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נוכחים:
אלדד הלחמי – יו"ר הועדה
שימי שפירא – חבר הועדה
אלי פינברג – חבר הועדה
יובל ארד – ראש המועצה
התנצלה:
אביבה מנצור – חברת הועדה
סדר היום:
 .1קביעת נוהל למתן שמות לאתרים ביישוב:
עקב המחסור בקיומו של נוהל למתן שמות לאתרים ביישוב ,הוחלט להקדיש את ישבתה
הבאה של הועדה לקביעת כללים מנחים לקריאת רחובות ,כיכרות ,גני שעשועים פארקים,
שבילים ומבנים.
 .2מתן שם לפארק החדש המוקם בלבה של צור יגאל:
 הועדה דנה בהצעתו של ראש המועצה בנדון – מצ"ב מכתבו.
 הועדההחליטה להמליץ למועצה לקבל את הצעתו של ראש המועצה ולקרוא לפארק
החדש בצור יגאל על שמו של יצחק שמיר ז"ל ראש הממשלה השביעי של מדינת
ישראל.
 הועדה ראתה לנכון להנציח את זכרו של יצחק שמיר באתר מרכזי ביישוב לאור
העובדה שכראש ממשלה פעל להקמתו ולפיתוחו של היישוב.
 הועד רואה לנכון לציין כי מר שמיר היה אורח הכבוד בחגיגות לציון השנה החמישית
להקמתה של כוכב יאיר ששיאן היה באירוע שבו הוא הניח את אבן הפינה להקמתה
של צור יגאל.
 הועדה רואה לנכון לציין כי הבחירה לקרוא אתר מרכזי ביישוב על שם אישיות
מרכזית בחיי העם והמדינה ,שגם היה מעורב באופן פעיל בהקמתו ובפיתוחו של
היישוב ,תשמש נר לרגלנו בבואנו לקבוע נוהל למתן שמות לאתרים ביישוב (כאמור
בסעיף מס'  1לעיל).
 .3שמות כפולים לרחובות ביישוב:
הובא לידיעתה של הועדה כי העובדה ששני רחובות (בכוכב יאיר ובצור יגאל) נושאים את
השם "יסמין" ("היסמין" בכוכב יאיר) .הועדה החליטה להטיל על מנכ"ל המועצה לבדוק עם
דיירי שני הרחובות עד כמה העניין מפריע להם ולהגיש לנו את חוות דעתו בנדון.
-

לבקשתה של אביבה מנצור ,סגנית ראש המועצה וחברת הועדה ,שנבצר ממנה
להשתתף בישיבה ,אני מצרף תגובתה להחלטות דלעיל " :איני רואה כל מניעה לקרוא
לפארק ע"ש יצחק שמיר האיש שהניח את אבן הפינה ליישוב צור יגאל .אין צורך לעניות
דעתי להכביר מילים נוספות הוא היה ראש ממשלה במשך  7שנים ובעל זכויות רבות.
(ולאו דווקא ליישוב) אשר על כן ראוי להנצחה.
באשר לרחוב יסמין והיסמין .כמי שהיתה מעורבת בקביעת שמות הרחובות בצור יגאל
אכן היתה טעות ברם היא איננה אקוטית קשה לי להאמין שתושבי הרחובות הללו
יסכימו לשנות את שם הרחוב .להזכירכם השמות הללו מלווים את היישוב יותר מ25-
שנים בצור יגאל והיסמין בכוכב יאיר  35שנים".

רשם :אלדד הלחמי

