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 נוכחים:

 מר יהודה דנינו, יו"ר הוועדה

 מר שחר סימנה, חבר ועדה

 חבר ועדה –מר אלי מזוז 

 חבר ועדה –עו"ד רם שרון 

 מנכ"ל העירייה –מר דוד שטרית 

 מזכירות העירייה –גב' יעל יצחק פור 
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 .21ובשדרות הרצל  10היסודיים ברחוב הדוגית . מתן שם לביה"ס 1

 

בהמשך להצעתו של החבר רם שרון, פורסם קול קורא לציבור להציע שמות לשני בתי  הודה דנינו:י

לפניכם רשימת השמות שהוצעו. יצויין כי יש שמות הספר היסודיים ברח' הדוגית ובשדרות הרצל. 

 שהוצעו מספר פעמים ע"י תושבים שונים.

 העיר להתמקד בשמות בתחום הלמידה. גף החינוך וראשהמלצת א

 :והנימוקים להלן השמות המוצעים

 לימוד והכוונה לעתיד של הילדים לעתיד מוצלח. - יקרא  "עתידים"  –ביה"ס ברחוב הדוגית 

משורש המילה ניצן, תחילת תקופת לימודים של ילדים  –יקרא "ניצנים"  -"ס בשדרות הרצל  ביה

 צעירים.

 

לרישום  באופציותומופיעים יבור : ראשית, למיטב ידיעתי השמות המוצעים כבר פורסמו לצשרוןרם 

בהמשך לקול שהתקבלו השמות רשימת על אף שפניתי לקבלת מוחה על כך ש.  בנוסף, לבתי הספר

 כדי לבצע סינון של השמות, רק כעת קיבלתי אותם. קורא כבר ביום חמישי,

 

, מאז שפורסם הקול קורא, רה"ע ביקש ממני מספר פעמים לכנס את למען ההגינות יהודה דנינו:

 ומסתבר שהנושא היה דחוף. הוועדה לא כונסההוועדה, אך מפאת דוחק הזמן 
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לא מקובל עלי שהוועדה תשמש כחותמת גומי. במקרים דחופים מעין זה, ניתן היה  שחר סימנה:

קול לציין בפרסום שה היה ראוי כמו כן,   לקבל אישור טלפוני של חברי הוועדה לשמות המוצעים.

 הינו לשמות מתחום הלמידה.קורא 

 

 שמות יפים.הניב אני מברך על היוזמה לפרסום קול קורא ש : יהודה דנינו

 "ניצנים".-"עתידים" וביה"ס בשדרות הרצל   -ברחוב הדוגית   קריאת ביה"ס היסודימעלה להצבעה 

 

שאינה  מבחינת משמעות המילה אינני מתחבר לשם "עתידים": אני בעד השם "ניצנים" אך רם שרון

כשם  , המופיע גם בתנ"ך. במקום זאת מציע לקרוא לביה"ס "בארי" )עתיד ברבים זה עתידות( ברורה

 של נביא.

 

 : 1החלטה מס' 

"עתידים" ולבית הספר  –חברי הוועדה ממליצים לקרוא לבית הספר היסודי ברח' הדוגית 

 "ניצנים". –ל היסודי בשדרות הרצ

 

 רח' הדוגית.-אישור מיקום חדש בכיכר שד' הרצל  -.  כיכר ע"ש רחבעם זאבי ז"ל 2

חרוב -ז'בוטינסקי-בישיבת הוועדה האחרונה הוחלט כי הכיכר בצומת הרחובות אלון: יהודה דנינו

הוועדה החליטה  2005ה וההעפלה. חבר הוועדה מר רם שרון בדק ומצא כי בשנת יתקרא כיכר העלי

שאותה כיכר תיקרא על שם רחבעם זאבי ז"ל. לאור זאת, מוצע מיקום חדש להנצחת רחבעם זאבי ז"ל 

 תוודא קבלת הסכמת המשפחה.רחוב הדוגית. מזכירות העירייה -בשדרות הרצלכיכר  –

 

 : 2החלטה מס' 

מליצים פה אחד לאשר מיקום חדש להנצחת רחבעם זאבי ז"ל בכיכר שדרות חברי הוועדה מ

 רחוב הדוגית. –הרצל 

 

 

 

בהמשך להצעתו של חבר הוועדה עו"ד רם שרון לראש העיר, לקרוא לשכונה הדרום  יהודה דנינו:

ם ינה כי בשלב זה אין מקום לדון בשמזרחית ע"ש רה"מ  לשעבר גולדה מאיר ז"ל, תשובת ראש העיר ה

 לשכונה שטרם הונחה בה אבן אחת. גולדה מאיר ראויה בבוא היום.

 

 רשמה: יעל יצחק פור

 

 ארי-העתק: ראש העיר, מר צבי גוב
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