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 בלשכת רה"ע ,( 2021 יוני 08)  סיון תשפ"א ח'כ  שלישי יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 רמלה.  1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן        

       
 : משתתפים                                                                  :נוכחים

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה יו"ר הועדה                    ראש העיר ו -ל אל וידמיכ
 העירייה ומנהל מזכירותס. מנהל אגף  -עו"ד שלי ביטון סגן רה"ע                                            -מאור אשש 

                         רה"ע סגן  -אברהם דז'ורייב
 חבר מועצה                         - עו"ד מוסא סאבא 

 נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 

 רים : חס
 חבר מועצה   -רונן מושייב            

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

              
 17:09הועדה התחילה בשעה 

 
 
 :נדוןה
 
 

 ממשלה יצחק שמירע"ש ראש ה בית ספר שש שנתי בשכונת נאות שמיר  קריאת .1
 , י' בתמוז התשע"ב. 2012ביוני  30 -, יד' בחשון התרע"ו 1915באוקטובר  22 -( ניצקייזר) יצחק שמיר

 ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, מבכירי "המוסד" וממפקדי לח"י.

 

 החלטת הועדה:

 .ע"ש ראש הממשלה יצחק שמיר בשכונת נאות שמיר בית ספר שש שנתי הועדה מאשרת קריאת 

 פה אחד.   -הצבעה 

 (1)נספח מס'  
 

 יגאל אלון קריאת שם רחוב ) בין דני מס לויצמן(  ע"ש  .2
 יב' באדר תש"ם.  1980בפברואר  29 -, ד' חשון תרע"ט 1918באוקטובר  10 - ) פייקוביץ'( יגאל אלון         

 מראשי מפלגת  ,אלוף בדרגת מלחמת העצמאותב צה"ל מראשי ,פלמ"חמפקד ה  ,ישראלי פוליטיקאיהיה איש צבא ו         

 .ממשלות ישראלב שרו סגן ראש הממשלה, חבר הכנסת, העבודה         

 פה אחד.   -הצבעה 

 

 החלטת הועדה:

 דני מס לויצמן(  ע"ש יגאל אלון.קריאת שם רחוב ) בין הועדה מאשרת 

 פה אחד.   -הצבעה 

 

 (2)נספח מס'  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 כיכר מד"א  בסמוך למרכז מסחרי קוסמוס )  רח' צופית/משה אדרת(.  .3

 מגן דוד אדום בישראל הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל לשירותי רפואה דחופה טרום אשפוזית ושירותי הדם.        

 

 החלטת הועדה:

 כיכר מד"א  בסמוך למרכז מסחרי קוסמוס )  רח' צופית/משה אדרת(.קריאת הועדה מאשרת       
 פה אחד.   -הצבעה 

 
 (3)נספח מס'  

 

 

 כיכר ברח' דוד רזיאל פינת רחוב התבור ע"ש  שמואל חוגי הכהן .4

 . 78יל בג 2019מעירק ( , נפטר בשנת  7תושב העיר רמלה ) עלה בגיל  - שמואל חוגי הכהן      

 פעיל בתרבות , ספורט  ) שוער בקבוצת הפועל רמלה ( ועסקים ) בעל אולם אירועים " דולפין"( .       

 

 החלטת הועדה:

 . כיכר ברח' דוד רזיאל פינת רחוב התבור ע"ש  שמואל חוגי הכהןקריאת הועדה מאשרת                

 פה אחד.   -הצבעה 

 בהצבעה. ** סגן רה"ע , מאור אשש לא נכח 

 

 (4)נספח מס' 
 

 כיכר ברחוב אהוד מנור/ שושנה דמארי  ע"ש יוסף ספי ריבלין .5

 , א' בטבת התשע"ד. 2013בדצמבר  03 -, כד' בחשון הש"ח 1947בנובמבר  07 -יוסף ) ספי ריבלין(        

 ם. שחקן וקומיקאי ישראלי, חתן " פרס האקדמיה לטלוויזיה" ופרס מסך הזהב על מפעל חיי      

 כיהן כחבר מועצת עיריית ראשון לציון.      

 

 החלטת הועדה:

 . כיכר ברחוב אהוד מנור/ שושנה דמארי  ע"ש יוסף ספי ריבליןקריאת הועדה מאשרת 

 פה אחד.   -הצבעה 

 

 (5)נספח מס' 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
     בס"ד

 
 15-1/2021פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס'                                                                                              

 

 

 אולם הספורט בשכונת נאות בגין ) רח' יאיר שטרן( ע"ש  רלף  )יעקב( קליין .6

 .2008באוגוסט  07 -1931ביוני  29 - ( קלייןרלף ) יעקב 

 .2006כדורסלן ומאמן כדורסל ישראלי מצליח, חתן פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף לשנת 

 לזכותו של קליין  זכיית הקבוצה  בגביע אירופה לאלופות בכדורסל יחד מכבי ת"א וזכיית במדליית כסף באליפות אירופה

 בכדורסל עם נבחרת ישראל.

