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 בחדר  - ( 2022 אוגוסטב 17)  בתשפ" באדר א' 'ח  רביעי יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
  , רמלה.1ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן       

 
       

  משתתפים:                                                                            :נוכחים
 עוזר רה"ע -רון חסיד           יו"ר הועדה                    ראש העיר ו -ל מיכאל ויד

 מזכירות העירייה  -קטיה צורדקר                                                 חבר מועצה   -מאור אשש 
                                                     סגן רה"ע                                   -אברהם דז'ורייב 

 
 

 רים :חס
 חבר מועצה  -רונן מושייב 

 חבר מועצה -משה שטה             
 חבר מועצה                         -עו"ד מוסא סאבא  

 נציג ציבור  -טל לוי 
 נציג ציבור -רו"ח דני בניטה 

 
 :נדוןה

 רומה" ו"מפקורה"כיכר ע"ש קדושי "סטשם  קריאת .1

פליטים יהודים שניסו להימלט מרומניה הפשיסטית שבהנהגת יון אנטונסקו,  768ת מעפילים שנשאה על סיפונה ייסטרומה היא אונ

 . האונייה אורגנה במסגרת מפעל ההעפלה אף 1942בפברואר  24והוטבעה בים השחור על ידי צוללת סובייטית ביום ז' באדר תש"ב, 

. טביעת כל מעפיליה ואנשי צוותה למעט אחד נחשבת לאסון הגדול בתולדות ההעפלה לארץ ישראל ולאחד האסונות על פי של האצ"ל

  הגדולים ביותר בהיקפם של טביעת אונייה אזרחית בזמן מלחמת העולם השנייה.

 

 החלטת הועדה:

 שם כיכר ע"ש קדושי "סטרומה" ו"מפקורה"קריאת הועדה מאשרת 

  חד.פה א  -בעד  -הצבעה 
 (1)נספח מס' 

 

 מגרש סינטטי באילנות -הנצחת שלום מרציאנו  .2

 ,  2021עד פברואר  1994משנת באגף ספורט ואירועים ,מח' אחזקה , עבד בעיריית רמלה 1963שלום מרציאנו נולד בשנת 

 .58נפטר בגיל 

 

 החלטת הועדה:

 .מגרש סינטטי באילנות -הנצחת שלום מרציאנו הועדה מאשרת 

  פה אחד. -בעד   -הצבעה 

 

 אלופי העולם" )אבישג סמברג, נמרוד קריבצקי, אסף יסעור( היכל  "  -אולם טקוואנדו  קריאת שם .3

 החלטת הועדה:

 " היכל אלופי העולם" )אבישג סמברג, נמרוד קריבצקי, אסף יסעור(  -שם אולם טקוואנדו קריאת הועדה מאשרת 

 ראש אגף הספורט.ידון בוועדה הבאה לפי  בקשת  -**השם "קדוש" 

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
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 ברחוב שמעון אפריאט -כיכר ע"ש אלה נאיגאוז ז"ל שם קריאת  .4

 .67בתאונת אופנוע  דריסה  בגיל  18/09/2019  תאריךנפטרה בבאוקראינה , ,  26.09.1952 בתאריךאלה נאיגאוז ז"ל נולדה 

 דמות מוכרת ומשמעותית עבור הרבה אנשים.אלה הייתה תושבת נאות בגין מאז הקמת השכונה, הייתה 

  רמה ועזרה למשפחות ותיקות וחדשות בשכונה.היא ת

 

 החלטת הועדה:

 .ברחוב שמעון אפריאט -שם כיכר ע"ש אלה נאיגאוז ז"ל קריאת הועדה מאשרת 

  פה אחד.-בעד   -הצבעה 
 (2)נספח מס' 

 

 

 פ"י בקשת הקשישים במקום("ללה סוליקה" )שינוי שם ע -שם מועדון אסיה קוגן  שינוי .5

 ( הייתה גיבורה יהודייה מרוקאית, שהתפרסמה לאחר  1834ביוני  5כ"ז באייר ה'תקצ"ד,  - 1817סֹול "סוליקא" ַחג'ּוֵאל )

 , לאחר שהואשמה בהיותה ֻמְרַתּדה )מי שעזבה את דת האסלאם(, ככל הנראה מבלי 17שהוצאה להורג בעריפת ראש בגיל 

 .“נולדתי כיהודייה ואמות כיהודייה”מסופר עליה כי אמרה  . שהתאסלמה אי פעם

 

 החלטת הועדה:

 "ללה סוליקה" )שינוי שם עפ"י בקשת הקשישים במקום( -שם מועדון אסיה קוגן  שינוי הועדה מאשרת

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
 (3)נספח מס' 

 

 

 גן שלומית ע"ש שלומית גטה ז"ל -שינוי שם גן תופים  .6

 חינוך של העת בגן ילדים ייעבדה כס 1990, באתיופיה עלתה לארץ ישראל בשנת 15.12.7982ל נולדת בתאריך שלומית גטה ז"

 נפטרה  פונתה לבית חולים ושם נקבע מותה.התמוטטה בגן, מיוחד ילדי הגן וההורים אהבו והעריכו אותה מאוד. שלומית ה

 . 38גיל  31.12.2021בתאריך 

 החלטת הועדה:

 גן שלומית ע"ש שלומית גטה ז"ל -נוי שם גן תופים שיהועדה מאשרת 

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 

 (4)נספח מס' 

