019פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 



     

 

 

 
 הנצחת ספינת מעפילי אגוז . 2

עולי מרוקו עולים שנספו  44אישרה הנצחת ספינת מעפילי אגוז לזכר  23.09.2019מיום  11.2019-15מועצת העיר מס' 

 יעת הספינה בכיכר ברחוב יהודה שטיין/אשכול. בטב

 אשכול.  פינת לוי   -צבי  -מבוקש לעדכן  ההחלטה באופן בו  ההנצחה תהיה בכיכר בן

   

 החלטת הועדה:  

 אשכול. פינת לוי  -צבי  -בכיכר בן  הנצחת ספינת מעפילי אגוזו עדכון החלטת מועצת העיר  מאשרתהועדה   

 
 (2)נספח מס'                                                                             

 
 הנצחת דוד אבוטבול ז"ל . 3

 אישרה הנצחת דוד אבוטבול ז"ל ) כיהן חבר מועצת העיר רמלה 11.2019מיום  3.2019-15מועצת העיר מס' 

 פינת לוי אשכול.  -צבי -( בכיכר רחוב בן1964-1966וסגן רה"ע בשנים  1959-1978בין השנים  

 לעיל(, מבוקש מהועדה  לעדכן ההחלטה 2ואולם לאור ההחלטה להנציח את ספינת מעפילי אגוז ) כמפורט בסעיף 

 ולאשר הנצחתו של דוד אבוטבול ז"ל במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור בפני חברי

 הועדה ומועצת העיר.  

 

 החלטת הועדה:     

 עדכון החלטת מועצת העיר  והנצחתו של דוד אבוטבול ז"ל במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום ועדה מאשרת ה

 עם המשפחה ויובא לאישור בפני חברי הועדה ומועצת העיר.  

 
 (  3)נספח מס'                                                                             

 

 
 
 
 
 

                                                    מיכאל וידל                                                                  עו"ד שלי ביטון                                      
 יר                                                                                                  ראש הע                          העירייה מזכירות                                   

 ויו"ר הועדה                                                                                                      


