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 20203/-15 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 
 

 ( 2020 יוני 15)  תש"ף אדר 'כא שני 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                                                              :נוכחים  
 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  -משה שטה 
                       

 
 חסרים : 

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

 נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 נציג ציבור -רו"ח דני בניטה 

 
 17:22 הועדה התחילה בשעה

 
 :נדוןה
 
 

 לכל חי""מועד  -רזיאל(  ד דורחוב    בית העלמין הגדול ) .1

לוועדת שמות למקומות ציבוריים לקריאת בית העלמין הגדול ) רחוב דוד המועצה הדתית הגישה בקשה 

 רזיאל ( 

 " . " מועד לכל חי 

 ) איוב ל כג'(.: " כי ידעתי מוות תשיבני ובית מועד לכל חי " ציטוט מהמקורות   

 " מקום להיועד "   -ות שניה במקרא המילה מועד משמעה המוכרת " תחום זמן " אך בציטוט היא במשמע

  כלומר מקום הכינוס לנפטרים מן העולם.) כמו באוהל מועד (, 

 

 החלטת הועדה:

 . "מועד לכל חי"  -)רחוב דוד רזיאל(   בית העלמין הגדול קריאת הועדה מאשרת

 פה אחד   -בעד   -הצבעה                           

 

 ת החיים" " בי -בית העלמין הצבאי הישן  .2

" בית  -הצבאי הישן לקריאת בית העלמין לוועדת שמות למקומות ציבוריים המועצה הדתית הגישה בקשה 

  החיים ". 
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 .)נקרא גם בשם 'בית עלמין' או 'בית הקברות'( הוא מקום אשר בו קוברים את הנפטרים בית החיים

 

 החלטת הועדה:

  . בית החיים" " -בית העלמין הצבאי הישן קריאת   הועדה מאשרת

 פה אחד   -בעד   -הצבעה                          

 

 

 

 

 
 15-3/2020פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 

 

 

  ע"ש רונה רמון ז"ל -רחוב רפאל איתןב בשכונת נאות שמירבית ספר יסודי ) הראשון שיבנה (  .3

(,  הייתה פעילה ציבורית ותומכת בחינוך וקידום של בני 2018בדצמבר  17  - 1964באפריל  16רונה רמון ) 

 נוער

 פרס שראל למפעל חיים לשנת התשע"ט.בישראל שזכתה לאחר מותה ב

                     

 החלטת הועדה:                   

ברחוב רפאל איתן ע"ש רונה אשון שיבנה ( בשכונת נאות שמיר סודי ) הרבית ספר יקריאת  הועדה מאשרת                  

 רמון ז"ל. 

 פה אחד   -בעד   -הצבעה                         

 

 (1)נספח מס' 

    

 

 תוספת  -גן משחקים בשכונת עמישב ע"ש נתן אלבז  .4

 (1954ברואר בפ  11ח' באדר א' התשי"ד  -באוקטובר  17נתן אלבז ז"ל ) יז' תשרי התרצ"ג  

 חייל צה"ל שהקריב את חייו למען חבריו בקפיצה על רימון. 

 למען הזולת עוטר אלבז בעיטור המופת. יו על הקרבת חי

 החלטת הועדה:                   

 גן משחקים בשכונת עמישב ע"ש נתן אלבז. קריאת  הועדה מאשרת                  

  . 1  -, נמנע 3  -בעד   -הצבעה                          
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 (2)נספח מס' 

    

 

 

 

 

 

 
 מיכאל וידל                                                                                                                        עו"ד שלי ביטון                                      

 ראש העיר                                                                                                                                 העירייה מזכירות                                     
 ויו"ר הועדה                                                                                                               


