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  לכבוד
   חמו-בן יהודה

   ראש העיר
    

  
  ,שלום רב

  
  

  ועדת שמות 2' פרוטוקול מס :הנדון
  
  
  

  :בהשתתפות, ע"בכסלו התש' ו, 23/11/09ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך  
  

  ר הועדה"יו  -  ירדנה ויזנברג
  חברה  -   טל מיכל

  חבר  -  מאיר אלונים
  חבר  -   רקוביץ דב

  חבר  -  שמשון ממליה
  

  :על סדר היום
  
  .' א60/1/כס',   א80/1/ כס–שמות לרחובות בשכונות החדשות   .1
  ש ערי תאום"קריאת רחובות ע, ראש העיר/מ וס"מ, יש'ר בוקי צ"יית דפנ  .2
  .ר מיכאל בן ארי להנצחת הרב כהנא"כ ד"פניית ח  .3
  
  

  :להלן החלטות הועדה
  
  ש ראשוני " ע' א80/1/ כסישנה החלטה קודמת לקרוא לרחובות בשכונה חדשה  .1

  .המושבה      
  הראשונים שגאלו את אדמותלרחובות ניתנים שמות יש משמעות רבה כאשר      

  .סבא בשני העשורים הראשונים להיווסדה-כפר
  .תהייה שכונת הזמר העברי '   א60/1/ כס–השכונה הדרומית 

  
  ש ראשוני המושבה עד תום מלחמת "ע'  א80/ 1/  לקרוא לרחובות בשכונה כס-:החלטה

  .    העולם הראשונה
  .ב הרשימה"מצ. דיר דן גלע"    הרשימה נלקחה מתוך ספר מחקר של ד

  .ב רשימה"מצ. תהייה שכונת הזמר העברי'   א60/1/     כס
   

  סבא מונצחות במספר גנים ציבוריים ובכיכר ערי תאום -ערי התאום של כפר  .2
  .ינאן'פרט לעיר התאומה בסין ג, במרכז ספיר

  .לכל ערי התאום יש אזכור בכניסה לבניין העירייה     



  2

  
  .ל אינה עונה לקריטריונים ולכן הבקשה נידחת"א זהבקשה להנצחת הרב כהנ  .3

  
  
  ש ראשוני "ע'  א80/1/ישנה החלטה קודמת לקרוא לרחובות בשכונה חדשה כס  .4

  .המושבה      
  יש משמעות רבה כאשר לרחובות ניתנים שמות הראשונים שגאלו את אדמות     

  .סבא בשני העשורים הראשונים להיווסדה-כפר
  .תהייה שכונת הזמר העברי '   א60/1/ כס–השכונה הדרומית 

  
  ש ראשוני המושבה עד תום מלחמת "ע'  א80/ 1/  לקרוא לרחובות בשכונה כס-:החלטה

  .    העולם הראשונה
  .ב הרשימה"מצ. ר דן גלעדי"    הרשימה נלקחה מתוך ספר מחקר של ד

  .ב רשימה"מצ. תהייה שכונת הזמר העברי'   א60/1/     כס
   

  סבא מונצחות במספר גנים ציבוריים ובכיכר ערי תאום -ם של כפרערי התאו  .2
  .ינאן'פרט לעיר התאומה בסין ג, במרכז ספיר

  .לכל ערי התאום יש אזכור בכניסה לבניין העירייה     
  
  .ל אינה עונה לקריטריונים ולכן הבקשה נידחת"הבקשה להנצחת הרב כהנא ז  .3

  
 בדבר ההחלטה 2008 ביולי 7עיר מיום י מועצת ה"הועדה דנה בהחלטה שנתקבלה ע .4

  .ל לכשימצא מקום מתאים"לקרוא רחוב על שם חיה ושלמה אנגל ז
ל באחד מהרחובות "ש חיה ושלמה אנגל ז"הועדה החליטה לקרוא רחוב ע
  ).6מספרו במפה ('  א80/ 1/החדשים בשכונה שמספרה כס

  
 בדבר 1.11.2004י מועצת העיר  מיום "הועדה דנה בהחלטה שנתקבלה ע .5

 .ההחלטה לקרוא רחוב על שם פנחס ספיר
הוחלט לממש , הרחוב שנבחר כמתאים, בשל התנגדות תושבי רחוב הכרמל

  שכונה , החלטת מועצת העיר ולבחור אחד מהרחובות בשכונה החדשה
  ).11מספרו במפה ('  א80/ 1/ כס
  
  

  .יא פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייהאבקשך להב
  

 
  
  
  
 
  
  

  ,בברכה  
    

  ויזנברג ירדנה  
  אוצרת המוזיאון  

  ר ועדת שמות"ויו     
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  שכונת הזמר העברי'    א601//כס
  
  

  שם הרחוב                  מספרו במפה
  

  1              -משה וילנסקי
  ' א1נעמי שמר                    

  5             יאיר רוזנבלום 
  ' א5דוד זהבי                      
  4אהוד מנור                    
  2סשה ארגוב                   
  'שושנה דמארי                ב
  4עוזי חיטמן                     
  ' קרן המוסיקה                 ג
  'יוסי בנאי                      א

  1'              אאריק לביא       
  מאיר אריאל                  ד

  'ו עמר                        ד א'ג
  עופרה חזה                    ז

  '      ז א גרציאני") זיקו("יצחק 
  3נחמה הנדל                    

  ' עלי מוהר                      ג  א
  יוסף הדר                       ה

  
  
  

  שכונת'  א801//כס
  

             מספרו במפה*שם הרחוב              מספרו במפה*                        שם הרחוב 
  
  '   א               צבי            סלור 

  '     ב                 בכור     מזרחי
  15 רחל ומשה       ויל                                         7 נתן                           רפפורט
  14 נח   קארלינסקי                                         8 מאשה ודב                  סקיבין
  9ציון                  - חנה ובןזטלר

  10 דובה ויצחק              שיינפיין
  12 אידה וברוך                  פריבר
  13            לאה ודוד        לוונברג
  ' ברוך ויואל               יאברוצקי

  ' לאה וישראל       כיקובסקי'אנצ
   '                              לזליוונסקי
  ' ברכה ורבי אריה        מחיימוביץ

  ' יונה ואליעזר                    ננלקין
  ' חוה ויהושע                     סוישני
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  '                       ע      זונדלשכטר 
  '             פאשר ואהרוןאוסטרובסקי 

  'מרים ואברהם              צ קמינסקי 
  'אסתר וצבי                      ק ריזנבך

  ' יוסף וחיים                 שסוסנובסקי
  '  רוחמה ודב                    תויינברג 

  
  
  . המודגש ומתוח קו תחתוןהשם,  שם הרחוב הינו שם המשפחה-*

      בשלט הרחוב יצוין בשורה תחתונה ובאותיות קטנות השמות הפרטיים
  
  
  
  
 
  


