
 

 
 
  

  

  
  . על סדר היום: 2

 אישור קריטריונים   .א
 בקשה לקריאת סמטה ע"ש צביה וילנסקי.   .ב
 רחוב ע"ש מרסל ניניו. בקשה לקריאת   .ג
 בקשה להנצחת הנוטר אברהם ישראל הי"ד.   .ד
 בקשה לקריאת רח' ע"ש טובה דחרוג' לבית קטיעי.   .ה
 בקשה לקריאת טיילת ע"ש שלום שבזי.   .ו
 .בקשה לקריאת גן ילדי תימן   .ז
 תיקון החלטה סמטת הנוטעים.  .ח
 בקשה לקריאת בית המתנדב ע"ש הדסה שינפיין ז"ל.   .ט
 ע"ש ברזילי. בקשה לקריאת גן אורט   .י

 בקשה לקריאת גינה ציבורית ע"ש אידה פריבר.   .יא
 שינוי שם מקטע רח' אנגל וקריאתו ע"ש שאול איינברג.   .יב
 בקשה לקריאת כיכר עבור עמותת "אלומה".   . יג
 בקשה למתן שם לפארק העירוני.   .יד

 
  
  . להלן הנושאים שסוכמו : 3
  

  אישור קריטריונים לוועדת שמות  א. 
    י מחברי הועדהע"נוהל אישור קריטריונים אושר     
  

  ב. סמטה על שם צביה וילנסקי 
  הבקשה נדחית 

  .  "לכבודם של אנשי החינוך לדורותיהם" שפטתווסף מיבשלט סמטת הנוטעים 
  

      חברי ועדת שמותפרוטוקול  נושא: 
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  שמשון ממליה נרשם ע"י :   אמיר קולמן  נוהל ע"י: 

שמות חברי 
    הוועדה

  
  
  
  
  

משתתפים  
 בועדה:

 אמיר קולמן – יו"ר הועדה 
 אורן כהן – חבר 

 דני הרוש – חבר 
 ממה שיינפיין – חבר

 לירית שפר שמש – חברה 
 שמשון ממליה – מזכיר הועדה 

 תהילה מימון  - חברה 
 הדר לביא - חברה -

-  __________________________________________ 
 אמיר קולמן – יו"ר הועדה 

 אורן כהן – חבר 
 דני הרוש – חבר

 ממה שיינפיין – חבר
 לירית שפר שמש – חברה 

 הועדה  מזכיר –ה לישמשון ממ
שמות  

משתתפים  
 שלא נוכחו 

  חברה  –תהילה מימון 
   חברה -ביא הדר ל

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה ת/משתתפים, רכז  תפוצה:
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  מרסל ניניו   ע"שג. רחוב 
  לא עונה לקריטריונים.  -הבקשה נדחית

  
  י"ד האברהם ישראלי  הנוטרד. הנצחת 

  הוכר כחלל צה"ל  –לא עומד בקריטריונים  -הבקשה נדחית
  

  טובה דחרוג   ע"שה. רחוב 
  לא עומדת בקריטריונים.  -הבקשה נדחית

  
  ו. טיילת על שם המשורר שלום שבזי 

  קיים רח' שבזי בשיכון עליה.   -הבקשה נדחית
  

  קריאת גן ילדי תימן ז. 
  אושר לקרוא גן ילדי תימן ברח' טירת צבי מאחורי בית הכנסת. 

  
  ח. סמטת הנוטעים

  עד לגן ילדים לכיוון צפון.   'ביץואושרה ע"י חברי הועדה בין רח' אהרונ
  

  משפחת הדסה שיינפיין  -ט. "בית המתנדב"
  ממה שינפיין לא השתתף בהצבעה.  עדהחבר הו - אושר

  
  י י. גן אורט ע"ש ברזיל

  לא עונה לקריטריונים.  -לא אושר
  

  ר בידה פריאמשפחת  -יא. גינה ציבורית
  ). 80מתוכנן רח' ע"ש ברוך ואידה פריבר בשכונה הירוקה ( 

  הנושא יועלה לישיבת ועדת שמות לאחר בדיקה.  
  

  אייזנברגמרח' אנג'ל ע"ש שאול  טעיב. קריאת מק
  מאושר.

  
  יג. כיכר ע"ש "עמותת אלומה"

  רופין.   -מוצע כיכר במפגש הרחובות נורדאו -מאושר
  חזקת הכיכר ע"י העמותה. אהקמה ב

  
  יד. שם לפארק העירוני 

 לא מאושר לקרוא ע"ש יצחק נבון  . 1
 ארוכות.  ששימש כראש עיר במשך שנים  -מאושר לקרוא ע"ש יצחק ולד . 2

  
  

  , חבר מועצת העיראמיר קולמן
  יו"ר ועדת שמות 

  
  
  
  
  

  העתקים:  

  ראש העיר. –רפי סער 
 מנכ"ל העירייה –יצקי ניובל בוד 
  יה מבקר העירי –דוד תורגמן  


