
 

 docx.109004סימוכין: 

 4ט"ו /שמות למקומות ציבוריים וסמליםועדת   פרוטוקול
 2021  באפריל 12תשפ"א,  ל' ניסן  ,שניאשר התקיימה ביום  ה מישיב

 ראש העיר, יו"ר הועדה  -   רועי לוי   השתתפו ה"ה:

 הועדה   חבר  ראש העיר,מ"מ וסגן  -  ישי איבגי 

 הועדה סגן ראש העיר, חבר  - גאורגי גרשקוביץ 

 חברת הועדה  –נציגת ציבור  -  מזל טפירו 

 מ"מ חבר הועדה  –מ"מ נציג ציבור  -  אבי אזולאי 

 עוזר ראש העיר   -  ליאור האס   נוכחים ה"ה:

 חברי האופוזיציה לא מינו נציג.  –חבר מועצה  -  אופוזיציה    הוזמן ולא הגיע:

 

 על סדר היום:

 –יהודה קפטש ז"ל )בצומת דרך השלום/רח' ברק( אישור הקמת כיכר ההתנדבות להנצחת מר  .1

 ולבחירת המשפחה.   3בהמשך לישיבת ט"ו/

 :רחובותהסדרת שמות  .2

 . כיכר ההסתדרות .א

 . 3בהמשך לישיבה ט"ו/  – עמוס )החלק הפנימי(רח'  .ב

 . 3בהמשך לישיבה ט"ו/ –)פנימי(  צה"ל הקטן רח'  .ג

 .ללא שם רחובלמתן שם  .3

 

 סיכום הישיבה 

 ראש העיר פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים.  

 

אישור קריאת שם בית הכנסת החדש ברחוב החרוב על שמו   – רה"ע ביקש להוסיף נושא לסדר היום 

 של דוד עמר. בהתאם לבקשת המשפחה ולהצעת ראש העיר.  

 

 חברי הועדה מאשרים פה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום. 

 

 אישור קריאת שם בית הכנסת החדש ברחוב החרוב על שמו של דוד עמר. -נושא נוסף 

 צע.  רה"ע הציג את ההצעה ואת השם המו

 בנוסף ציין כי המשפחה הגישה בקשה רשמית וביקשה לא להשתתף בישיבת הועדה.  
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 בית הכנסת "מגן דוד" ע"ש דוד עמר.  –השם המוצע 

 

 חברי הועדה בירכו על הרעיון וההצעה. 

 

 הצעת החלטה: 

 "מגן דוד" ע"ש דוד עמר.   –מאשרים קריאת שם בית הכנסת בחרוב 

 

 חברי הועדה מאשרים פה אחד.

 

 

אישור הקמת כיכר ההתנדבות להנצחת מר יהודה קפטש ז"ל )בצומת דרך   - 1 נושא מספר

 ולבחירת המשפחה. 3בהמשך לישיבת ט"ו/ –השלום/רח' ברק( 

להנצחה   ת , הועדה נתנה מספר אופציו3רה"ע ציין כי נושא ההנצחה אושר בישיבת הועדה ט"ו/

למשפחה. המשפחה בחרה וביקשה שננציח את מר יהודה קפטש ז"ל בהקמת כיכר ההתנדבות ע"ש  

 בצומת דרך השלום/רחוב ברק.  –יהודה קפטש ז"ל 

 

 חברי הועדה תמכו בבחירת המשפחה. 

 

 הצעת החלטה: 

 כיכר ההתנדבות ע"ש יהודה קפטש.   –מאשרים קריאת שם לכיכר בצומת דרך השלום/רח' ברק בשם 

 

 חברי הועדה מאשרים פה אחד.

 

  רחובותהסדרת שמות  - 2נושא 

 בעיות עם רחובות שיש בעיר. –רה"ע ציין כי ישנם מספר דברים שעולים מתושבים 

 הרחוב הראשון: 

 . רח' כיכר ההסתדרות .א

 בבניין אחד שיש בו מרכז מסחרי. מדובר 

 :מבלבל תושבים ואורחים רבים מהסיבות

 )בשכונת בן דור(.  בעיר קיים רחוב ההסתדרות  .1

 .ישנה כפילות ברחוב זה וחלק מהתושבים קוראים לרחוב דרך השלום .2
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 .הרחוב המדובר משמש בעיקרו לחנייה למרכז המסחרי הקיים שם .3

כחלק   ההסתדרות ולהסדיר את רחוב זה כחלק מרחוב דרך השלוםההצעה היא לבטל את רחוב כיכר 

 מהמשך רציף של רחוב דרך השלום. 

 

 חברי הועדה ציינו כי הנושא מקובל. 

 

 :הצעת ההחלטה 

 מאשרים את שינוי שם הרחוב מכיכר ההסתדרות לדרך השלום.

 חברי הועדה מאשרים פה אחד.

