פרוטוקול וועדת שמות 02.2020
תאריך הוועדה11.11.2020 :
רשימת נוכחים:
נבחרי ציבור
ססטוס
הגעה

מס"ד

סיעה

תפקיד

שם פרטי

שם משפחה

1

שס"ג

יו"ר וחבר

שי

רובין

V

2

ישראל ביתנו

חבר

אלכסנדר

גרינברג

V

3

מופת

חבר

איתי

סהר

V

4

הבית היהודי

חבר

עמיחי

סיבוני

V

5

עיר אחת

חבר

רמי

סופר

X

נציגי ציבור
מס"ד

ססטוס
הגעה

סיעה

תפקיד

שם פרטי

שם משפחה

6

אשקלון
מאוחדת

חבר

דב

גלבוע

V

7

אשקלון
מאוחדת

חבר

משה

ניסימפור

V

8

פורום נשים

חברה

מזל

אביבי

V

9

ליכוד

חבר

ריימונד

ברששת

V

חברה

ציונה

לייבוביץ

V

חבר

משה

בוזגלו

X

 10הכח לגימלאים
11

ליכוד

עובדי עירייה
שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

ססטוס
הגעה

1

אריאל

גמליאל

מבקר העירייה

X

2

דפנה

ביטון

מרכזת הועדה

V

3

עו"ד יוסי

טל

ע.מרכזת וועדה

X

4

איבון

טימור

נציג דואר ישראל

V

5

שלמה

פרחיה

נציג GIS

X

6

שירה

קדש

קדסטר ופרצלציה

X

7

שני

ג'אנו שביט

ע .מרכזת וועדה

V

מס"ד

נושאים לסדר היום:

 .1אישור שינויים בנוהל ועדת שמות מהדורה  6ויצירת מהדורה – 7
בסעיף  2.2שמות לכיכרות – הורדת הסעיף כך שניתן יהיה להנציח אישים בכיכרות.
בסעיף  6.4כינוס ועדת שמות – הועדה תתכנס לפחות פעמים בשנה.
הוספת סעיף – מספר הבקשות לדיון בועדה לא יעלה על  20בקשות ,מקרים חריגים -לשיקול
יו"' הוועדה.
לא ניתן להנציח אישים בבתי ספר ובגני ילדים.
עודכן טופס בקשה לקריאת שם בנוהל הועדה ובאתר העירייה ,בנוסף הועלו לאתר העירייה
פרוטוקולים משנים קודמות.
החלטה – השינויים בנוהל אושרו פה אחד.
 .2הבקשה – קריאת רחובות פוטנציאלים בשכונת 'אגמים מזרח' (שכונה עתידית) ע"פ תמ"ל
 ,1022רחובות ממשיכים –  ,10רחובות בעלי שם חדש – ( 29יש לציין שאושרו בוועדה האחרונה
שמות ומיקומי שלושת הרבנים -הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל
והרב דוד קדוש זצ"ל ,נותרו סה"כ  36רחובות שיש לתת להם שם) .דברי ההסבר (מצ"ב נספח
שכונת אגמים – מזרח).
 2.1פנייתו של עו"ד דב גלבוע לשינוי השם המוצא 'עין עקב' לשם 'חומה ומגדל' ,לזכר  52ישובים
חקלאיים מבוצרים שהוקמו בימי מהומות הדמים לפני הקמת המדינה.
 2.2פנייתו של עמיחי סיבוני לשינוי השם המוצא 'עשרת הדברות' לשם 'צבי יהודה קוק זצ"ל'
זצ"ל ,הרב היה ראש הציונות הדתית בא"י וראש ישיבת מרכז הרב .הקים יחד עם תלמידיו את
התיישבות יהודה ושומרון וגוש עציון והיה למנהיגם הרוחני .תרם בהקמת מוסדות כגון:
ישיבות הסדר ,מכינות קד"צ ,ישיבות גבוהות וגרעינים תורניים .על שמו נקראה רשת החינוך
של הציונות הדתית 'צבי"ה'.
 2.3פנייתו של עמיחי סיבוני שביקש לשינוי השם המוצא 'בל"ר -באר לחי ראי' לשם 'הרב מרדכי
אליהו' זצ"ל ,הרב היה רבה הראשי של מדינת ישראל במשך השנים  .1983-1993הקים עשרות
ארגוני חסד ועסק בעשייה חברתית .היה פעיל בשחרור יונתן פולארד.
עמיחי סיבוני מציע להחליף רחוב זה שהוא מקביל לרחוב 'הרב עובדיה יוסף זצ"ל' ,והרב כיהן
בתפקיד הרב הראשי לשיראל בדיוק לאחר הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
 2.4ההארה ראויה להערכה של הגב' איבון טימור ,מדואר ישראל ,על רחוב 'תורמוס' שקיים
ב'אשכולי פז' ומוצע בזאת לשכונת אגמים-מזרח ,על-כן יוחלף ל'דביר'.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
 .3הבקשה – פנייתו של רה"ע מר תומר גלאם ,לקריאת מחלף/כביש על שמו של הנשיא המנוח
שמעון פרס ז"ל.
רקע – שמעון פרס ז"ל נשיאה התשיעי של מדינת ישראל ,ראש ממשלתה השמיני ושר הביטחון
החמישי .סגן שר הביטחון הראשון (בראשות דוד בן גוריון ולוי אשכול ז"ל) ומנכ"ל המשרד
לשעבר .חתן פרס נובל לשלום (.)1994
תאריך פטירה – .28.09.16
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  ,01.2018אך טרם מלאו שנתיים לפטירתו.

