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שלו רב,
הנדו :פרוטוקול ועדת שמות מס' 10
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יו"ר הועדה
חבר הועדה
חבר הועדה

מוזמני :אליעזר פיירשטיי – מבקר העירייה
אבי בחמו  גזבר העירייה
נעדרו :עו"ד עמוס גבריאלי ,עו"ד יפתח אלגוב ,אבינוע גרנות ,שמעו פר  ,יואל ברו!,
אברה מולה.
על סדר היו:
.1

בקשת שי לחמ להנצחת אביו גדליהו לחמ ז"ל.

.2

בקשת מנהלת ביה"ס חב"ד ,דינה ימיני לקרוא ש לרחוב שבו ממוק
בית הספר חב"ד.

.3

שונות.

להל החלטות הוועדה :
.1

חברי הועדה ממליצי להנציח את שמו של מר לחמ גדליהו ז"ל
בג הציבורי הממוק מול בית חינו! תיכו ע"ש כצנלסו.
הג יקרא על שמו של גדליהו לחמ ז"ל.

.2

רחוב חב"ד הוא ש הרחוב שבו ממוק ביה"ס חב"ד.
הועדה אינה רואה מקו להוסי +ש לרחוב נוס.+
יחד ע זאת ,ממליצה הועדה להציב שלטי הכוונה לבית הספר ,החלטה זו הינה ג
על דעת מנהלת ביה"ס וזאת לאחר שיחתה של יו"ר הועדה עימה בנושא.
מיקו השלטי יקבע בנפרד ובתאו ע מנהלת ביה"ס.
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הנצחת רחבע זאבי )גנדי( ז"ל :
מועצת העירייה אישרה בזמנו לקרוא לשכונת "הדרי" ע"ש רחבע זאבי ז"ל.
בסיור שהתקיי בשכונה ,על מנת לבדוק מיקו לשלט ההנצחה ,בהשתתפות ראש
העיר מר יהודה ב חמו ,הח"מ ,חבר הועדה מר משה אב ח ואדריכל העיר מר
יאיר גרול ,נוכחנו כי אי מקו להציב שלטי הנצחה בכל הכניסות לשכונת
"הדרי" ולכ ,ממליצי לקרוא לרחוב הפועל שהינו הרחוב הראשי בשכונה ,ע"ש
רחבע זאבי ז"ל.
השינוי הינו ג על דעת המשפחה.

ב.

שינוי שמות רחובות בשכונת האוניברסיטה :
הועדה ממליצה על דעת ראש העיר ,להשאיר את שמות הרחובות בשכונת
האוניברסיטה כפי שה.
שמות אישי בתחו התרבות שהלכו לעולמ יונצחו בפרויקטי אחרי.

.4

אבקש להביא פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייה.

בברכה,
רינה פז
משנה לראש העיר ויו"ר ועדת שמות

העתק:
מר אייל יוניא ,מנכ"ל העירייה
מר אליעזר פיירשטיי ,מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור
מר אבי ב חמו ,גזבר העירייה
חברי הוועדה
תיוק 142/6 ; :ועדת שמות לרחובות

