
בס"ד 

 כה' תשרי תש"פ     
 24 אוקטובר 2019 

פרוטוקול ועדת שמות מספר 1

ת   ועדת  שמות  שהתקיימה   ביום  חמישימישיבת   10/10/19  בשעה  11:00 בלשכת מנכ"ל 
העיריה. 

השתתפו: 
מר נחמן  יורם - יו"ר הועדה 
הרב עזרן שלמה –חבר הועדה
מר טויזר  רפי  -חבר  הועדה 

מר  פרץ אבי-מח'  הנדסה 

נעדרה: גב'  סבג  בתיה- חברת הועדה

על סדר  היום: 
א. שמות  כיכרות באופקים 

ב. שמות רחובות בשכ' חורשת נח 
ג. אישור  שם רחוב נוסף  בשכ' הפארק ( רחוב הר הארגמן) 

ד. אישור  דרך הותיקים  המחברת את רח' יהדות דרום אפריקה  לרחוב ז'בוטינסקי
ה. אישור דרך ר'  אוחנה יעקב  המחברת  את  רח' יעקב  מסיקה לרחוב  חיים חורי 

יורם: 
א. מוצגת  מפה הכוללת הצעה   לשמות  בכיכרות  ברחבי העיר ושמות  רחובות   בשכ'  

  חורשת נח  (שמות ציפורים ).  
ב. בישיבה קודמת  שדנה  באישור  רחובות בשכ' הפארק  הושמט   רחוב  הר הארגמן

ג. לאחרונה  נסללו  שני  קטעי כביש שאנו מעוניינים  לתת  להם שמות.
1. קטע  המחבר  את רח' יהדות דרום אפריקה  ורחוב ז'בוטינסקי. 

2.קטע המחבר  את רח' יעקב מסיקה  לרח' חיים חורי. 

רפי טויזר:  
באופן  עקרוני  אין  התנגדות לשמות המוצעים  אך  יש  לבצע  מספר תיקונים  טכניים  במפת 

שכונת  חורשת  נח כך  שתחום הרחובות יהיה ברור. 

החלטה: 

א. הועדה מאשרת את  שמות רחובות הבאים  בשכ' חורשת נוח :

1. סלעית

2. אגמית



 

 
 

3. אנפה 

4. עפרוני 

5. עיט  

6.  דוכיפת 

7.  צוקית 

8. מגלן 

9. בז 

10.  דרור 

11.  זמיר 

12.  ירקון 

 חוחית13.  

 חסידה14.  

 חוגלה15.  

 יסעור16.  

 עגור17.  

 שליו18.  

 חופית19.  

 נחליאלי20.  

21.  סנונית 

 בארית22.  

 פשוש23.  

 בארית24.  

 שחף25.  
 

ב. הועדה  מאשרת את שמות הכיכרות הבאים : 

 

1. השער לנגב 

2. ככר אופקים 

3. חירבת פטיש 

4. מטרו-ווסט 

5. תוצרת הארץ 

6. ככר זבוטינסקי 

7. ככר העיר 

8. ככר מעגל החיים 

9. ככר הפלדה 

10. ככר ספרא 

11. ככר הספורט 

12. ככר ירושלים 

13. ככר הפארק 

14. ככר יהדות התפוצות 

15. ככר חצרים 

16. ככר מלאכי ישראל 

17. ככר הזריחה 

18. ככר השחפים 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

19. ככר החינוך 

20. ככר הגפן 

21. ככר סיירת שקד 

22. ככר עצמאות 

23. ככר חכמי ישראל 

24. ככר גיבורי ישראל  

25. ככר היונים  

26. ככר  דר'  חיים ורבקה אמיר 
 

ג. הועדה מאשרת  שם  רחוב נוסף  בשכונת הפארק :   רחוב   הר הארגמן. 
 

ד. הועדה מאשרת  שקטע  הכביש המחבר  את רחוב  יהדות דרום אפריקה   

  ורחוב ז'בוטינסקי  ייקרא   דרך הוותיקים. 

הועדה מאשרת  שקטע  הכביש  המחבר  את  רחוב יעקב מסיקה   

ורחוב ר' חיים חורי  ייקרא  דרך רבי יעקב אוחנה. 

גב' בתיה סבג חברת הועדה מאשרת טלפונית את הפרוטוקול.  

 

בכבוד רב,  

יורם נחמן  

מנכ"ל ויו"ר הועדה  

 

העתק: מר איציק דנינו –ראש העיר  

            חברי הועדה  

 

 

    

 

   

      