הבקשה עלה ב 01.2020-אושרה אך מיקום עדיין לא אושר.
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
הכביש מכיכר חיל הים עד כיכר שד' אליעזר בן יהודה (כביש ההמשך החדש מרחוב חיל הים
עד לכיכר חיש תיל ,שד' אליעזר בן יהודה).
 .4הבקשה – פנייתו של מר תומר גלאם מ ,15.09.20-להנצחת ראש הממשלה ה 7-יצחק שמיר
ז"ל.
רקע – יצחק שמיר ז"ל ,היה ראש הממשלה השביעי ושר הביטחון ה 11-של מדינת ישראל .זוכה
פרס ישראל על מפעל חיים (.)2001
שמיר עלה ארצה בשנת  1935והצטרף לאצ''ל ב .1937-בעקבות הפיצול בארגון עבר ללח''י
ובהמשך פיקד עליו .לאחר תקופה של פעילות במגזר הפרטי ,שירת ב'מוסד לביטחון ומודיעין'.
ב 1969-הצטרף לתנועת 'החרות' בהנהגת מנחם בגין ,ופעל בה כראש מחלקת העלייה .ב1973-
נבחר לחבר כנסת מטעם 'הליכוד' .ב 1977-נבחר לשמש כיו''ר הכנסת.
ב ,1983-נבחר שמיר לראש ממשלת ישראל .ב 1984-הוקמה ממשלת האחדות הלאומית על
ידי מפלגת 'הליכוד' ומפלגת 'העבודה' ,ושמיר נבחר לממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ.
במאי  1991יזם את 'מבצע שלמה' ,להעלאת יהודי אתיופיה לישראל.
בשנת  2001הוענק ליצחק שמיר 'פרס ישראל על מפעל חיים'.
תאריך פטירה – .30.06.12
הערה – בוועדה  ,03.2014בבקשה שעלתה נקבע שיובא לדיון כשיהיה איתור פוטנציאלי.
בוועדה  02.2015הבקשה אושרה וניתן מיקום אופציונאלי של מחלף/כביש שנבנה במסגרת
הסכם הגג ,בבדיקה שנערכה -מחלף אינו בתחום שיפוטה של העיר ולכן יש צורך באיתור מיקום
חדש .הבקשה מובאת לאישור מיקום .
הכביש מכיכר קדש בשד' יצחק רבין ועד לפני המחלף בכביש ( 4היציאה הצפונית החדשה של
אשקלון).
חבר המועצה עו"ד איתי סהר ,הציע את השם 'השער הכנעני' ,ממצא ארכיולוגי חשוב באשקלון
המחבר בין עברה לעתידה של אשקלון ,מציע שהכביש לא יהיה על שמו של פוליטיקאי כזה או
אחר.
החלטה – בעד ,8-נגד ,1-הבקשה אושרה.
 .5הבקשה – פנייתו של מר דודו חסן לקריאת רחוב/כיכר ע"ש אביו פנחס חסן ז"ל.
רקע – פנחס חסן ז"ל מוותיקי העיר אשקלון ,עבד בתור מציל בעיריית אשקלון ,ונמנה בין
שלושת המצילים הראשונים בחוף הראשון ('חוף דלילה') .פנחס ניהל והקים את החוף השקט
('חוף גוטה' של היום) בנוסף ,הקים וניהל את 'מועדון ספורט הימייה' ששימש לאימוני ספורט
לאנשים מבוגרים .במסגרת פעילותו ההתנדבותית ביצע 'מתן בסתר' למשפחות מועטי יכולת,
תרם לבניית בתי כנסיות בעיר ובזמן עבודתו שימש כאב מחנך לבני נוער שהלכו בדרך שלילית
בכך שהעסיקם כעוזרי מציל ואף דאג לכלכלתם בכדי לנתבם לדרך חיובית וישרה.
תאריך פטירה – .02.03.10

