
 
     בס"ד

 
 15-2021/2פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס'                                                                                              

 

 
 בחדר ישיבות   ( 2021 באוקטובר 19)  בתשפ" חשוון 'יג  שלישי יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 רמלה.  1ספרייה עירונית ע"ש בלפר , רח' ויצמן  , ע"ש אפריאט     

       
 : שתתפיםמ                                                                  :נוכחים

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה יו"ר הועדה                    ראש העיר ו -ל מיכאל ויד
 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון                             (16:54)סגן רה"ע    -מאור אשש 

  סגן רה"ע                                  –אברהם דז'ורייב 
 נציג ציבור -רו"ח דני בניטה 

 (ZOOMחבר מועצה ) -רונן מושייב 
 

 רים :חס
 חבר מועצה                         -עו"ד מוסא סאבא  

 חבר מועצה -משה שטה             
  נציג ציבור -דוד ברזילי             

 
              

 16:47:הועדה התחילה בשעה 
 

 :נדוןה
 

 "פארק נשרים" -ב'  אזור תעשייה נשר  .1
 ירד מסדר היום , לדיון הבא.      

 
 כיכר שמחה הולצברג/ אהרון בוגנים -הנצחת ד"ר איגור מאולר ז"ל  .2

ד"ר מאולר היה  רופא בקופת חולים כללית בשכונת גיורא  יוספטל שנים רבות. ד"ר מאולר היה בעל ידע וניסיון רב, רופא 
 ידי תושבי השכונה והעיר.לתפארת איש משכמו ומעלה ,הנערץ  על 

 
 החלטת הועדה:

 ד"ר איגור מאולר בכיכר שמחה הולצברג / אהרון בוגנים.  הנצחתהועדה מאשרת 

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה 

 ( 1)נספח מס' 
 

 יגאל בשן  -שושנה דמארי /40כיכר בקריית האומנים כביש  - הנצחת השחקן יהודה בארקן .3
 , היה שחקן , מפיק במאי קולנוע  2020באוקטובר  23  -1945במרץ   29 -רקוביץ'(  יהודה בארקן ) יהודה יחזקאל ב 

 ותסריטאי ישראלי.  

 בתוכניות וסרטי המתיחות שכתב וביים, בסרטי הבורקס  20-של המאה ה 80-וה 70-בארקן ז"ל התפרסם בשנות ה 

 "חגיגה בסנוקר", ובטרילוגיית סרטי "אבא גנוב".  -"צ'רלי  וחצי" ו 

 זוכה פרס אופיר על מפעל חיים מהאקדמיה לקולנוע הישראלי. 

 

 החלטת הועדה:  

 יגאל בשן.  -שושנה דמארי/40יהודה בארקן בכיכר בשכונת קריית האומנים כביש  הועדה מאשרת הנצחת           

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה            

 (2)נספח מס'  
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 ( 7מכרויות ) רח' דני מס הנצחת משה מימון ז"ל  במרכז להת .4

 , משה מיימון ז"ל  היה ממייסדי הקמת  המרכז, דמות מאוד מוכרת  90-המרכז להתמכרויות הוקם בשנות ה

 ואהובה ברמלה, רבים מהמטופלים הגיעו לטיפול בזכות הכרות קרובה עמו. 

 י עמוד התווך בין המטופלים לבין תפקידו במרכז היה אב הבית  אך בפועל היה דמות משמעותית הרבה ,   מושא לחיקו

 אנשי הצוות.

 

 החלטת הועדה:    

 (.  7משה מיימון במרכז להתמכרויות ) רח' דני מס'  הנצחתהועדה מאשרת                

  פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 (3)נספח מס' 
 
 
 

 ת קריית האומנים גן משחקים ברחוב דודו דותן בשכונ  -הנצחת ברכה צפירה ז"ל  .5

 אך ההנצחה טרם בוצעה בפועל.  2012התקבלה החלטה להנצחה בשנת       

 של ארץ ישראל וחלוצת הזמר   30-(, זמרת פופולרית החל משנות ה 1990באפריל  01 – 1910באפריל  15ז"ל )  ברכה צפירה       

 העברי.     

