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פרוטוקול ישיבת ועדת שמות שהתקיימה ב 21-בנובמבר 2017
נוכחים:
אופיר טואיל ,יו"ר הועדה –חבר מועצת עיר
ארנון אברמוביץ ,חברת מועצת עיר
רוחמה יולזרי ,נציגת מנהל הנדסה –חברת ועדה
שי הופמן ,חבר ועדה
יצחק שדר ,חבר ועדה
חיים שאבי ,חבר הועדה
יו"ר הועדה אופיר טואיל פותח את ישיבת ועדת שמות.

קביעת שמות רחובות למתחם 1302
אופיר טואיל:
הצעה  :לקבוע שמות לרחובות חדשים במתחם הר.1302/
רוחמה יולזרי  :מציגה את הנושא  .מדובר בשטח לבניה שבין הספורטק מדרום  ,דרך
רמתיים ממזרח ועד לרחוב הציונות ממערב .בשטח הזה אושרה תב"ע הר 1302/והופשרו
מגרשים לבניה גבוהה ובניה מדורגת עבור  1293יח"ד  .בתחום התכנית מתוכננים 8
רחובות חדשים שיש לקבוע שמות עבורם .אופיר טואיל מציע לקרא לרחוב הראשי החדש
המחבר בין דרך רמתיים ממזרח ועד לרחוב הפרדס פינת הציונות ממערב  -רחוב "שדרות
ירושלים " לציון  50שנה לאיחודה של העיר ירושלים החלה בשנה זו.
לרחובות האחרים חשבנו לקרא על שם נשים חזקות בתנ"ך והן  :אביגיל ,נעמי ,יעל ,ארבע
אימהות ,רות ,אסתר המלכה ,בת שבע .קריאת רחובות ע"ש נשים בכלל נמצאה חסרה
בהוד השרון ולכן חשבנו להעניק מעמד שיווני לאוכלוסיית הנשים ולחבר את ירושלים
התנכ"ית לגיבורות תנכיו"ת.
ארנון אברמוב  :אין לי בעיה עם רחוב שדרות ירושלים אולם הבטיחו לנו שרחוב זה ישא
את שמו של מנחם בגין.
רוחמה יולזרי  :כנציגת מנהל ההנדסה ותיקה בוועדת שמות ,אני זוכרת שהנושא אכן הוזכר
כמה פעמים אציין כי שמו של מנחם בגין ז"ל מונצח בעיר פעם אחת בשכונת רמות מנחם
בפעם נוספת בבית ספר יסודי במתחם .1200
יצחק שדר  :אין לי בעיה עם שם הרחוב "שדרות ירושלים" אבל לדעתי לא קיים קשר בין
רחוב שדרות ירושלים לשאר הרחובות ע"ש נשים.
רוחמה יולזרי  :מציינת כי נבחנו חלופות נוספות הקושרות את שאר הרחובות לשדרות
ירושלים לפי הנושאים הבאים  :שכונות בירושלים  :משכנות שאננים ,ממילא ,נחלאות,
המושבה הגרמנית ,מלחה ,קרית משה ,עיר דוד ,עין כרם ,רחביה ,גבעת רם ,בית וגן ,גבעה
צרפתית ,יפה נוף ,רוממה .הרים בירושלים  :הר אורה ,הר עמינדב ,גבעת שאול ,הר
הצופים ,הר הזיתים ,גבעת המטוס ,הר נוף ,הר הטייסים ,הר ציון.
שערים בירושלים :שער הרחמים ,שער האריות ,שער האשפות ,שער יפו  ,שער שכם ,שער
הפרחים ,שער ציון .חלופה נוספת שנבדקה היא שבטי ישראל  ,אך מכיוון שאין מספיק
רחובות לכל שמות השבטים .היא ירדה מהפרק.
החלטה :
הועדה ממליצה למועצת העיר לקרא לרחוב הראשי המוצע "שדרות ירושלים"
ל 7 -הרחובות הנוספים לקרא ע"ש שכונות בירושלים .משכנות שאננים ,נחלאות,
המושבה הגרמנית ,עין כרם ,ממילא ,בית וגן ,עיר דוד.
בעד -אופיר טואיל ,חיים שאבי ,שי הופמן ,יצחק שדר
נמנע  -ארנון אברמוב.
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ביטול רחוב הכיבוש:
אופיר טואיל :הצעה :תקבלה פניה בוועדת שמות על כי הרחוב גורם לקונוטציה שלילית בכל
הקשור למילה כיבוש ההצעה היא לבטל את שם הרחוב.
רוחמה יולזרי  :מציגה את הנושא .מדובר במעבר להולכי רגל ביעוד שצ"פ המחבר בין דרך
רמתיים לרחוב בן גמלא  .המעבר נמצא מדרום לדרך רמתיים  .51פירוש השם "הכיבוש" –
ע"ש קבוצת חלוצים שקדמה למתיישבי רמתיים שהועסקו ע"י גואל האדמות יהושוע חנקין ,
לשם שליטה וכיבוש הקרקע שנגאלה.
מכיוון שמדובר במעבר בין בתים ולא ברחוב סטטוטורי אשר יעוד הקרקע הוא "דרך" ,
נשקלת האפשרות לבטל את הרחוב שממילא איננו מתפקד כרחוב ואין בו כתובות בתים.
ארנון אברמוב  :אין לי בעיה עם השם כיבוש  .לא חושב שצריך לבטל את שם הרחוב הזה.
החלטה  :הועדה ממליצה למועצת העיר לבטל את רחוב הכיבוש.
בעד -אופיר טואיל ,חיים שאבי ,יצחק שדר ,שי הופמן
נגד  -ארנון אברמוב.
.