הערה – הבקשה עלתה בוועדות  03.2014 ,11.2013ו 01.2018-ונדחתה.
לאחר הוספת מידע חדש הבקשה מובאת לבחינה מחודשת.
החלטה – הוחלט פה אחד כי יש לבדוק את העובדות אודות המנוח ,הבקשה תידון בועדה הבאה
לאחר בדיקת הנתונים ע"י יו"ר הועדה.
 .6הבקשה – פנייתה של הגב' רחל עובד לקריאת רחוב/כיכר ע"ש אביה שלמה גולדשטיין ז"ל.
רקע – שלמה גולדשטיין ז"ל היה איש עסקים אשקלוני וממייסדי העיר ,שותף בניהול בתי
הקולנוע מאור ,חן ואסתר וממיקימי אולמי הדר .היה אחד מנציגי אגודת הסוחרים ,היווה
דוגמא ומופת לצניעות ויושר בניהול עסקיו ,והיה אוזן קשבת לתושבי העיר.
תאריך פטירה – .31.12.05
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  03.2014ונדחתה.
לאחר הוספת מידע חדש הבקשה מובאת לבחינה מחודשת.
החלטה – הוחלט פה אחד כי יש לבדוק את העובדות אודות המנוח ,הבקשה תידון בועדה הבאה
לאחר בדיקת הנתונים ע"י יו"ר הוועדה.
 .7הבקשה – פנייתה של ד"ר תקווה מרוז-אהרוני לקריאת כיכר על שמו של בעלה דוד אהרוני
ז"ל.
רקע – דוד אהרוני ז"ל עלה לארץ כשהיה בן  9עם אחיו מאיראן ,הגיע לאשקלון בהיותו בן 28
מתוך אמונתו לפתח את אשקלון כעיר תיירות ,כאדם ששירת בחיל הים דוד אהב את הים ואת
רצועת החוף באשקלון .כיזם וקבלן דוד בנה את' :מלון המלך שאול' (מהמלונות הראשונים של
אשקלון ,לבסוף ניהל אותו והיה בעליו ועודד פתיחת מלונות נוספים כמו גני שולמית) ,חלק
משכונת אפרידר ,מרכז הקניות הראשון מול 'השעון ברחוב הנשיא'.
תאריך פטירה – .28.12.16
הערה – אלמנתו מבקשת שההנצחה תהיה בכיכר בצמוד לחוף הדתיים.
הבקשה הועלתה בוועדה  ,01.2020אושרה חלקית -הנצחה אושרה אך מיקום לא אושר.
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – בעד ,5 -נגד ,4 -הבקשה אושרה.
'כיכר הקנו' (מפגש רחובות :השייטת ,הטייסים וכרמל).
 .8הבקשה – פניית האחים נופית חיים ודוד דשתי לציון שמו של אביהם אלברט דשתי ז"ל.
רקע – אלברט דשתי ז"ל היה מהנדס בעיר אשקלון שתרם לפיתוח העיר ,תמך ועזר למשפחות
מעוטות יכולת.
תאריך פטירה – .02.12.06
הערה – מעדיפים את הכיכר במרכז דוידי בשכונת אפרידר.
הבקשה עלתה בוועדה  04.2014 ,01.2010ו ,01.2018-הבקשה לא אושרה בשלושתן ,עלתה גם
בוועדה של  01-2019הוחלט להקצות שביל.
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.

