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 227331 -הנדסה  מחלקת
 
 

 20/06/08מתאריך  2020/02פרוטוקול וועדת שמות רחובות מס' 
 

 נוכחים:
 ראש העיר ויו"ר הוועדה –מר ארקדי פומרנץ 
 מ"מ וסגן ראש העיר וחבר הוועדה –מר שמעון בנעים 

 משקיף -סגן ראש העיר, מוזמן  –מר חמד נעים 
 מהנדס ומרכז הוועדה –מר מייק סקה 

 חבר הוועדה –ד"ר יצחק אוחיון 
 חבר הוועדה –מר נאהי מעיקי 

 מתכננת אסטרטגית אורבנית –גב' מור מיזן גלבוע 
 

  חסרים:
 חבר הוועדה –עו"ד איימן שנאתי 

 
 על סדר היום:

יוצ"ג ע"י מור  –הצגת מפת שמות רחובות ומספור עדכנית במעלות ובתרשיחא  .1
 מיזן גלבוע.

 יוצג ע"י מור מיזן גלבוע. –חסרים שמות רחובות בתרשיחא  .2

 עדכון סטטוס. –חסרים שמות לרחובות באזור התעשייה במעלות  .3

 עדכון סטטוס. –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
 ס.עדכון סטטו

 מתן שם לכיכר בכניסה לשכונת האורנים. .7
 

 החלטות:
 

 הצגת מפת שמות רחובות ומספור עדכנית במעלות ובתרשיחא: - 1נושא מס' 
 

 :מציגה את הנושא, מתכננת אסטרטגית אורבנית –מיזן גלבוע מור 
רחובות ללא שם בתרשיחא ובנוסף נמצאו שמות  12-כפי שניתן לראות במפה נמצאו כ

 רחובות כפולים או דומים במעלות ובתרשיחא.
בתרשיחא ולתת שמות חדשים במקום שמות  ללא שםצריך לקבוע שמות לרחובות 

 הרחובות הכפולים במעלות ובתרשיחא.
 

 ראש העיר ויו"ר הוועדה: –ארקדי פומרנץ מר 
 ש לשלוח לחברי הוועדה את המפה במייל.מבק
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לרחובות עם השמות הכפולים במעלות ובתרשיחא, מור מציעה לשנות את השמות 
 לרחובות הנ"ל בתרשיחא ולתת שמות של פרחים כדוגמת:

ציפור גן עדן, קאלה, שן הארי, בגוניה, אמנון ותמר, נופר, חיננית, שושנה, עולש, פרג, 
 קיסוס, פטל.
 מתוך רשימה את שמות הרחובות.מור תבחר 

 
 החלטה:

 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.
 

 חסרים שמות רחובות בתרשיחא: – 2נושא מס' 
 

מציעה להמשיך לתת שמות של עצים , מתכננת אסטרטגית אורבנית –מור מיזן גלבוע 
 לרחובות ללא שם בתרשיחא כדוגמת:

 הדס, ארז, אשוח, אזדרכת, צאלה, צפצפה, איילת המסטיק, מורינגה, אקליפטוס
 

 החלטה:
 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.

 
 עדכון סטטוס: –ות לרחובות באזור התעשייה במעלות חסרים שמ – 3נושא מס' 

 
, מציגה את הנושא ומעדכנת שישבה מתכננת אסטרטגית אורבנית –מור מיזן גלבוע 

 3-ים לעולהלן השמות שהם מצי ממונה על אזור התעשייה פארק קורן עמית דהןעם 
 רחובות ללא שמות באזור התעשייה פארק קורן: מדע, מתכת, עסקים.

 
 החלטה:

 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.
 

 עדכון סטטוס: –מתן שם לגשר יפה נוף  – 4נושא מס' 
 

, מציגה את הנושא ומעדכנת שבישיבה מתכננת אסטרטגית אורבנית –מור מיזן גלבוע 
ואלינה ( אושר לקרוא לגשר יפה נוף ע"ש איתן בלחסן ז"ל, מור 26/2/20הקודמת )מיום 

 מקדמות את הנושא. עוזרת ראש העירפסוב 
 משפחתו של איתן בלחסן ז"ל מעורבת בכל התהליך.

 
 החלטה:

 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.
 

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

, ממליץ לקרוא לכיכר ע"ש מרן הרב ראש העיר ויו"ר הוועדה –מר ארקדי פומרנץ 
 עובדיה יוסף זצ"ל

 מבקש לערב את משפחתו ואת יו"ר סיעת ש"ס.
 ובעת קריאת השם יש לעשות טקס מכובד.
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 החלטה:
 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.

 
הצעת ד"ר יצחק אוחיון חבר הוועדה לתת שמות לרחובות ע"ש אבני  – 6נושא מס' 

 :עדכון סטטוס – החושן
 

 חבר הוועדה. -מעדכן על המלצת ד"ר יצחק אוחיון  מייק סקה מהנדס ומרכז הוועדה
 

חבר הוועדה מבקש להציע לקרוא לרחובות ע"ש חכמי ישראל  –ד"ר יצחק אוחיון 
 כרופאים כדוגמת: הרמב"ם, הרמב"ן ועוד.

 
 החלטה:

 חברי הוועדה מקבלים את ההצעה לפי הצורך שיהיה בהמשך.
 

 מתן שם לכיכר בכניסה לשכונת האורנים: – 7נושא מס' 
 

א לכיכר ע"ש אלכסנדר , ממליץ לקרוראש העיר ויו"ר הוועדה –מר ארקדי פומרנץ 
פצ'רסקי ז"ל: לוחם בצבא האדום אשר נלקח למחנה ההשמדה בסוביבור, הסתיר את 

משפחתו  90-יהדותו, עשה מרד ומבין הבודדים שהצליח לברוח לרוסיה. חי עד שנות ה
 גרה בישראל.

 מבקש לערב את משפחתו.
 

 החלטה:
 חברי הוועדה מאשרים פה אחד.

 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: כרמית אזרה
 מזכירת ראש מינהל הנדסה

 
 

 העתק: נוכחים


