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  לכבוד
   חמו-בן יהודה

   ראש העיר
  

  ,שלום רב
  
  

   ועדת שמות3' פרוטוקול מס :הנדון
  

  
  :בהשתתפות, ע" התשאדרב' ב, 16/2/2010בתאריך  ישיבת ועדת שמות התקיימה 

  
  ר הועדה"יו  -  ירדנה ויזנברג
  חבר  -  מאיר אלונים

  חבר  -   רקוביץ דב
  חבר  -  שמשון ממליה

  
  יוסי הלר   -:מוזמן

  
  :על סדר היום

  
  .ל בשכונת הזמר העברי" זאברהם פררהש "בקשה לקריאת רחוב ע  .1
  .ל בשכונה החדשה" זאברהם דרויאןש "בקשה לקריאת רחוב ע  .2
  .ל" זעמנואל זמירש "בקשה לקריאת רחוב בשכונת הזמר העברי ע  .3
  .ל מפקד בגטו ורשה" זפאבל פרנקלבקשה להנצחת שמו של   .4
 ".המר ש זבולון"בית הספר תורה ומדע בכפר ע" -ש זבולון המר ל"ב ע"שינוי שם חט  .5
  

  :להלן החלטות הועדה
  
  ש"ע'   א60/1/ כס–ת הזמר העברי שכונוב בחברי הועדה ממליצים לקרוא רח  .1

   .ל" אברהם פררה ז
  

  כי בשכונה החדשה שמות הרחובות הם, הוסבר לו, בשיחה עם מר זוהר דרויאן  .2
  .ההסבר התקבל  בהבנה. ש ראשוני המושבה עד תום מלחמת העולם הראשונה"ע

  
ש "ע' א60/1/ כס–חברי הועדה ממליצים לקרוא רחוב בשכונת הזמר העברי   .3

  .ל"עמנואל זמיר ז  
  
  ש  "יבדוק את האפשרות למתן שם לרחוב חדש ע, תשתיות מר יוסי הלר' מנהל מח  .4

  . ל  מפקד בגטו ורשה"פאבל פרנקל ז
    

  



  2

  
  יש לפנות לקבלת אישור , ש זבולון המר"ב ע"חטלשם או להוסיף על מנת לשנות   .5

   .המשפחה בכתב
  
  -:שונות  .6

  .סבא-ם אנדרטה לזכר ותיקי הפועל כפרבקשה להקי  .     א
  יש מבקש לקדם את 'ר בוקי צ"ד,  הועדה המליצה על הקמת אנדרטה2006בשנת 
  .הנושא

  
   -:החלטה

  יש לפנות למבקשים ולהסביר את תהליך להקמת ,לאחר איתור מקום מתאים 
  .אנדרטה

   פרטים על פועלם של הותיקים שאותם מבקשים+ תשריט + עליהם להגיש בקשה 
  .להנציח

  
   משורר השואה– ש יצחק קצנלסון"רחוב ע  .    ב

  :החלטה
   המשורר –הרחוב יקרא ,  היות ויש רחוב כצנלסון, השבת שם רחוב ששונה בעבר

  .יצחק
  
  .פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייהב, 5, 4סעיפים אבקשך להביא   .7
  
 
  
  

  ,בברכה  
    

  ויזנברג ירדנה  
  אוצרת המוזיאון  

   ועדת שמותר"ויו     
  

  
  
  
  
  

  1-42/6: תיוק


