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 באמצעות - ( 2022בפברואר  09)  בתשפ" באדר א' 'ח  רביעי יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 .ZOOMאפליקציית      

       
 : משתתפים                                                                          :נוכחים

  מהנדסת העיר  -ז'אנה סולובייצ'יק        ועדה                    יו"ר הראש העיר ו -ל מיכאל ויד
 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון                                              חבר מועצה   -מאור אשש 

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                      סגן רה"ע                                                 –אברהם דז'ורייב 
 חבר מועצה                         -עו"ד מוסא סאבא  

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

 
 רים :חס

 חבר מועצה  -רונן מושייב 
 חבר מועצה -משה שטה             

              
 
 :נדוןה
 

 ע"ש מרים פרץ בשכונת נאות שמיר  בית ספר יסודי ממלכתי דתי  תקריא .1

 , ז' בניסן התשי"ד( אשת חינוך ישראלית ששנים מבניה ,קציני צה"ל 1954באפריל  10-)נולדה ב - מרים פרץ

 נהרגו בקרב בעת מילוי תפקידם. מרצה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל.

 ישראל.   -עילותה לחיזוק הרוח היהודית , על פ2018כלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת 

 . 2014הדליקה משואה בטקס בהר הרצל בשנת 

 
 החלטת הועדה:

  קריאת בית ספר יסודי ממלכתי בשכונת נאות שמיר ע"ש מרים פרץ. הועדה מאשרת 

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 

 ( 1)נספח מס' 
 
 

 גולדה מאירצומת משה דיין / -קריאת כיכר ע"ש שלישיית מה קשור  .2

 סטנדאפיסטים , , היא קבוצת קומיקאים רמלאים ) ציון ברוך, אסי ישראלוף, שלום מיכאלשוולי(  -שלישיית מה קשור 

 .מנחי טלוויזיה, שדרני רדיו, זמרים, מוזיקאים ושחקנים

 

 החלטת הועדה:       

  מה קשור. קריאת כיכר בצומת משה דיין/גולדה מאיר ע"ש שלישיית  הועדה מאשרת       

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 
 

 (2)נספח מס' 
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 רחוב ההגנה פינת טרומפלדור  -  כיכר הצמודה לבריכת הקשתות -קריאת כיכר פרו   .3

 יש קבוצה גדולה של  עולי פרו ברמלה. 

 בקרוב תיבחן האפשרות לשיתופי פעולה במסגרת ערים תאומות. 

 

 החלטת הועדה:       

 כיכר פרו.  –פינת טרומפלדור ) צמודה לבריכת הקשתות(  -קריאת כיכר ברחוב ההגנהמאשרת  הועדה       

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 

 שדרות ירושלים  מהרמזור עד בית הספר רמלה לוד  -" אבני ראשה"  קריאת שם רחוב .4

 מכון אבני ראשה עתיד להעביר את משכנו לרמלה. 

 ביוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב.  2007אלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בשנת אבני ראשה, המכון הישר

 בשינוי  -מנהלי בתי הספר והמפקחים  -שם המכון "אבני ראשה" מבטא את תפיסת תפקידה המרכזי של המנהיגות החינוכית 

ושיפור של מערכת החינוך. המכון עוסק בהכשרה ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך הכרה 

 . שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל

 

 החלטת הועדה:       

  ר רמלה לוד. מהרמזור בשדרות ירושלים ועד בית ספ  -קריאת רחוב " אבני ראשה " הועדה מאשרת        

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

                                                                                       

 132הפרדה מפלסית  - 44כביש  -גשר לוחמי האצ"ל   .5

 . 1931אצ"ל ) ארגון צבאי לאומי בארץ ישראל (, ארגון צבאי מחתרתי עברי, נוסד בירושלים בשנת 

 ההנצחה תהא לזכר לוחמי האצ"ל אשר נפלו בקרב לשחרור העיר רמלה. 

 

 החלטת הועדה:       

  . 132בהפרדה מפלסית  –קריאת " גשר לוחמי האצ"ל " הועדה מאשרת        

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 (3)נספח מס'  

 

 גן הצנחנים/ השריון  -הנצחת סאלי ברדה  .6

 חודשים לפני שהיה עתיד להתחתן.  3 -נפטר באופן טראגי ) לא התעורר משנתו( כ 25.5ר בן סאלי ברדה תושב העי

 מכריו מספרים עליו כי היה דמות נערצת, איש חסד, עסק רבות  בגמילות חסדים וצדקה, איש של דרך ארץ ואהבת האדם. 

 

 החלטת הועדה:       

  שריון ) גן " סאלי ברדה "(. צחת סאלי ברדה בגן הצנחנים /הנ הועדה מאשרת       

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 (4)נספח מס' 

 
 
 



 
     בס"ד

 
 15-2022/01פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס'                                                                                            

 

 
 רחוב " נר יהודה " שכונת עמישב ) צמוד לכולל נר יהודה  ( -הנצחת  יהודה חג'ג' ז"ל "   .7

 מתאונת דרכים.  24בגיל  1993תושב העיר, נפטר בשנת הנצחת יהודה חג'ג' 

 

 החלטת הועדה:       

 קריאת רחוב "נר יהודה " בשכונת עמישב קרוב לכולל נר יהודה. ה מאשרת הועד       

 , נגד   -בעד   -הצבעה        

 , פה אחד.6   -בעד   -הצבעה 

 
 
 

 "פארק נשרים" -אזור תעשייה נשר ב'   .8
 

 החלטת הועדה:       

 " פארק נשרים ". -קריאת אזור תעשייה ב'   הועדה מאשרת       

  

 , פה אחד.6   - בעד  -הצבעה 

 
 

 שונות :

 

 רחוב בית ספר " בן צבי" עד מתחם הידידות ע"ש אדמונד לוי ז"ל.  .9

 החלטת הועדה : 

 לדיון בוועדה.   -ירד מסדר היום  

 

 

 

 
                                                                 מיכאל וידל                                                      עו"ד שלי ביטון                                       

 ראש העיר                                                                                                                   ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה                      
 ויו"ר הועדה                                   ויועצת מקצועית לרה"ע                                    

 
 
 

 
 

 

 


