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  לכבוד
   חמו-בן יהודה
     העיר ראש

   
  

  ,שלום רב
  

  6' פרוטוקול ועדת שמות מס :הנדון
  

  :בהשתתפות, א"באייר תשע' יט, 23/5/2011שמות התקיימה בתאריך ישיבת ועדת 
  

  ר הועדה"יו  -  ירדנה ויזנברג
  חברה  -  מיכל טל

    חבר  -  דב רקוביץ
  חבר  -  שמשון ממליה

  
  תשתיות'  מנהל מח–יוסי הלר   :נוכחו

               גליה חזקיה
  

  מאיר אלונים:  הודיע על העדרות
  

  -:על סדר היום
  
   .ל" זשלמה דב גויטיין' פרופש " רחוב ע לקריאתבקשה  .1
  .ל" זש דרור ושי וינברג"ע, "כיכר אחים" כיכר בשם /מעגל תנועה לקריאת בקשה   .2
  .בשכונת עליה, קביעת שם לסמטה ברחוב בורוכוב  .3
  .ו"ש ויצ" לקריאת שם כיכר בעיר עבקשה  .4
  .ל"פניה להנצחת שמו של טוביה ביילסקי ז  .5
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  -:החלטות הועדה
  
  גויטיין שלמה דב בנושא ' פהועדה מוקירה את פעילותו ועבודתו המחקרית של פרו  .1

   .תולדות האיסלם והיהודים בארצות האיסלם בימי הביניים
  נאלצת , אך מכיוון שכל השכונות והרחובות תוכננו מראש וניתנו שמות בהתאם  

  .לבקשההועדה להשיב בשלילה 
  
  -:הועדה החליטה שלא לאשר מהסיבות הבאות  .2

  , יד לבנים הינו  משכן הנצחה לכל חללי מערכות ישראל, י מדיניות ההנצחה"עפ
  . וגן הבניםןהזיכרוישנו גן 
  , הורחבה האפשרות להנצחה אישית באמצעות פינות בגנים ציבוריים בעיר, כמו כן

  .וכן בבתי כנסת
  

   ובין רחוב 23 - ו21 לסמטה המובילה בין הבתים בורוכוב הועדה ממליצה לקרוא  .3
  .1882בשנת ארצה  התימנית ההעליי ש"ע, "אעלה בתמר "–בשם  , 15- ו13ויתקין 

  
  "שמואל-סמטת בן"לקרוא בשם ) סמוך לשלוחת תעשידע(למתחם החינוך , כמו כן

  ף קידם שכיהן בתפקיד זה שנים רבות וא" עליה"ס "מנהל ביה, שמואל-ש דב בן"ע
  .אותו לרמה ארצית

  
  מאשרת הועדה את הבקשה לקריאת מעגל תנועה   , ו" להיווסדות ויצ90לרגל ציון   .4

  .ו"ש ויצ"או כיכר ע
  

  פעולות ההצלה והגבורה של קבוצות ויחידים בימי מלחמת העולם מונצחים   .5
  .רחובות,   אנדרטה-בהיבטים שונים כגון 

  ל אך  אינה מאשרת את " של טוביה ביילסקי  זהועדה מעריכה ומוקירה את פועלו
  .הבקשה

  
  
  

  .אבקשך להעביר פרוטוקול זה לאישור מועצת העירייה
  
  
  

  ,בברכה  
    

  ויזנברג ירדנה  
  ר ועדת שמות"יו  
  אוצרת המוזיאון  

  
  :העתק

  ל העירייה" מנכ - אשל ארמוני
   מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים -פייר שטיין אליעזר 
   גזבר העירייה–וכל שגיא ר

  תשתית' מנהל מח - יוסי הלר 
  

   ועדת שמות לרחובות1-42/6;  :תיוק


