
  

    העירייה             מועצת     
 ח"תשס   האדר א         ב' ד   
  2008      ,פברואר        ב 10   
  2008-0001-398 :אסמכתא  

  
  לכבוד
   בן חמו יהודה

   ראש העיר
   

  ,שלום רב
  

  13' מסשמות ת פרוטוקול ועד :הנדון
 

  :בהשתתפות, ח"בשבט התשס' כד, 31/1/08ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך 
  

  ר הועדה"יו  -   רינה פז
  חבר הועדה  -  משה בן חן

  חבר הועדה  -  עמירם מילר
  חבר הועדה  -  אריק לויטה

  
   מבקר העירייה–  אליעזר פיירשטיין -מוזמנים 

   גזבר העירייה–      יעקב סנדרוביץ   
  

  , אברהם מולה, יואל ברוך, שמעון פרץ, אבינועם גרנות, ד עמוס גבריאלי"עו -  :נעדרו
   גל-  גיא בן    
  

  , ר רינה פז"מאחר ופרט ליולא התקיימה , 23/10/07 שזומנה לתאריך  12' ישיבה מס
  .לישיבההחברים לא הגיעו 

  
  . עמירם מילר ואריק לויטה–רינה מקדמת בברכה את שני החברים החדשים בועדה 

  
  .מופנת בזאת בקשה חוזרת לכל חברי הועדה שכל בקשה יש להפנות לועדה

  
  :הנושאים שהיו על סדר יום הישיבה שלא התקיימה  .1
  
  .פניית יזהר אוסטרובסקי למתן שם לפארק. א    

  .פניית אילן כרמל לשינוי שם רחוב הר נחום. ב    
  .םבקשת משפחת אבו סנינה למתן שם לרחוב בו הם גרי. ג    
  
  -:החלטות .2

  
     כפר  פארק–ישאר כפי שהוא היום , הועדה מחליטה שלא לשנות את שם הפארק. א   

  .סבא       
  , "נחום"היות והשם מתנגש עם רחוב   .  בנויים בשלב זה שני בתים"הר נחום "ברחוב. ב   

  .הר נבו -ממליצה הועדה לשנות את השם לרחוב        
  ".בוסתן אבו סנינא"קרוא למקום הועדה ממליצה ל . ג   
  
  

                        /..2  
  



  

           -   2    -  
  
  -:13' סדר היום ישיבה מס  .3
   

  ל"חיים נחמני ז' ש אביו ר"בקשת דוד נחמני לקרוא רחוב ע. א  
  בקשת רחל קליימן להנציח הניספים בפיגוע בשגרירות ישראל בארגנטינה. ב    

       
  -:החלטות  .4
  

  ל ומעריכים את "חיים נחמני ז' חברי הועדה התרשמו מאוד מקורות חייו של ר . א  
  המשיך ותרם רבות , תפילה לדוד"מתו להקמת בית הכנסת פועלו ואת תרו            

  .                 לקהילה בשיעורי תורה לבאי בית הכנסת
  .ממליצים להוסיף את שמו על שלט ברחבת בתי הכנסת במקום          
  

  .בקשה זו הועלתה גם בקדנציות הקודמות והועלתה שוב עתה. ב   
  .    הועדה ממליצה להנציח את זכר הניספים  
  .ר הועדה יחד עם מנהל גנים ונוף יאתרו מקום מתאים"    יו  
  .סבא-    האנדרטה תוקם במימון הקהילה הדרום אמריקאית בכפר  
  .דה פעם נוספתהבקשה תידון בוע,     לאחר איתור מקום מתאים  

  
  -:נושאים נוספים שהועלו  .5

  
  ,ל"בקשת יגאל שרייבמן לקרוא רחוב על שם האב אריה שרייבמן ז. א    

  .קריטריוניםל עונה ממליצה להענות לבקשה היות ואינהלא הועדה   -:החלטה              
  

  .הנצחת גוש קטיף וצפון השומרון. ב
  . הבקשה עונה לקריטריונים  הועדה לא ממליצה הות ואין-:החלטה    
  
  ל"ש חיה ושלמה אנגל ז"בקשת עמירם מילר לקרוא רחוב או ככר ע. ג
    הועדה ממליצה לאשר עקרונית לקרוא רחוב על שם חיה ושלמה     -:החלטה   

  לכשימצא מקום מתאים הנושא יועלה , בשלב זה אין רחובות חדשים. ל"                אנגל ז
  . בשנית                

  
  .אבקש להביא פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייה  .6
  

  
  

  
  ,בברכה  

    
  פז רינה  

  ר ועדת שמות"משנה לראש העיר ויו  
  

  :העתק
  ל העירייה"מנכ  - חמו -מר אבי בן

  מבקר העירייה   - מר אליעזר פיירשטיין 
  ל תפעול"סמנכ  - מר מייק קיסוס 

    גזבר-מר יעקב סנדרוביץ  
   ועדת שמות לרחובות1-42/6;  :תיוק