שביל ללא שם בין השבילים 'דניאל' ל'רות' בשכונת גבעת ציון.

 .9הבקשה – בקשה לקריאת רחוב מ ,25.12.19-ע"ש הרב מצליח מאזוז זצ"ל.
רקע – הרב מצליח מאזוז זצ"ל רב גדול בג'רבה ,פעל רבות למען הקהילה היהודית .נרצח בידי
מתנקש מוסלמי בשובו לביתו מתפילת שחרית .נקבר בתוניס ,ולאחר כחודש וחצי הובא
לקבורה בישראל 'נטמן בבית העלמין בהר הזיתים.
תאריך פטירה – .18.01.71
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  01.2019ואושרה .הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
החלפת רחוב 'דביר' באגמים  -מזרח ע"ש המנוח.
 .10הבקשה – פנייתו של מר רונן שירז לקריאת רחוב על שמו של הנווט הנעדר רון ארד ז"ל.
רקע – רון ארד היה נווט במטוס קרב בשירותו בצה"ל ,במסגרת שירותו בצה"ל נאלץ לנטוש
את מטוסו ונפל בשבי האויב ,ככל הנראה נהרג בלבנון בשבי ארגון 'אמל' ,פורמלית נחשב כנעדר
ממאי  ,1988לפי אמ"ן נפטר בלבנון בין  1995-1997ממחלת עור קשה.
תאריך פטירה – לא ידוע.
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  02.2015ונדחתה.
הבקשה מובאת לבחינה מחודשת .לא נקבע מיקום.
החלטה – הבקשה נמצאה ראויה ,חבר המועצה עמיחי סיבוני יכתוב מכתב המלצה לראש העיר
להנצחת שמו במקום ראוי .הבקשה תעלה לדיון מחודש בהתאם.
 .11הבקשה – פנייתו של מר רפאל כהן ,לקריאת רחוב ע"ש גיסו הרב שאול הכהן זצ"ל.
רקע – הרב שאול הכהן זצ"ל ,רב בית הכנסת ע"ש ר' חי טייב באשקלון .בנוסף שימש כרב
הקהילה הג'רבאית בבית הכנסת ביפו.
תאריך פטירה – .07.01.17
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  01.2019ואושרה (שביל).
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
שביל בין רחוב הקוממיות ונפגש עם אהוד ויפתח עד רחוב השופטים.
 .12הבקשה – בקשה לקריאה מחודשת לרחוב מ ,25.12.19-ע"ש הרב שמעון בר יוחאי (הרשב"י)
זצ"ל.
רקע – הרב שמעון בר יוחאי (הרשב"י) זצ"ל היה מגדולי התנאים ,חי בדור הרביעי לתקופת
התנאים .תלמידו של רבי עקיבא .היה מי שגילה את תורת הקבלה ,והוא וחבורתו חיברו את
ספר 'הזוהר' .יום ההילולא שלו בל"ג בעומר הוא יום חג לכלל עם ישראל ,והמונים עולים בו
לציון קברו במירון.
תאריך פטירה – לא צוין.

