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 חסר:

 חבר ועדה - מר רחמים דוד
 
 

 על סדר היום:
 
 :לרחובות בשכונת נאות שמירמתן שמות  .1
 
 

 שמטרתו שיתוףכפי שפעלנו בעבר כך גם הפעם, פורסם קול קורא  : כהן-ארנפרוינדרונית 

נקבע כי השכונה תישא חירת שמות לרחובות בשכונה החדשה "נאות שמיר". בהליך בהציבור 

היתה יצויין כי את שמות המשוררים והסופרים בני עמנו, וכי ינתן ייצוג שווה לשני המגדרים. 

 מרשימה מצד הציבור. היענות 

 הוועדה תתייחס אך ורק לשמות סופרים ומשוררים שאינם בחיים.

 

 :שמות שהוצעולהלן ה

קובנר,  אהובה עוזרי, אהוד מנור, אורי צבי גרינברג, איבן גבירול, אלכסנדר פן, אסתר  אבא

ראב, אסתר שטרייט וורצל, ארז ביטון, ברכה סרי, בתיה גור,  דבורה עומר, דוד אבידן, דליה 

ן רביקוביץ, זלדה שניאורסון, חיים גורי, ח.נ. ביאליק, חנוך לוין, יהודה הלוי, יהודה עמיחי, יהונת

לאה גולדברג, מרים ילן שטקליס, נתן אלתרמן, נתן זך, נתן יונתן, סמי  ,יצחק נבון גפן, יונה וולך,

 ועוד. תרצה אתר, שאול טשרנחובסקי, ש"י עגנון ,רחל חלפי מיכאל, רחל המשוררת, רוני סומק,
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 דוד שטרית: 

 רחובות משניים, כאשר רחוב משני אחד מהווה  9 -רחובות ראשיים ו 2השכונה החדשה כוללת 

 שיקרא גם כן שד' הציונות.המשך של שד' הציונות. לכן מציע 

 

 החלטה:

, חברי הוועדה החליטו פה אחד על מתן שמות כמפורט ובחינת השמות המוצעים לאחר דיון

 להלן:

 

 רחובות ראשיים:

 )כביש ראשי עוקף( רחל המשוררת .1

 אבא קובנר .2

 

 ים:רחובות משני

שד' הציונות )המשך של שד' הציונות  .1

 הקיים(

 יונה וולך .2

 דליה רביקוביץ .3

 אהובה עוזרי .4

 תרצה אתר  .5

 זלדה שניאורסון מישקובסקי )רזרבה( .6

 יהודה עמיחי .7

 ש"י עגנון .8

 יצחק נבון .9

 יהודה הלוי .10

 נתן אלתרמן )רזרבה( .11

 

 נאות שמיר, אך אבקש לציין בשמות למבני ציבור בשכונתהיום אמנם איננו דנים  שחר סימנה: 

לפרוטוקול כי אני מציע לקרוא לביה"ס הממלכתי דתי שיבנה בשכונה זו, ע"ש אורי אורבך ז"ל, 

איש סופר, עיתונאי, , לאזרחים ותיקיםהיה שר אשר היה בעל אישיות עשירה חוצה מפלגות, 

 .תקשורת ובעל חוש הומור עשיר

 

 

 שמה: יעל יצחק פורר

___________________ 

 כהן –רונית ארנפרוינד 

 יו"ר הוועדה
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