 מוזיקלי ישראלי מקורי.שירתה של צפירה היוותה אבן דרך ביצירת סגנון      

 

 הועדה:החלטת                

 ברכה צפירה ז"ל בגן משחקים ברחוב דודו דותן בשכונת קריית האומנים.  הנצחתהועדה מאשרת                

 פה אחד.   -בעד   -הצבעה                

 ( 4)נספח מס'
 

 44עד כביש  431-מ 200כביש   -שדרות אריאל שרון  -הנצחת אריאל שרון ז"ל  .6

 , י' בשבט תשע"ד(.2014בינואר  11  -, ה' באדר תרפ"ח  1928בפברואר  26 -אריאל )אריק( שרון ז"ל         

 , שר בממשלות ישראל, חבר הכנסת מטעם סיעת הליכוד, מייסד 2001-2006ה בנים  11-כיהן כראש ממשלת ישראל ה      

 ויושב ראש  מפלגת קדימה.      

 (  ולאשר הנצחת אריאל שרון ז"ל 1/2016-14) פרוטוקול מס'  18.12.2016בוקש לבטל החלטת ועדת שמות מיום מ      

 . 44בפארק רמלה לוד בסמוך לכביש       

 ע"ש יצחק  200קריאת כביש  –( 2/2020-15) פרוטוקול מס'  17.03.2020כמו כן , מבוקש לבטל החלטת ועדת שמות מיום      

 "ל.   שמיר ז     

 

 החלטת הועדה:    

 . 44עד כביש  431 -מ 200כביש  -שדרות אריאל שרון   -אריאל שרון הנצחתהועדה מאשרת                

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 (5)נספח מס'  
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 מכיכר הבנים עד-חיים" קריאת רחוב  לכיוון בית העלמין "בית ה  -הנצחת הרב הגאון "עמרם בן דיוואן"זצ"ל  .7

 גן בן צבי  

 ט"ו באב ה'תקמ"ב( היה שד"ר ומקובל יליד  -מוכר בכינוי: רבנו העד"ן הקדוש: ה'ת"ק רבי עמרם בן אפרים דיוואן)

 ירושלים.

 נפטר בדרכו חזרה לארץ ישראל בערב שבת ט"ו באב התקמ"ב ונקבר בבית העלמין של הכפר אסז'ן הסמוך לוזאן  במרוקו. 

 הימים קברו הפך אתר עלייה לרגל לעשרות אלפי חסידים ומעריצים מדי שנה ובמקום אף מתקיימת הילולה שנתית.  ברבות

     

 החלטת הועדה:     

 מכיכר  -לכיוון בית העלמין "בית החיים  עמרם בן דיוואן"זצ"ל   וקריאת רחוב על שמוהרב הנצחת הועדה מאשרת                

 ים עד גן בן צבי. הבנ              

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 

 (6)נספח מס'  
 

 משה עטיה אטיאס ז"ל   -הנצחת שייח' מואיזו  .8

 היה גדול הזמר המרוקאי האלג'ירי, זמירותיו ונגינותיו מזכירות את בית אבא והוא דאג )אטיאס(,  -משה עטיה 

 להנחילן גם  לדור הצעיר.

 שירים, היה זמר בקנה מידה עולמי אשר היה מוכר כמקרב לבבות וערבות הדדית.  800 -הוא כתב, הלחין וניגן למעלה מ

 מיקום ההנצחה יקבע בהמשך. 

 

 החלטת הועדה:     

 . משה עטיה אטיאס ז"ל  -הנצחת שייח' מואיזו  הנצחתהועדה מאשרת                

 ע בהמשך. מיקום ההנצחה יקב              

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 
 ( 7)נספח מס'  

 
 
 

 הנצחת יהודה בוהדנה ז"ל ,  יהודה סלוק ז"ל , הנצחת שלום מרציאנו ז"ל, הנצחת דוד ) הזקן ( אדרי ז"ל  .9

 

 החלטת הועדה: 

ל, שלום מרציאנו ז"ל, דוד ) הקן ( ועדת שמות למקומות ציבוריים מאשרת  הנצחתם של יהודה בוהדנה ז"ל, יהודה סלוק ז"

אהוד  –רחוב כנרת , נאות בגין סמוך לסקייטפארק , קריית האומנים  -אדרי ז"ל בארבעה מגרשי מיני פיץ' ) נאות רבין 

 רחוב מאיר (.  –מנור/אמדורסקי, נווה מאיר 

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה                
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 דרך רחוב התשעה  ( משדרות גולדה מאיר למשה לוי) המשך של רחוב חיים לסקוב  ז"ל  .10

 ( היה איש צבא וציבור ישראלי, ראש המטה הכללי החמישי של צבא הגנה 1982דצמבר   -1919)אפריל  -חיים לסקוב 

 לישראל ונציב קבילות החיילים הראשון.