 נחשב לאחד מגדולי מאמני הכדורסל בישראל ובאירופה בכל הזמנים ובעל השפעה רבה על הענף.הוא 

             

 החלטת הועדה:           

 . אולם הספורט בשכונת נאות בגין ) רח' יאיר שטרן( ע"ש  רלף  )יעקב( קלייןקריאת הועדה מאשרת            

 פה אחד.   -הצבעה             

 

 (6מס'  )נספח 
 

 

 מועדון השלום  )מועדון אופטימסטי( בשכונת נאות בגין ע"ש "עליזה בגין" .7

 .1982בנובמבר  13 - 1920במרץ  25  -בגין  נולדה באוקראינה -עליזה ) אליציה( ארנולד

 רעייתו של ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין ז"ל .

 חברה, תרמה להקמת הוסטלים ובתי ספר לבעליעליזה בגין ז"ל עסקה בפעילות התנדבותית ענפה למען החלשים ב

 מוגבלויות וצרכים מיוחדים וגייסה תרומות למגוון ארגונים העוסקים בתחום.

 

 החלטת הועדה:           

  . מועדון השלום  )מועדון אופטימסטי( בשכונת נאות בגין ע"ש "עליזה בגין" קריאת הועדה מאשרת           

 אחד. פה   -הצבעה            

 

 (7)נספח מס' 
 

 כיכר  " המורה" בסמוך לבית ספר "דרור" .8

 

 החלטת הועדה:            

 קריאת כיכר "המורה" בסמוך לבית ספר "דרור".הועדה מאשרת    
 פה אחד.   -הצבעה             

 
 ( 8)נספח מס'
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 כיכר בפינת רחוב פרופסור נמטייב בשכונת נאות בגין ע"ש יצחק  מודעי  .9

 . 1998במאי  14- 1926בינואר  17  -יצחק מודעי 

 מדינאי ישראלי, חבר כנסת ,עורך דין, תעשיין.

 

 החלטת הועדה:

 .בפינת רחוב פרופסור נמטייב בשכונת נאות בגין ע"ש יצחק  מודעיכיכר קריאת הועדה מאשרת    
 פה אחד.   -הצבעה              

 (9)נספח מס'                                                                                            
 

 כיכר ע"ש אנה פרנק   -בין כיכר פאבל פרנקל לכיכר מרדכי אנילביץ  .10

 .1945פברואר או תחילת מרץ  - 1929ביוני  12 -אנליס מארי)"אנה"( פרנק 

 הייתה נערה יהודייה ילידת גרמניה, שנספתה בשואה. 

 ב בקולה האישי לנוכח האימה, התפרסם בכל העולם והיווה מקור הזדהות וחיבור לרבים.יומנה שנכת

 

 החלטת הועדה:

 . בין כיכר פאבל פרנקל לכיכר מרדכי אנילביץ   - כיכר ע"ש אנה פרנקקריאת  הועדה מאשרת   
 פה אחד.   -הצבעה             

 (10)נספח מס' 

 

 מערב רמלה ע"ש הרב עובדיה יוסף זצ"ל  -שכונת נאות עובדיה ) שכונה חרדית ( .11

 .ג' בחשוון התשע"ד -,  י"ב בתשרי התרפ"א  2013באוקטובר  7 -1920בספטמבר  23  -הרב עובדיה יוסף 

 היה מנהיג רוחני ונשיא מועצת  1983-1973ספרדי, כיהן כרב הראשי הספרדי )הראשון לציון( בשנים –היה פוסק ומחבר חרדי 

 (.1970ת ש"ס מאז הקמתה, חתן פרס ישראל לספרות תורנית לשנת התש"ל)חכמי התורה של מפלג

 

 החלטת הועדה:

 . מערב רמלה ע"ש הרב עובדיה יוסף זצ"ל -שכונת נאות עובדיה ) שכונה חרדית (קריאת הועדה מאשרת    
 פה אחד.   -הצבעה             

 (11)נספח מס'                                                                                             

 

 אולם הספורט ברחוב דוד רזיאל ע"ש אריה דוידסקו  .12

 ( , היה מאמן כדורסל ישראלי. 2018בינואר  12- 1931בינואר  24)   אריה דוידסקו

 בתקופה שבה הקבוצה זכתה  רלף קליין מכבי תל אביב אימן מספר רב של קבוצות בליגת העל בכדורסל, שימש עוזר מאמן

    .ובארבע אליפויות הליגה גביע אירופה לאלופות בכדורסלב

 

 החלטת הועדה:

 . אולם הספורט ברחוב דוד רזיאל ע"ש אריה דוידסקו קריאת הועדה מאשרת            

 פה אחד.   -הצבעה             

 (12)נספח מס' 

 

                                                

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9C%D7%A3_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9C%D7%A3_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
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 רחוב גרינברג ע"ש ז'אנטה ) ז'נה( גרינברג  -מרחוב ברנר לכיוון גן רג'ואן ) רח' קטן בנווה דוד הישנה (  .13

 ב בשנות החמישים ועד למעבר לשכונת נווה דוד. -הגב' ז'אנטה ) ז'נה( גרינברג היא הגננת הראשונה במעברות א ו

 היום גן רג'ואן(, אחר כך הקימה את גן בר כוכבר ועמדה בראש הגננות באוזר  בתחילת דרכה, הוקם מתחם גן הילדים )

 שנה.  40 -רמלה והסביבה למעלה מ

 הפגינה מנהיגות, דמות חינוכית , אנושיות ונתינה אינסופית. 