הערה – הבקשה עלתה בוועדה  01.2019ואושרה ,מדובר בסמטה קטנה ולא בולטת (בשכונת
רמת אשכול ,נק' מפגש אחת עם רחוב אבן עזרא ונק' שנייה ברחוב הרי"ף) – הבקשה היא
להרחבת השביל.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד ,לאחר שנמצא שהשביל עתיד להתרחב בבניית שכונת 'אבן
עזרא' ,ובנוסף מפגש השבילים יסודר במקום.
 .13הבקשה – פנייתו של מר אייל אריאל לקריאת רחוב ע"ש אביו דוד אריאל ז"ל.
רקע – דוד אריאל ז"ל שורד שואה ,יקיר העיר אשקלון .דוד ,הובל בגיל  15למחנה ההשמדה
אושוויץ ושם הופרד מאמו ,אביו ,אחיו ואחותו ,שנרצחו על ידי הנאצים .דוד הגיע לארץ באניית
העפלה 'אקסודוס' ,ולאחר מכן גויס ישירות במסגרת גח"ל כלוחם במלחמת השחרור ,בהמשך
גויס לצה"ל ושירת בחיל התחזוקה ,עד שפרש מצה"ל כסגן אלוף .דוד נבחר לקבל את 'אות
יקיר העיר' זאת לאחר שכיהן כיו"ר מתנדב באגודת ניצ"ן במשך  20שנה ,מרצה בפני תלמידים
בבתי ספר בעיר אודות השואה ,סיו"ר עמותת "יש" באשקלון (ילדים יתומים מהשואה) ,שהיה
שותף ויוזם בהקמת הסניף .דוד קיבל תעודות הוקרה רבות – אות המתנדב מצה"ל ,אות תודה
והערכה משירותי הרווחה והקהילה באשקלון ,תעודת הצטיינות מעמותת 'יש' שפעל במסירות
ומקצועיות למען שורדי שואה ,אות הוקרה מפיקוד העורף על התנדבותו ,אות הוקרה מכנסת
הרבנות העולמית ,אות הוקרה מה'מועצה לישראל יפה' ומ'יד ושם' .קק"ל נטעה לכבודו עץ
בהוקרה על פועלו.
תאריך פטירה – .23.07.18
הערה – מעדיף רחוב הומה אדם ,הבקשה עלתה בוועדה  01.2019אושרה.
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
רחוב בשכונת ברנע ,המחבר את רחוב בלפור ושד' קדש.
 .14הבקשה – פנייתה של הגב' נטע-לי רינגלר לקריאת גן/כיכר ע"ש אביה שלמה רינגלר ז"ל.
רקע – שלמה רינגלר ז"ל היה ממקימי המרינה יחד עם ארמן פורטוגלי ,בנוסף תרם כספים
לביה"ח ברזילי .בהשכלתו היה מהנדס מכונות וממציא פטנט (פטנט שתרם לצבא ולעולם –
נעלים לסילוק מוקשים) .אביו הקים את המפעל הראשון במדינה לייצור ותיקון מכשירי קידוח
נפט ,ובעת שחררו משירותו הצבאי הצטרף למפעל ופעל כמנכ"ל המפעל .המפעל תרם לאשקלון
ופיתח את ביה"ס לאומנויות.
תאריך פטירה – .18.7.17
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  ,01.2019נטע-לי נדרשה להשלים טפסים לוועדה זו .במידה
ותאושר הבקשה האחות מבקשת לתרום פסל.
הבקשה מובאת לאישור.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
שצ"פ הנתחם בין רח' השיקמה ושד' דרום אפריקה (כיכר שד' דרום אפריקה ורחוב עליזה תגר).
 .15הבקשה – פנייתה של הגב' טרי דיויס לקריאת רחוב ע"ש בעלה מרטי דיויס ז"ל.