 (. 2.2019-15) פרוטוקול  מס'  19.05.2019ההנצחה אושרה בועדת שמות למקומות ציבוריים מיום

  .מצ"ב שרטוט 

 

 החלטת הועדה:     

   גם משדרות גולדה מאיר למשה לוי. ז"ל המשך קריאת רחוב ע"ש הרמטכ"ל חיים לסקוב הועדה מאשרת               

  פה אחד.   -בעד   -הצבעה                

 (9)נספח מס' 

 

 (גולדה מאיר למשה לוישד'המשך רחוב יגאל ידין ז"ל ) מ -קיצור  רחוב שמחה הולצברג .11

 ( היה סגן ראש הממשלה, פרופ' לארכיאולוגיה, הרמטכ"ל השני של  1984ביוני  28, 1917במרץ  20) –יגאל ידין )סוקניק( 

 צה"ל והרמטכ"ל בפועל מסך מספר חודשים במהלך מלחמת העצמאות. 

 (.1956חתן פרס ישראל למדעי היהדות ה'תשט"ז)

 (. 2.2019-15) פרוטוקול  מס'  19.05.2019למקומות ציבוריים מיום ההנצחה אושרה בועדת שמות

  .מצ"ב שרטוט 

 

      

 החלטת הועדה:    

  קריאת רחוב ע"ש הרמטכ"ל יגאל ידין ז"ל גם משדרות גולדה מאיר למשה לוי.משך ההועדה מאשרת                

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 

 (10)נספח מס' 

 

 מצליחלמושב  כניסה עד ה  40כביש  -הנצחת אריה אליאס ז"ל  .12

( היה שחקן קולנוע תיאטרון וטלוויזיה ישראלי. זוכה שני פרסי אופיר: 2015במאי  7- 1921באפריל  1) -אריה )אלבר( אליאס 

 האחד על תפקיד ראשי בסרט והשני על מפעל חיים.

      

 החלטת הועדה:    

 עד הכניסה למושב מצליח.  40השחקן אריה אליאס ז"ל בכביש  הנצחתמאשרת הועדה                

  פה אחד.    -בעד   -הצבעה                

 (11)נספח מס' 
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 6רחוב אברהם הלל  -הנצחת השופט אדמונד ) אליהו ( לוי במתחם הידידות  .13

לישראל.  כיהן כשופט בבית המשפט  10ה מעיראק בגיל ( על2014במרץ  11 – 1941באוקטובר  11אדמונד ) אליהו ( לוי ז"ל ) 

 . 2011העליון וכחבר הועדה לבחירת שופטים, עד ליציאתו לגמלאות באוקטובר 

      

 החלטת הועדה:    

 (. 6כבוד השופט אדמונד ) אליהו( לוי ז"ל במתחם הידידות ) רחוב אברהם הלל  הנצחתהועדה מאשרת                

 פה אחד. ,    -בעד   -הצבעה                

 (12)נספח מס' 

 

 " מגרש האמירויות"  -קריאת שם מגרש ג'ואריש   .14

 החלטת הועדה:    

   מגרש האמירויות "."  –קריאת שם למגרש בשכונת ג'ואריש הועדה מאשרת     

 , פה אחד.    -בעד   -הצבעה      

 

 ה דיין ) החדשה(.ממבצע יהונתן עד כיכר מש  -שד' גולדה מאיר המשך .15

  (. 1.2019-15) פרוטוקול  מס'   27.01.2019  עדת שמות למקומות ציבוריים מיוםוההנצחה אושרה בו

  .מצ"ב שרטוט 

 

 החלטת הועדה:

 גם ממבצע יהונתן עד כיכר משה דיין ) החדשה (.  שדרות גולדה מאיר ז"ל  משךההועדה מאשרת  

 ד. פה אח   -בעד   -הצבעה                

 

 200מכיכר ע"ש ברסלב עד כביש  -המשך שד' משה דיין  .16

  .מצ"ב שרטוט 

 

 החלטת הועדה:

 .200משך שדרות משה דיין ז"ל גם מכיכר ע"ש ברסלב עד כביש האשרת הועדה מ

 פה אחד.    -בעד   -הצבעה  
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 MLERA -ל  RAMLA -שינוי בכיתוב השילוט , באתרי אינטרנט ופרסומים נוספים  מ .17

 .RAMLAולא  "חול  " בערבית –(, רמל RAMLEרה"ע מסביר לחברי הועדה את מקור השם רמלה )

 RAMLEכמו כן מציין כי במקור נכתב  

 החלטת הועדה:

 RAMLE -ל  RAMLA -שינוי בכיתוב השילוט , באתרי אינטרנט ופרסומים נוספים  מהועדה מאשרת  
  פה אחד.   -בעד   -הצבעה                

 

 

 

 

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

 ויו"ר הועדה                                                                                                               
 