 

 החלטת הועדה:

 . (ג'ואן )רח' קטן בנווה דוד הישנהמרחוב ברנר לכיוון גן ר רחוב גרינברג ע"ש ז'אנטה ) ז'נה( גרינברגקריאת הועדה מאשרת    
 פה אחד.   -הצבעה             

 
 ( 13)נספח מס' 

                                                               

 

 (32הנצחת דודו גורי ז"ל בחצר  במועדונית " אביב " ) רח' ויצמן  .14

 מותו( . ב 41) בן   23.06.2019דודו נהרג בתאונת דרכים בתאריך 

 דודו גורי ז"ל למד והתחנך ברמלה, היה בעל יכולות גבוהות ונדירות של אהבה ונתינה. התנדב למען האחר, התייחס לזולת 

 ונהג בסבלנות ובכבוד. 

 

 החלטת הועדה:

 .(32הנצחת דודו גורי ז"ל בחצר  במועדונית " אביב " ) רח' ויצמן  ת הועדה מאשר            

 פה אחד.   -עה הצב            

 (14)נספח מס' 

 

 הנצחת אברהם ) אבי( חלה ז"ל בגן בורכוב  .15

 , גדל והתחנך בעיר רמלה. 1964 -נולד ב

 תלמיד שקדן , התמודד כנער לחידון התנ"ך העולמי, היה בקיא ביהדות ותנ"ך, שימש כשליח ציבור הקורא בתורה 

 בטעמים מיוחדים נוסח ספרד, אשכנז ותימן. 

 אינסופית לאחר, התנדב בארגון זק"א רמלה ) נבחר למתנדב מצטיין(, בארגון איחוד והצלה, מד"א, חברת ניחן בנתינה

 קדישא  ובמשמר האזרחי.             

 סייע רבות לתושבי העיר רמלה במתן בסתר , ביקור חולים, אירועים . 

 ל קריאה בביפר להגיע לביתו של אדם בעת מילוי תפקידו כמתנדב זק"א כאשר קיב 23.11.20019אבי נפטר בתאריך 

 שנפטר ברמלה, אבי הגיע טיפל בהליך עד הגעת בני המשפחה ולאחר מכן בזרתו הביתה נפטר מדום לב. 

 

 החלטת הועדה:

 . הנצחת אברהם ) אבי( חלה ז"ל בגן בורכובהועדה מאשרת             

 פה אחד.   -הצבעה              

 (15)נספח מס'  
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 תוספת :  שונות/

 

 מיקום יקבע בהמשך -) אמיגו ( ז"ל  נינאי חיים  יצחקהנצחת  .16

 , 1989-1992רמלה בין השנים  סגן ראש העירכיהן כחבר מועצת העיר רמלה, , ( 1939-2017יצחק חיים נינאי ) אמיגו ( ז"ל ) 

  .סגן יו"ר ההסתדרות המרחבית

 לאחר מחלה קשה. 78הלך לעולמו בגיל 

 איש נדיב, איש משימתי שראה לנגד עיניו, תמיד, אבל תמיד את טובת תושבי העיר. איש שדאגתו  היה מעידים עליו כי 

 לזולת הייתה נר לרגליו.

 בכל תפקידיו הציבוריים עסק תמיד בנתינה, בדאגה, בעשייה משמעותית. איש של נתינה, אדם רחב לב, מלא בשמחת   

 שליחות -שראה בפעילותו הציבורית חיים  

 
 החלטת הועדה:   

 , מיקום ההנצחה יקבע בהמשך.יצחק חיים  נינאי ) אמיגו ( ז"ל הנצחתהועדה מאשרת                

 1 -, נגד4-בעד   -הצבעה                

 ( 16)נספח מס'  

 

 ז"ל במגרש כדורגל בפארק עופר  נמני הנצחת מאיר   .17

 כל תפקיד בו שיחק והיווה נשמה, בעל כשרון אשר מילא בהצטיינות , כדורגלן רמלאי, שחקן  (1948-2017מאיר נמני ז"ל ) 

 מקור השראה לאחרים. 

 מאיר נמני ז"ל החל את קריאת המשחק שלו בקבוצת מכבי רמלה , היה חלק מנבחרות הנוער של ישראל ובהמשך התגלה               

 ה והסבו גאווה גדולה לעיר ולהישגיה בתחום הספורט. כאחד  השחקנים המוכשרים והבולטים שגדלו בעיר רמל               

 
 החלטת הועדה:   

 מאיר נמני ז"ל  במגרש כדורגל בפארק עופר .  הנצחתהועדה מאשרת                

 1 -, נגד4-בעד   -הצבעה                

 

 (17)נספח מס'  

 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                       עו"ד שלי ביטון                                      
                                                   ראש העיר                                                                 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה                      

 ויו"ר הועדה                                                                                                               
 


