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 224820 -הנדסה  מחלקת
 
 

 26/2/20מתאריך  01/2020פרוטוקול וועדת שמות רחובות מס' 
 

 נוכחים:
 

 חברים:
 יו"ר הוועדה –מר שלמה סוויסה 

 חבר הוועדה –מר יורי קוצ'ר 
 חברת הוועדה –גב' בת שבע טייב 

 צוות הוועדה:
 מהנדס העיר –מר מייק סקה 
 מינהלת איזור תעשייה פארק קורן –מר עמית דהן 

 מציגים:
 עוזרת ראש העיר –גב' אלינה פסוב 

 מתכננת אסטרטגית אורבנית –גב' מור מייזן גלבוע 
 

 חסרים:
 חבר הוועדה –ד"ר יצחק אוחיון 

 חבר הוועדה –עו"ד איימן שנאתי 
 

 על סדר היום:
 הצגת מפת שמות רחובות ומספור עדכנית במעלות ובתרשיחא. .1

 חסרים שמות רחובות בתרשיחא. .2

 ה במעלות.ילרחובות באזור התעשי מותחסרים ש .3

 מתן שם לגשר יפה נוף. .4

 מתן שם לכיכר בכניסה לשכונת נוף האגם. .5

 הצעת ד"ר יצחק אוחיון חבר הוועדה לתת שמות לרחובות ע"ש אבני החושן. .6
 

 החלטות:
 

 הצגת מפת שמות רחובות ומספור עדכנית במעלות ובתרשיחא: - 1נושא מס' 
 והמספור החדש במעלות ובתרשיחאמור מציגה את מפת העיר 

 
 החלטה:

מור תכין טבלה מסודרת עם שמות הרחובות הכפולים בתרשיחא ובמעלות ועל פיה יוחלט 
 איפה לשנות את שם הרחוב הכפול.
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 חסרים שמות רחובות בתרשיחא: – 2נושא מס' 
 רחובות בתרשיחא ללא שם. 12ישנם 

 
 החלטה:

בישיבה הבאה עקב היעדרותו של עו"ד איימן שנאתי חבר נושא זה יורד מסדר היום ויידון 
 הוועדה שהוא נציג תרשיחא.

 
 

 חסרים שמות לרחובות באזור התעשייה במעלות: – 3נושא מס' 
למקס סטוק, חשבנו לקרוא לו  1מדובר בכביש פנימי בין כביש  –ישנו רחוב אחד ללא שם 

 ן.יצחק רחמים נבו –ע"ש הנשיא החמישי של מדינת ישראל 
 

 החלטה:
 מאשרים פה אחד לקרוא לרחוב ע"ש יצחק רחמים נבון.

 
 מתן שם לגשר יפה נוף: – 4נושא מס' 

 עפ"י המלצת ובקשת רה"ע לקרוא לגשר ע"ש איתן בלחסן ז"ל.
 

 החלטה:
 מאשרים פה אחד לקרוא לגשר ע"ש איתן בלחסן ז"ל.

 
 מתן שם לכיכר בכניסה לשכונת נוף האגם: – 5נושא מס' 

 עפ"י המלצת ובקשת רה"ע לקרוא לכיכר בכניסה לשכונת נוף האגם ע"ש אלכסנדר פצ'רסקי
 

 שלמה סוויסה:
ישנה הצעה מרב העיר לקרוא לכיכר ע"ש הרב עובדיה יוסף כיוון שישנה קרבה לאוכלוסייה 

 דתית שגרה בסביבת הכיכר.
 

 בת שבע טייב:
 מציעה לקרוב לכיכר ע"ש הווטרנים.

 
 מעירה ברשות יו"ר הוועדה: –אלינה פסוב 

בגלל שהכיכר בקרבת בתי ספר ישנה אמירה חינוכית לתת את השם לכיכר עפ"י המלצת 
 רה"ע.

 
 מעיר ברשות יו"ר הוועדה: –עמית דהן 

מציע לקרוא לגשר המקשר בין חט"ב אורט לתיכון אורט ע"ש אלכסנדר פצ'רסקי ולכיכר ע"ש 
 הרב עובדיה יוסף.

 
 בת שבע טייב:

 לתלות שלט עם קורות חיים ליד הכיכרות והגשרים. מציעה
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 החלטה:
 הוועדה מחליטה להצביע:

 בעד הרב עובדיה יוסף –שלמה סוויסה 
 בעד הרב עובדיה יוסף –בת שבע טייב 

 נמנע –יורי קוצ'ר 
 

 ההצעות לדיון נוסף. 2מבקש לדחות את ההצעה ולהביא לפעם הבאה את מייק סקה: 
 

 מאשרים את בקשת מייק.חברי הוועדה 
 

 הצעת ד"ר יצחק אוחיון חבר הוועדה לתת שמות לרחובות ע"ש אבני החושן: – 6נושא מס' 
לקבל את הצעת ד"ר יצחק אוחיון ולקרוא שמות רחובות עפ"י אבני  –הוחלט פה אחד 

 החושן, באופן מרוכז לכשיתאפשר בעתיד ככל שניתן באותה השכונה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזרהרשמה: כרמית 
 מזכירת ראש מינהל הנדסה


