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 15-1/2020 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 
 

 ( 2020 ינואר 15)  טבת תש"ף יח' רביעי  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
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה  יו"ר הועדה   ראש העיר ו -ל מיכאל ויד

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון               סגן ראש העיר        -מאור מאיר אשש  
 סגן ראש העיר                         -אברהם דז'ורייב

 חבר מועצה                         -אבא  עו"ד מוסא ס
 

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

 חבר מועצה  -משה שטה 
 נציג ציבור  -דוד ברזילי 

 נציג ציבור -רו"ח דני בניטה 
              

 18:35הועדה התחילה בשעה 
 
 :נדוןה
 
 של  צה"ל 15 -כ"ל  ההרמט -קריאת מרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק  .1

 כיהן לאחר מכןשל צה"ל,  15 -( היה הרמטכ"ל ה2012מבר צבד 19 -1944במרץ  18אמנון ליפקין שחק )

 בתפקיד 

 ושר התחבורה מטעם מפלגת המרכז.  שר התיירות

 .ך שירותולבמה פעמיים  עיטור העוז כלוחם וקצין בצה"ל הוענק לליפקין שחק 

 החלטת הועדה:

 (. של צה"ל 15-הרמטכ"ל ה  ) מרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק את קריהועדה מאשרת 

 ( 1)נספח מס'                                                                          

 

 קריאת חדר הישיבות בחירום במרכז ההפעלה ע"ש אריה שוורץ ז"ל  .2

 והשתקע בעיר רמלה. 1949בשנת פולין מ ( עלה ארצה 1987במאי  31 - 1922ז"ל )אריה שוורץ  

 העובדים ולאחר מכן כיהן יו"ר ועד , התחיל כמזכיר במח' התברואה ו1987ועד  1958עבד בעיריית רמלה משנת  

 מנהל כ"א בעיריית רמלה.כ

שם גדול  והביא את מיטב כוחו בבניית מרכזי מל"ח  )מטה לשעת חירום( והשקיע הקים את מטה מל"חשוורץ ז"ל 

 ר לעי

  ולעיריית רמלה.

 החלטת הועדה:
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 קריאת חדר הישיבות במרכז ההפעלה ע"ש אריה שוורץ ז"ל. הועדה מאשרת 

 

 ( 2)נספח מס'                                                                   

 

 

 

 

 

 
 15-1/2020מס' ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 

 

 כיכר דוד רזיאל  -הנצחת דוד אבוטבול ז"ל  .3

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

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

  : רקע

 אישרה מועצת העיר להנציח את דוד אבוטבול ז"ל  24.6.2012מיום  6/2012-13ישיבת מועצה מס' ב .1

 ברחוב שיקרא על שמו בשכונה עתידית שתוקם בין הרחובות דני מס וחיים ויצמן. מאחר וטרם הוקמה

 השכונה, 

 ההחלטה להנציח את אבוטבול ז"ל לא מומשה הלכה למעשה.

אישרה מועצת העיר להנציח את דוד אבוטבול ז"ל  11.02.2019מיום  3/2019-15בישיבת מועצה מס'  .2

 בכיכר 

 פינת לוי אשכול. -צבי  -ברחוב בן

מיום  13/2019-15צבי פינת לוי אשכול הונצחה ספינת מעפילי אגוז, ישיבת מועצה מס'  -לאחר שבכיכר בן

18.11.2019 

יר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור בפני אישרה הנצחת דוד אבוטבול ז"ל במקום שיקבע ע"י הנהלת הע

 חברי הועדה ומועצת העיר.

 

 לאחר תיאום של הנהלת העיר עם בני משפחתו של דוד אבוטבול ז"ל מבוקש להנציחו בכיכר בדוד רזיאל.

  

 החלטת הועדה:             

 .כיכר דוד רזיאל ע"ש דוד אבוטבול ז"להוועדה מאשרת קריאת              

 טה זו מבטלת החלטות קודמות. **  החל

 (3)נספח מס'                                                                                          
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 רחוב חץ  -הנצחת פרופסור בוריס נמטייב  ז"ל  .4

 פרופסור נמטייב ז"ל אומן לאומי של טג'יקיסטן.

לבני העדה הבוכרית בכל העולם הייתה תרומה חשובה הן יצירתית, תרומתו של נמטייב ז"ל לעם היהודי בכלל ו

 מורלית ותדמיתית.  אומנותית,

 נמטייב ברחוב הורדים.בוריס אישרה הנצחתו של פרופסור  23.9.2019מיום  11/2019-15מועצת העיר מס' 

 נמטייב  ז"ל ברחוב חץ.בוריס מבוקש לשנות את החלטת הועדה ולהנציח את פרופסור 

              החלטת הועדה:             

 רחוב חץ ע"ש פרופסור  בוריס נמטייב ז"ל. הועדה מאשרת קריאת

 **  החלטה זו מבטלת החלטות קודמות. 

 

 (4)נספח מס' 

 
 
 

                                                                       מיכאל וידל                                                  עו"ד שלי ביטון                                      
     ראש העיר                                                                                                                             העירייה מזכירות                                     

 ויו"ר הועדה                                                                                                               