רקע – מרטי דיויס ז"ל סייע לגיוס תרומות לטובת בניית היכל תרבות ,אגף יולדות בברזילי ,גני
ילדים ועוד .עמד בקשר מול יהדות בריטניה לגיוס כספים לעיר אשקלון .פעל להבאת משלחות
לעיר במיוחד במבצע עופרת יצוקה ועמוד ענן .עזר לקדם את עליית יהודי התפוצות לעיר.
תאריך פטירה – .14.10.15
הערה – הבקשה עלתה בוועדה  01.2018ואושרה.
הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.
שביל בין רחוב גולני לרחוב השריונאים (המשך רחוב הצנחנים).
 .16בקשה – פנייתו של רה"ע מר תומר גלאם מ ,15.09.20-להנצחה ע"ש מיכאל בן זיקרי ז"ל.
רקע – מיכאל בן זיקרי ז"ל ,טבע למוות במהלך תקופת הקיץ באגם בשפך בנחל שקמה ,כאשר
הבחין במשפחה הזועקת לעזרה ונחלץ לעזרתה תוך הצלתה והקרבתו ,בן זיקרי רץ לעבר
ארבעת בני המשפחה וביניהם ילדים שהיו במים ועזב את אשתו שהייתה על החוף .בן
זיקרי אהב את השקט והשלווה של הים .תמיד עזר וצחק עם כולם .במותו השאיר אישה
ושלושה ילדים מנישואיו הקודמים.
תאריך פטירה – .03.07.20
הערה – מבקש לבחון שצ"פ בשד' ירושלים (ליד כיכר במפגש שד' האצ"ל ושד' ירושלים).
החלטה – הבקשה והמיקום אושרו פה אחד.
 .17הבקשה – פנייתם של חיים ומרסל חדד לציון שם מזהה לרחוב בין 'דניאל' ל" -רות" בגבעת
ציון.
רקע – אין שילוט מזהה לרחוב לא בתחילת הרחוב ולא בסופו ,חיצוניים לא מוצאים את הרחוב
המדובר.
תאריך פטירה – לא רלוונטי.
הערה – בין רח' 'דניאל' ל"רות" בגבעת ציון.
החלטה –השביל ניתן לאלברט דשתי ז"ל הבקשה אושרה פה אחד.
 .18הבקשה – פנייתה של הגב' דיתי אבניאלי לקריאת רחוב ע"ש אמה סוזי רביץ' ז"ל.
רקע – סוזי רביץ ז"ל הייתה פעילה חברתית בתחומים רבים ותרמה רבות לפיתוח שירותים
בקרב אוכ' עם קשיים.
סוזי פעלה בסניף אקי"ם באשקלון הייתה ליו"ר בין השנים  ,1970-1990שם תמכה בבעלי פיגור
שכלי ,חולי נפש ואוכ' בסיכון .סוזי פעלה גם באנוש (מועדון לחולי נפש) שם הקימה את מערך
החוגים .בנוסף הקימה בויצ"ו את מערך התמיכה למשפחות במצוקה ע"י סיוע משפטי .את כל
פעילותה ביצעה סוזי בהתנדבות מלאה ,ובנוסף גייסה תקציבים למוסדות שהוקמו בעיר (כמו
מע"ש).
תאריך פטירה – .26.06.14
הערה – הבקשה מובאת לאישור מיקום.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד.

הרחוב (כביש) בין רחוב האר"י לרחוב כורש.
 .19הבקשה – פנייתו של מר רן רחמים (סמו) לקריאת רחוב ע"ש בתו ד"ר עדי רן כהן ז"ל.
רקע – ד"ר עדי רן כהן ז"ל אם לארבעה ילדים קטנים ,התמחתה ברפואת נשים ומיילדות בבית
החולים ברזילי באשקלון .עדי התעקשתה להתמחות רק בבית החולים בברזילי למרות
האופציות הרבות שעמדו בפניה וזאת מאהבה רבה לעיר .נשים רבות סיפרו על מסירותה,
רגישותה ואהבתה הענקית של עדי שנתנה להן כוח לחייהן וחיי ילדיהן.
עדי הפכה לפנים של בית החולים בתקשורת במבצע 'צוק איתן' וסיפרה איך מייצרים 'חיים
תחת אש' .עדי הייתה מרצה למאות הורים וסטודנטים על לימודי הרפואה ,על החשיבות ועל
הצורך ברופאים בישראל .עדי נפטרה ממחלת הסרטן לאחר מאבק ממושך.
תאריך פטירה – .08.05.17
הערה – הבקשה מובאת לוועדה.
החלטה – הבקשה אושרה פה אחד ,למעט שי רובין ,יו"ר הוועדה ,שיצא מההצבעה בגלל ניגוד
עניינים.
לעניין המיקום הוועדה אישרה פה אחד (למעט יו"ר הוועדה שי רובין) כי ינתנו האפשרויות של
השביל באשכולי פז (בין רחוב התפוז לרחוב ההדרים) /אפשרות נוספת של כיכר בקרבת ביה"ח
ברחוב חיל הים.
בברכה,
דפנה עמירה ביטון/מרכזת הועדה
שני ג'אנו/ע .מרכזת הועדה

