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 . ZOOMבאמצעות אפליקציית 
 

 משתתפים:                                                                :נוכחים  
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה                  יו"ר הועדה   ראש העיר ו -ל כאל וידמי

 מהנדסת העיר  -חבר מועצה                             ז'אנה סולובייצ'יק  -עו"ד מוסא סאבא 
              יועמ"ש   -חבר מועצה                                      עו"ד דורון דבורי   -רונן מושייב 

 מזכירות העירייה   -נציג ציבור                                   עו"ד שלי ביטון  -רו"ח דני בניטה 
                      

 
 חסרים : 

 סגן רה"ע   -מאור אשש            
 סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב            

 חבר מועצה  -משה שטה 
 בור נציג צי  -דוד ברזילי 

 
 

 :נדוןה
 
 

 : 2018-2020פרוטוקולים ועדות שמות למקומות ציבוריים שהתקיימו בשנים  -דיון  .1

2018 
 

 :  ( 1) נספח   26.02.2018מיום  1.2018פרוטוקול מס'              

 .צה"ל ע"ש יונה בוגלה  -כיכר בן צבי   .1

 .עמישב   -שכנת אג"ש  .2

 .נאות בגין  -קריית מנחם בגין  .3

 .נאות רבין   -ם נווה הדרי .4

 ( 2) נספח  16.05.2018מיום  2.2018פרוטוקול מס' 

 אריק איינשטיין . -פארק קריית האומנים  .1

 גן ע"ש אהובה עוזרי .   -גן משחקים ברחוב מאיר אריאל  .2

 רחוב מגן שלום .  -סמטה אחורית ברחוב גיבורי ישראל  .3

 

 ( 3) נספח  19.12.2018מיום  3.2018פרוטוקול מס' 

 בית ספר בן ציון ע"ש פרופסור בן ציון נתניהו.  -פר יסודי ממ"ד האומנים בית ס .1
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 בית ספר " מגשימים".   -בית ספר חדש חינוך מיוחד בשולחת חץ  .2
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 (  3) נספח  27.01.2019מיום  1.2019פרוטוקול מס' 

 .קריית החינוך השש שנתי ע"ש יגאל אלון   -ידנים בית ספר רב תחומי+ ע .1

 . ל ) חט"ב שחקים (ע"ש הרב משה צבי נריה זצ"  -אית"ן  קריית החינוך שש שנתי עתיד  .2

 שדרות משה ארנס .   - 200מרחוב הזית עד כביש  .3

 מאיר.  שדרות  גולדה  -ינסקי יציאה לבאר יעקב מרחוב יהודה שטיין ז'בוט .4

 חטיבת קרייתי.   -ריון רחוב בין הצנחנים לש .5

 

 (  4) נספח  19.05.2019מיום  2.2019פרוטוקול מס' 

 כיכר הנביאים. -כיכר ביאליק/ הרצוג    .1

 גו'ארגיוס הקדוש.   -ללא שם  -חניתה /מעפילים    .2

 רחובות בנאות שמיר:   .3

 יגאל ידין ההמשך של הארון בוגנים.

 הרחוב הראשי בשכונה. -משה לוי 

 של רחוב התשעה.המשך  -חיים לסקוב

 מקביל לרחוב הזית. -יעקוב דורי 

 גנים ציבוריים וגני ילדים ע"ש גנים ציבוריים.     .4

 . "חללי הקהילה ההודית -כיכר קרן היסוד/ יובלים    .5

 מועדון קהילת יוצאי אתיופיה. -פינת מרדכי סעדיה  1רח' א.ס.לוי    .6

 ל.ע"ש הרב עובדיה יוסף זצ" -"חזון עובדיה"  -גטו ורשה   .7

 שמות רחובות בגן חק"ל :   .8

 פרחים. -אל זוהור

 סוג של פרח -אל ריחאן 
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 חיטה -אל סאנביל 

 שם העץ -אל סינדיאן

 

 (  5) נספח  10.09.2019מיום  3.2019פרוטוקול מס' 

