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ת , מבקשת לציין כי בישיבת ועדת שמודיון בנושא שעל סדר היוםקיום טרם  נד:ירונית ארנפרו

 הצבת שילוט בכל רחוב עם הסבר למשמעות שם הרחוב. הוחלט על  2014שהתקיימה בחודש ינואר 

הוועדה אשר עלתה גם במועצת העיר  על יישום החלטת רה"ע קבל הסבר בשם הוועדה, מבקשת ל

 והוצהר שכך יעשה.
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ניות שניתן לקרוא על יחובות רבים בעיר הינם על שם גברים. יש נשים ראויות ורצ: ררונית ארנפרוינד

 . מדגישה את חשיבות הקשר בין השם המוצע לתוכן והערכים שהמבנה מייצג.רחוב או מבנה מםש

 

לשעבר מר יצחק שמיר ז"ל, אשר פעל רבות למען  לקרוא לביה"ס על שם רה"מ: מציע שחר סימנה

ראוי כי  ובשל כך  , היה נקי מכל רבב מהבחינה השלטונית. כמו כן90 -ה בשנות ההעלאת יהודי אתיופי

 יונצח יחד עם שאר המנהיגים המונצחים בעיר.

 

יהודית נאות ז"ל שכיהנה כשרה לאיכות הסביבה בשנת לקרוא על שם פרופ' : מציעה רונית ארנפרוינד

 .. הוצע לה לכהן כשרת החינוך אך בחרה באיכות הסביבה מפאת חשיבות הנושא16-בכנסת ה 2003

נאות מילאה תפקידה זה באופן שזכה להערכה ולתמיכת "הארגונים הירוקים". היא פעלה לנטרול 

מיחזור, ובמיוחד לשמירת רצועת החוף של מדינת חומרים מסוכנים, לשיקום אתרי פסולת, לקידום ה

. 15/8/14 -פית, שאושר בכנסת בישראל. נאות פעלה נמרצות לחקיקת חוק שמירת הסביבה החו

העברת חוף פלמחים לידיים  בזכות חקיקת החוק נמנעה. נפטרה לאחר מחלה קשה 2004בשנת 

 . ם פרטיותיוחופים אחרים ישארו ברשות הציבור ולא יועברו לידי פרטיות
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בין הדמות לתוכן והערכים  לא נמצא קשרק שמיר, לדעתי לגבי ההצעה של שחר לקרוא על שם יצח

לאור העובדה כי ביבנה שכונות נקראות על שמם של ראשי ממשלה ה"ס אקולוגי אמור לייצג. שמבנה בי

 ) בגין, רבין(, מציעה שתבחן עם ראש העיר אפשרות לגבי שכונות חדשות בעתיד.

 

 יכום:ס

 הצעות למתן שם לביה"ס האקולוגי. 2הועלו 

 .שחר סימנה ורחמים דוידי :בעד השם יצחק שמיר

 כהן רונית ארנפרוינד -בעד השם  פרופ' יהודית נאות 

 

 החלטה: 

הוחלט ברוב קולות להמליץ לראש העיר לקרוא לביה"ס האקולוגי בשכונה הירוקה ע"ש יצחק 

 שמיר ז"ל.

לדעת יו"ר הוועדה גב' רונית ארנפרוינד כהן אשר המליצה על השם ההחלטה התקבלה בניגוד 

 פרופ' יהודית נאות מהנימוקים שפורטו לעיל.

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 כהן-רונית ארנפרוניד
 יו"ר הוועדה
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