החלפת שם רחוב "לב השכונה " לרחוב "אמנון ליפקין שחק"
אופיר טואיל  :הצעה  :להחליף את שם רחוב "לב השכונה" לרחוב "אמנון לפקין שחק".
רוחמה יולזרי  :מציגה את הנושא .עיריית הוד השרון מעוניינת לכבד את זיכרו של הרמטכ"ל
אמנון ליפקין שחק ולקרא רחוב על שמו .נמצא כי שכונת "הרמטכ"לים" היא המקום הראוי
יותר לקריאת רחוב ע"ש לפקין שחק  .בשכונה זו רוב הרחובות הינם ע"ש רמטכ"לים ולכן
הועלתה הצעה להחליף את שם רחוב "לב השכונה " ( הנמצא במרכז השכונה ומכאן שמו )
ל"אמנון ליפקין שחק " .חשוב לציין כי ברחוב מתגוררים דיירים ב 6 -בתים צימודי קרקע
שיצטרכו להחליף את כתובתם .דבר זה עלול לגרום לאי נעימות והטרדה מכיוון שיצטרכו
לטפל בבירוקרטיה הכרוכה בהחלפת כתובת בית במשרד הפנים  ,בנקים ,דואר וכדומה.
החלטה  :הועדה ממליצה למועצת העיר להחליף את שם רחוב " לב השכונה" לרחוב
"אמנון ליפקין שחק".
אושרה פה אחד.

קריאת שם לכיכר באיזור התעשייה נווה נאמן
אופיר טואיל  :הצעה  :יש לנו פנייה להנצחת זיכרו של מר חיים סנילביץ.
חיים סנילביץ נפטר באוקטובר  .2013האיש בעל חברת "אל מדיקל"  ,הקים פרויקטים
באזור התעשייה נווה נאמן ,דאג למקור פרנסה לאנשים רבים ותרם תרומה למבנים
ולקהילה.
רוחמה יולזרי  :מציגה את המיקום  .מדובר בקריאת שם לכיכר באזור התעשייה נווה נאמן
מערב הנמצאת בצומת הרחובות המכונאי  /החרש  /הנגר.
יצחק שזר  :הנושא עלה כבר בישיבה קודמת לקריאת שם רחוב על שמו וירד מסדר היום.
אני רוצה להבין מה הוא תרם ולמה צריך להנציח איש עסקים .אם היה איש ציבור אז
בבקשה .האם עומד בקריטריונים למתן שמות?
רוחמה יולזרי  :מחלקת למשתתפים את מסמך הקריטריונים למתן שמות לרחובות וכיכרות
בהוד השרון שאושרו במועצת העיר ב. 19.8.07 -
החלטה :
ועדת השמות מבקשת פירוט של הבקשה לקריאת שם לכיכר ע"ש חיים סנילביץ ובדיקת
תבחינים .הנושא יידון שוב בישיבת וועדת שמות הבאה.
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קריאת שם לכיכר ברחוב ז'בוטינסקי
אופיר טואיל הצעה  :לקרוא לכיכר ברחוב ז'בוטינסקי " כיכר ותיקי העיר " על מנת לכבד
אוכלוסייה זו.
רוחמה יולזרי  :מציגה את המיקום  .מדובר בכיכר הראשונה שברחוב ז'בוטינסקי  ,מול " עד
."120
החלטה  :הועדה ממליצה לקרוא לכיכר ברחוב ז'בוטינסקי (של הקניון  +הספורטן)
"כיכר ותיקי העיר"
אושרה פה אחד.

ביטול רחוב ניסן
אופיר טואיל הצעה  :הנושא נשמט בטעות מסדר היום שנשלח אליכם אולם ברצוננו לדון
בביטול רחוב ניסן.
רוחמה יולזרי :
מציגה את הנושא  .רחוב ניסן נמצא במתחם  . 5תכנית במ/5/600/א קבעה את הרחוב
עבור כניסה למגרשי מגורים .מאוחר יותר ,אושרה תב"ע נוספת באותו שטח אשר ביטלה את
הדרך וביצעה חילופי שטחים ע"י ניוד של מגרשי מגורים מהצד המערבי של רחוב השקמים
אל הצד המזרחי ( כיום המגרשים נמצאים ברחוב שטיין) .באותו אופן  ,ניידה התב"ע את
השטח המיועד לשב"צ ( שטח לבניני ציבור) מהצד המזרחי של רחוב השקמים אל הצד
המערבי ובכך יצרה מגרש גדול לצרכי ציבור .הרחוב אינו קיים בפועל ואינו מכיל כתובות
מבנים .יש צורך לבטלו.
החלטה :
הועדה ממליצה למועצת העיר לבטל את רחוב ניסן .
אושרה פה אחד.
אופיר טואיל
חבר מועצת העיר
יו"ר ועדת שמות
רשמה  :רוחמה יולזרי
מנהלת מחלקת ייעודי קרקע וGIS -
ונציגת מנהל הנדסה בוועדת שמות