 הנצחת הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל. -רחוב הדר  .1

 דגל העירייה .  -שינוי סמל וצבע ) מכתום ללבן ( .2

 .פאוול פרנקל   -פרונות כיכר הע .3

 רבי נחמן מברסלב זצ"ל. -כיכר חיים בר לב/ משה דיין  .4

 רחוב דאר אלסאלם. -) גן חק"ל (  רחוב אלנור  .5
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  ( 6) נספח  22.10.2019מיום  4.2019פרוטוקול מס' 

 ספינת מעפילי אגוז. הנצחת  – כיכר בן צבי פינת לוי אשכול .1

 

2020 

 

    (  7) נספח   15.01.2020מיום  1.2020פרוטוקול מס' 

 .של צה"ל 15-קריאת מרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק ה .1

 .קריאת חדר ישיבות בחירום במרכז הפעלה ע"ש אריה שוורץ ז"ל  .2

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

 מטייב ז"ל.פרופסור בוריס נ -רחוב חץ .4

 

 ( 8) נספח  17.03.2020מיום  2.2020פרוטוקול מס' 

 .(חאקי קריאת רחוב ע"ש רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל )סידנא באבא .1

 תוספת הנצחתו של רס"ר אורון אדרי ז"ל אנדרטה קיימת בכיכר השוטר. .2
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 .הנצחת מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל -כיכר בר אילן/ פרנקל  .3

 הנצחת נפוליאון בונפרטה.  -וק העירוני חיבור קהילת דטרויט לש .4

  . שדרות הרמבלס  -מתחם השדרה "רם סנטר"  .5

 גני ילדים בנאות שמיר: .6

 תירס חם, מעשה בחמישה בלונים, האריה שאהב תות, מיץ פטל, דירה להשכיר.

  200כביש  -שדרות יצחק שמיר  .7

 מורדי גטו ורשה. -לשכונת נאות בגין 44כניסה מכביש  .8

 מרדכי אנילביץ ז"ל. -סמוך לבית כנסת "אלקטאר"   44לכביש כיכר בכניסה  .9

 הרב מרדכי אליהו זצ"ל. -רחוב מסדה  .10

 שדרות יגאל בשן ז"ל. -המנהרה מרחוב התבור לקריית האומנים  .11

 רחובות בעיר העתיקה:  .12

 מוחמד עב אל ואהב   -תכ"א 

 אום כל תום -תכ"ב 
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 (  9) נספח   15.06.2020מיום  3.2020פרוטוקול מס' 

 ."מועד לכל חי" -) רחוב דוד רזיאל  (  בית העלמין הגדול  .1

 ."בית החיים"  -בית העלמין )הצבאי( הישן  .2

 שכונת נאות שמיר הבית ספר הראשון ברחוב רפאל איתן ע"ש רונה רמון  ז"ל .  .3

 תן אלבז. גן משחקים בשכונת עמישב ע"ש נ .4

 
 החלטת הועדה : 

 ( כמפורט לעיל.2018-2020פרוטוקולים ועדות שמות למקומות ציבוריים )  הועדה מאשרת פה אחד 
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 ( :  25.10.2020ועדה היום ) 

 

 כיכר המחברת בין רחוב שושנה דמארי לרחוב עוזי חיטמן בקריית האומנים ע"ש זוהר ארגוב. 

, י"ד בחשוון תשמ"ח( היה זמר ישראלי, 1987בנובמבר  6 -תמוז תשט"ו , כ"ו ב1955ביולי  16) -זוהר ארגוב

. ארגוב נחשב לאחד מגדולי וחשובי הזמרים הישראלים ולאחת 1977-1987אשר היה פעיל בין השנים 

מדמויות המופת הגדולות בזמר המזרחי, מוביל המוזיקה המזרחית ואף אחד האחראים על ההכרה במוזיקה 

 מההוויה הישראלית. הים תיכונית כחלק 

 מכונה "הזמיר" ו"מלך המוזיקה המזרחית".

    

 (10) נספח 

 

 החלטת הועדה : 

בין רחוב שושנה דמארי לרחוב עוזי חיטמן בקריית קריאת הכיכר המחברת  הועדה מאשרת פה אחד 

 האומנים ע"ש

 זוהר ארגוב.   

 

 

 

 
 מיכאל וידל                                                                                                                        עו"ד שלי ביטון                                      

                                                               ראש העיר                                                                   העירייה מזכירות                                     
 ויו"ר הועדה                                                                                                               