נספח שכונת אגמים -מזרח:
הסבר כללי לטבלה:
בשכונת אגמים-מזרח קיימים  39רחובות שיש לתת להם שם ,ל 29-רחובות יש לתת שם חדש
ו 10-רחובות מהווים כ'רחובות ממשיכים' (יש לציין שאושרו בוועדה האחרונה  3שמות
ומיקומים של שלושת הרבנים -הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל והרב
דוד קדוש זצ"ל) ,ז"א שנותרו סה"כ  36רחובות לאישור הוועדה.
יש לציין כי 'רחובות ממשיכים' מהווים המשך של רחוב קיים ויש לתת להם את אותו השם של
הרחוב קיים.
הסבר פרטני לטבלת רחובות שיש לתת להם שם חדש:
לאור ריבוי הרחובות בשכונת אגמים-מזרח והקושי במציאת שמות העוסקים בעולם המים
ואגמים כיוון שרובם כבר קיימים בשכונות אחרות ברחבי העיר ,ומכיוון ששכונת אגמים-מזרח
היא שכונת ענק הכוללת בתוכה כמה אזורים הנושקים למספר שכונות אחרות .הוחלט לחלק
את שמות הרחובות ל 3-מקטעים .כל מקטע ימשיך את צביון השכונה הקיימת אליו הוא נושק.
המקטע הצפוני -מהווה המשך ישיר לשכונת גבעת ציון .על כן ,יקבלו הרחובות שמות
מהיהדות או שמות רבנים שכבר אושרו בוועדות קודמות וטרם נמצא להם מקום.
מיקום המקטע :משד' בן גוריון עד שד' עופר.
המקטע האמצעי -מהווה המשך ישיר לשכונת גבעת הפרחים .על כן ,יקבלו הרחובות שמות
צמחים שגדלים בקרבת מקורות מים ולאורך מישור החוף הדרומי.
מיקום המקטע :משד' עופר עד שד' עמק יזרעאל.
המקטע הדרומי -מהווה המשך ישיר של שכונת אגמים מערב ויקבל שמות מעולם
המים/אגמים/מעיינות.

"רחובות ממשיכים"
מס"ד

מס' רחוב
עפ"י תמ"ל

יעוד

שם הרחוב הממשיך

הערה

1

35

רחוב

הרב יחיא ערוסי זצ"ל

רחוב ממשיך

2

15

רחוב

הרב כלפון משה כהן זצ"ל

רחוב ממשיך

3

27

רחוב

עלי

רחוב ממשיך

4

32

רחוב

הרב ברוך סבג זצ"ל

רחוב ממשיך

5

24

רחוב

בקעת הסיירים

רחוב ממשיך

6

2

רחוב

שד' עמק יזרעאל

רחוב ממשיך

7

31

רחוב

מפל התנור

רחוב ממשיך

8

36

רחוב

שד' עמק האלה

רחוב ממשיך

9

1

רחוב

שד' עמק חפר

רחוב ממשיך

10

 4חלקי עד
שד' עופר

רחוב

הרב שלום משאש זצ"ל

רחוב ממשיך עד שד' עופר

רחובות עם שם חדש
מס"ד

מס' רחוב
עפ"י תמ"ל

יעוד

שם אופציונאלי

פירוש השם/הערה

1

 4חלק משד'
עופר עד הסוף

רחוב

הרב עובדיה יוסף זצ"ל

שם שאושר בועדה מס' 12018

מקטע צפוני :מיקום המקטע :משד' בן גוריון עד שד' עופר.
2

29

רחוב

הרב דוד קדוש זצ"ל

שם שאושר בועדה מס' 12018

3

25

רחוב

בל"ר (באר לחי ראי) -הוחלף
לרב מרדכי אליהו זצ"ל

סיפור מקראי על הגר ,ישמעאל ובאר המים
בנגב

4

28

רחוב

דביר
(חזר לשם המקורי)