 

 

 ברחוב מגן שלום / פינת מבצע משה - "מועדון עדנה"קריאת שם  .7

 החלטת הועדה:

 ברחוב מגן שלום / פינת מבצע משה -שם "מועדון עדנה" קריאת הועדה מאשרת 

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
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 ע"ש אנה פרנק-נאות בגין גדולה בכניסה לשכונת קריאת שם כיכר  .8

 , בתם השנייה של אוטו היינריך פרנק ואשתו אדית פרנק; אחותה 1929ביוני  12-אנה פרנק נולדה בפרנקפורט שבגרמניה ב

 ה עקרת בית, . משפחת פרנק השתייכה לקהילה היהודית הליברלית. אמה של אנה היית1926הבכורה, מרגוט, נולדה בשנת 

  ואביה איש עסקים ואינטלקטואל שהתגאה בספרייה העשירה שבבעלותו ועודד את בנותיו לרכוש השכלה רחבה.

 החלטת הועדה:

 .ע"ש אנה פרנק-שם כיכר גדולה בכניסה לשכונת נאות בגין קריאת הועדה מאשרת 

 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 
 (5)נספח מס' 

 

 

 (1943-1920פאוול פרנקל  ) ( ע"ש  44ולה לכביש קריאת שם לדרך ) מהכיכר הגד .9

 הצטרף לתנועת בית"ר והדריך בני נוער. בהמשך הצטרף אל "ברית החייל".  18בוורשה שבפולין. בגיל  1920פרנקל נולד בשנת 

 החלו להתגבש בוורשה תאי מחתרת חמושים בתיאום עם המחתרת הפולנית, לימים "הארגון הצבאי היהודי".  1940-ב

 רנקל נבחר לאחד ממפקדיו של הארגון החדש. המידור הגבוה בארגון ומיעוט הניצולים מקרבו הותירו בערפל את שאלת זהותו פ

 של מפקדו הראשי של הארגון. כפי הנראה היה פרנקל מפקד בכיר של הכוחות החמושים, אחד משלושת המפקדים הבכירים.

 החלטת הועדה:

 .(1920-1943( ע"ש פאוול פרנקל  )  44יכר הגדולה לכביש שם לדרך ) מהכקריאת הועדה מאשרת 

  פה אחד.   -בעד   -הצבעה                                                                                       
 (6ס' )נספח מ                                                                                    

 

 ע"ש קלמן ברקו ז"ל  -רחוב עמיחי ליד בית כנסת רשב"י   -קריאת גן משחקים  .10

 שיחק  ואימן כדורגל בבית"ר רמלה 1968,ברומניה עלה לארץ ישראל בשנת  25.09.1939קלמן ברקו ז"ל נולד בתאריך 

 .82בגיל  27.12.2021בתאריך  , היה איש צבא, עזר להרבה אנשים היה אהוב ומסור לעיר רמלה, נפטר1974 - 1968משנת 

 החלטת הועדה:

 .ע"ש קלמן ברקו ז"ל -רחוב עמיחי ליד בית כנסת רשב"י   -גן משחקים קריאת הועדה מאשרת 

 פה אחד.   -בעד   -הצבעה 

 

 שלמה אזולאי ז"ל  ע"ש -קריאת שם רחוב  .11

 חבר מועצה ישר דרך חרוץ ומקצועי שפעל  היה 1951במרוקו , עלה לארץ בשנת  05.01.1939שלמה אזולאי ז"ל נולד בתאריך 

 .29.10.2019לאורך שנים למען תושבי העיר באהבה ובמסירות. היה יו"ר ועד ארצי גמלאים של רש"ת. נפטר 

 החלטת הועדה:

 ע"ש שלמה אזולאי ז"ל. -שם רחוב  קריאתהועדה מאשרת 
 עם המשפחה. **מיקום ההנצחה ייקבע יחד

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
 

 ע"ש אבנר וחנה לבייב ז"ל  -יאת שם כיכר  קר .12

 החלטת הועדה:

 ע"ש אבנר וחנה לבייב ז"ל -שם כיכר  קריאתהועדה מאשרת 
 עם המשפחה. יחד**מיקום ההנצחה ייקבע 

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
 (7)נספח מס'                                                                                              
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 -( 55( עד לכניסה לפארק עופר) סמוך לבניין דיור 10קטע רחוב בין כיכר יוסף קייקוב ) סמוך לבן גוריון קריאת  .13

 ז"ל  חגי איסחקובע"ש  

 , היה בלשן מקצועי ,חוקר בשפה ובספרות יהודית 1992 סמרקנד  עלה לארץ ישראל בשנת ,ב 1950בשנת ז"ל נולד  חגי איסחקוב

 . 2018פטר בשנת נשיראזי.  פרסי שאהין  -ית. שנים רבות הכין תעתיק ספר "שאהין תורה שמות" ) משורר גדול יהודי בוכר

 החלטת הועדה:

 ( 55( עד לכניסה לפארק עופר) סמוך לבניין דיור 10קריאת קטע רחוב בין כיכר יוסף קייקוב ) סמוך לבן גוריון הועדה מאשרת 

 ע"ש חגי איסחקוב ז"ל 

 פה אחד.  -בעד   -עה הצב

 (8)נספח מס'                                                                                           
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 ויו"ר הועדה