 

 

 הרחוב השני: 

 רח' צה"ל.   .ב

 

פנימי  , צה"ל  )מספרים אי זוגיים(  רחובות: צה"ל גדול, צה"ל קטן   3צה"ל מחולק ל  ב  רה"ע הסביר שרחו
האות   עם  זוגיים  אי  לרחובות  (,  א')מספרים  מסועף  הוא  הוא אחד, אך  הרחוב  פי הלמ"ס  על  אמנם 

 נוספים.

 בעבר התקבלה פנייה גם ממד"א שאינם יודעים להגיע למקום הנכון בשעת חירום. 

רחוב עמוס )על שמו של עמוס גלילי ז"ל( עד לחיבור עם רחוב צה"ל "גדול"  האריך את  ההצעה היא ל 
 . צד אחד יהיה ממוספר במספרים זוגיים וצד אחד במספרים אי זוגיים –ולהסדיר רח' זה 
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 חברי הועדה ציינו שהפתרון מצויין. 

 צה"ל לרחוב עמוס.  חלק מרחובמאשרים את שינוי שם  הצעת ההחלטה:

 מאשרים פה אחד.חברי הועדה 

 

 

 הרחוב השלישי: 

 רח' עמוס.   .ג

לרחוב הפנימי נתנו   .קיימת בעיה ברחוב עמוס כיוון שהרחוב הפנימי נקרא גם עמוסרה"ע ציין כי 

מספרים עם א'. המספרים אינם זהים למספרים ממול ואינם מקבילים. בעבר חנה רוט )תושבת העיר(  

 ביקשה לשנות את שם הרחוב(. רה"ע חשב מה ניתן לעשות. 

 

היא להחליף את שם בגלל הקרבה לטכניון ויש זוכה פרס נובל, המלצתי    –שהעלה ראש העיר  ההצעה  

 .ולקרוא לרחוב על שמו של אלפרד ברנהרד נובל  –מי רחוב עמוס הפני 

, היה כימאי ומהנדס שוודי, ממציא הדינמיט  1896בדצמבר    10  -  1833באוקטובר    21נובל חי בין השנים  

על ידי קבוצת מדענים    1957ויוזם פרס נובל. על שמו נקרא היסוד הכימי נובליום שזוהה לראשונה בשנת  
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פתח חומרי נפץ  רשם פטנט על ההמצאה לה קרא "דינמיט". בהמשך חייו הוא המשיך ל  1867-שוודים. ב

 .פטנטים 350-נוספים, בעלי עוצמה גדולה יותר ובטיחות טובה יותר. בסך הכול רשם יותר מ 

פרס המוענק מדי שנה לאנשים בתחומים שונים    -בשנים האחרונות לחייו יצר נובל את קרן "פרס נובל"  

המצאתו הקטלנית    על המצאה ייחודית או תרומה לאנושות. נובל ראה ביצירת הקרן מעין "מחילה" על

מדי שנה   בקרן שתעניק  בצוואתו השקיע מכספו  נובל  פרסים לאנשים    5  - שגרמה למותם של רבים. 

חלוציים בתחומים: פיזיקה, כימיה, פיזיולוגיה ורפואה, ספרות ושלום. פרס נובל הוענק לראשונה בשנת  

 .או לטובת האנושות , ועד היום ממשיכה הקרן להעניק פרסים למדענים ואישים שתרמו למדע1901

  י.לאור הקרבה למוסד הטכניון אשר מספר מבוגריו זכו בפרס היוקרת

 

 במידה ויש רעיונות אחרים אשמח לשמוע.  

 חברי הועדה ציינו שהם בעד. 

 

 :הצעת ההחלטה 

 על שם אלפרד ברנהרד נובל.נתיב הנובל מאשרים את שינוי שם חלק מרחוב עמוס לרחוב  

 

 ללא שם. רחובלמתן שם  - 3נושא 

 

הרחוב נמצא בין סניף טסט קאר  . ה מטה, הינו רחוב ללא שםפהרחוב המסומן במרה"ע הציג את  

 לארכה. אין שם לרחוב ואין מספר לבניין. דבר בעייתי גם ברמה של הדואר. 
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ועוד..  בשמות התעשיה, המלאכה , המסגר, השיש  שם רחובות – הרחוב נמצא באזור התעשייה בעיר

  רחוב –  כדי להתאים לתקופה של היום לקרוא לרחוב מעבודות התעשייה של פעם. רה"ע חשב שמות

 .  פבנוסף, יש באזור מספר חברות סטארט א וליזמות באזור.  היזמים ולהתאים לתקופה של היום

 .רחוב היזמים –השם המוצא לרחוב זה 

 

 חברי הועדה ציינו שהשם יפה ונשמע טוב.  

 

 :הצעת ההחלטה 

רחוב   –מאשרים את קריאת שם הרחוב הנמצא בין רח' המסילה ולדרך בר יהודה ומסומן במפה בשם 

 היזמים. 

 

 

 תודה לכולם על ההשתתפות.   -רה"ע 

 הישיבה נעולה. 

 

       העיר ראש עוזר האס,  ליאור :םרש

  בברכה,

 לוי רועי

   העיר ראש

 וסמלים ציבוריים למקומות שמות ועדת יו"ר