שם שקשור ליהדות -החדר הפנימי בבית
המקדש ('קודש הקודשים')

5

26

רחוב

עשרת הדברות -הוחלף לרב
צבי יהודה קוק זצ"ל

שם שקשור ליהדות

6

6

רחוב

הרבי מלובביץ'

שם שאושר בועדה מס' 12018

(ע"ש מנחם מנדל שניאורסון
זצ"ל)
מקטע אמצעי :מיקום המקטע :משד' עופר עד שד' עמק יזרעאל.
7

34

רחוב

אגמון

8

42

רחוב

מבוע

מקור של מים חיים הנובעים מהאדמה

9

14

רחוב

אפיקי מים

שם שקשור לעולם המים והאגמים

10

16

רחוב

גומא

צמח מים מוזכר בתנ"ך במספר מקומות

11

13

רחוב

קני סוף

צמח מים מוזכר בתנ"ך במספר מקומות

12

40

רחוב

דרדר

פרח מוגן שגדל באזור מישור החוף הדרומי

13

33

רחוב

נווה מדבר -הרב מצליח
מאזוז זצ"ל

שם כללי שקשור לעולם הצמחים

14

12

רחוב

דולב -עין עקב

עץ שגדל בקרבת מקורות מים בעיקר בגליל
ומוזכר בתלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי

15

39

רחוב

תורמוס -הוחלף לדביר -נווה
מדבר

פרח מוגן שגדל באזור מישור החוף הדרומי

16

38

רחוב

נופר

פרח מוגן שגדל באזור מישור החוף הדרומי

17

41

רחוב

שבטבט

פרח ביצות

סוג של צמחים עשבוניים ממשפחת הגמאיים,
שגדלים באזורים בעלי מליחות גבוהה חולות
וחופי ים.

מקטע דרומי :מיקום המקטע :משד' עמק יזרעאל עד שד' עמק חפר.
18

11

רחוב

דורה

סוג של דגן שגדל בעבר במקום .הנצחת
מורשת החקלאות המקומית

19

10

רחוב

עין הנצי"ב

מעיין בישראל .המשך קריאת שמות רחובות
על שם מעיינות בדומה לשמות רחובות בשכ'
אגמים מערב

20

8

רחוב

בית הבאר

שם המציין את הבארות הקיימות במקום-
ב"פארק הבארות" .להנצחת מורשת
החקלאות המקומית

21

9

רחוב

הסביל

שם כללי להנצחת מורשת החקלאות
המקומית

22

17

רחוב

עיינות

שם כללי שקשור לעולם המים והאגמים.
מילה נרדפת למעיינות

23

19

רחוב

צלצל

צִ לְצָ ל מכשיר דמוי-חנית המשמש לדיג ,ולציד
בעלי חיים ימיים גדולים כדוגמת לווייתנים

24

30

רחוב

חקלאי

שם כללי להנצחת מורשת החקלאות במקום

25

18+21

רחוב

ענבי בר

סוג של ענב שגדל בעבר במקום .להנצחת
מורשת החקלאות המקומית

26

22

רחוב

אח"י דקר

צוללת בשירות חיל הים הישראלי שאבדה
בינואר 1968

27

23

רחוב

כ"ג יורדי הסירה

כינוי ל 23-לוחמי ההגנה אשר טבעו בדרכם
לפעולה בלבנון בשנת 1941

28

20

רחוב

עין עקב -הוחלף לחומה
ומגדל

מעיין בישראל

29

37

רחוב

עין התכלת

שם מעולם המים -מטאפורה לאגם

