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 05.11.2015ועדת השמות הממשלתית מיום  – סיכום ישיבת מליאה

 :משתתפים

, ד"ר עומרי בונה, מר יוסי  פרופ' שולמית אליצורפרופ' משה שרון )יו"ר(  פרופ' יואל אליצור,

כהן  -פרופ' עמית מר ברוך פרצמן,, , ד"ר זאב משל , כהן אתגר גב' מאריה בכור, , מר יהודה זיו ,

ר אבשלום קור, פרופ' זכריה קלאי, פרופ' רות קרק, פרופ' מרגלית "ד"ר צבי צמרת ד ,עירית 

 שילה, גב' רעיה שרקי

 עניינים כלליים: .1

 26.05.2015אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות מיום  .א

 

 .נפטראשר מהכפר מראר , פרופסור נעים עריידי, הזכיר אתיו"ר הוועדה,  .ב

לא כיבד את הוועדה בישיבותיה אשר מונה על ידי הממשלה להיות חבר ועדה, פרופ' עריידי 

משום שמונה לאחר בחירתו לשגריר ישראל בנורבגיה.פרופ' עריידי כתב את עבודת 

צבי גרינברג.  הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בספרות עברית ומומחיותו הייתה אורי 

 יהי זכרו ברוך כשגריר נודע בנאומיו הציוניים ובתרומתו הרבה למען מדינת ישראל. 

 הקמת אתר אינטרנט לוועדה: .ג

נערכה פגישה עם הממונה על צוות האינטרנט על מנת לקדם אתר אינטרנט לוועדה כדי 

 שיהיה דיווח רצוף ושוטף על החלטות הוועדה. 

 רשימון: .ד

בעיקר בתעתיק לערבית. ישנה גישה להוסיף אמות קריאה להקל על  הרשימון יוצר בעיה

הגיית השם העברי בערבית. בגישה זו תומך מר יוסי בכור מנתיבי ישראל. הנושא לא 

עקבי. האקדמיה ללשון עברית מצדדת בתעתיק מדויק ובתעתיק ללטינית בהוספת קו 

  H-תחתון מתחת ל

 ישנה בעיה  ל כןעל פי כללים ושיטה וע ההוספת האמות קריאה לא נקבע

  לוועדה לשמוע את דעתה.פונה היו"ר הדבר מעכב את הנושא של השלמת הרשימון, ולכן 

הדוגמאות שניתנו נועדו להמחיש כי בחלק מהמקרים ייתכן שיש מקום להוספת אם קריאה 

שיכולים ולכן נדרשת הכרעה בנושא וקביעת דרך ושיטה הגם  ,אולם במקרים אחרים לאו

 להיות חריגים מסוימים.
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 להלן עיקרי הדברים שהועלו בדיון :

השילוט מיועד  חשש לאור שינוי תעתיק השמות לערבית ללא אמות קריאה.העלה  -בכורמר יוסי 

 .ולהגיע למחוז חפצ לציבור נדרשים לסייעבוועדה לדוברי השפה הערבית ואנו 

לבין רשימת השילוט  –הבחנה בין הרשימה הבסיסית שהוועדה סמכה ידיה עליה  פרופ' קלאי:

 למשרד התחבורה.

 אין לנו שני רשימונים. אנו עורכים רשימון אחד ובו נדרשת שיטה ואחידות. -פרופ' שרון

אין ניקוד על השילוט גם בעברית. לדעתי רק במקרים של בלבול מיוחד ויוצא דופן יש  -ד"ר צמרת

 קריאה אך לא בכל המקרים יש לשבש את כתיב המילה בתעתיק. מותא להוסיף

לחלקנו בוועדה קשה לקבוע ולהמליץ בנושא הזה. ניסיונך כישוריך ומכלול ידיעותיך  -ד"ר משל

 הופכים אותך לבר סמכא בנושא מבלי צורך לדון בנושא.

 ניתן להוסיף ניקוד כפי שננהג במדינות העולם -פרופ' כהן עמית

איננו נוהגים להוסיף ניקוד בשילוט. השילוט עמוס ומכיל ממילא שלושה  -ריה כהן אתגרגב' מא

 שמות לכל יעד.

הוספת אמות קריאה בהנחת העבודה אם כן תהיה רשימון ללא אמות קריאה  -פרופ' שרון 

בכל מקרה מדובר ברשימון אחד ולא ברשימות כמו גם ניקוד במידה שיידרש.  במקומות הנדרשים

 ומקוצרות על פי דרישה.שונות 

 

הוועדה מסמיכה ידיה על פרופ' שרון ופרופ' אליצור להחליט במקומות הנדרשים בתעתיק 

 לערבית אם יש צורך בהוספת אמות קריאה ואם לאו.

 

 ניהול פעילות הוועדה: .ה

שהערים קשיים על עבודת הוועדה והאם יש ביקש לדעת מי הגורם במשרד  פרופ' קלאי

 בניהול.עדין בעיות 

 ניהול הוועדה אינו נוגע לוועדה עצמה. זה מטופל על ידי המשרד. -פרופ' שרון
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 צמתים ומחלפים: .2

 דרום : שוקת 6חיבור כביש א. 

שפרט בעזרת מפות על  בדיון השתתף מנכ"ל כביש חוצה ישראל, מר ראובן לב און

 .השינוי התעבורתי באזורים כחלק מהחדש פיםהקמת המחל

הצורך בשינוי שם הצומת הקיים בהנחה ששם המחלף אכן  ניתן עלהסבר נוסף 

  ייקרא שוקת הואיל וצומת שוקת הקיים יהפוך למחלף.

 

 כאמור, נדרשים שלושה שמות במערך המתוכנן:

  31עם כביש  6כביש 

 מחלף מרכזי – 60עם כביש  6כביש 

 צומת שוקת שקיים היום שבשנים הבאות יהפוך למחלף 

 

: האזור משתנה ואיתו המערך התחבורתי. מציעה את השם מיתר ושוקת אתגר גב' מאריה כהן

 למחלפים החדשים:

 החלטה:

  189717/580514נ.צ  -צפוןשוקת ֶמְחַלף 

  189454/578693נ.צ  -שוקת דרוםֶמְחַלף 

  190610/579589נ.צ   -רית  מ  *ֶמְחַלף 

התחבורתית יוסב למחלף מיתר בעת השלמת המערכת  -שוקת * נקרא כיום צומת 

 והמחלפים החדשים הנבנים בסמוך
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 מחלפים: -531כביש  .ב

  יש הסכמה בין עיריות רעננה והרצליה לקרוא למחלף בשם רעננה הרצליה

 כן, הסכמה בין עיריית רעננה ומועצה אזורית דרום השרון לקרוא למחלף ח"ן רעננה.-כמו

  :החלטה

  1877.6754*ֶמְחַלף ח"ן רעננה נ.צ 

  1862.6773*ֶמְחַלף רעננה הרצליה נ.צ 

 

 5488*השמות מחלף ח"ן ומחלף הרצליה מזרח שנקבעו עוד בשלב התכנון ופורסמו בי"פ 

 .בטלים 1514-1515עמ' 

 

 57/562כביש ג. 

 מטר מערב לצומת ינוב 350צומת חדש 

 ישנה הצעה אחת לקרוא לצומת בורגתה

 לקרוא למקום המרזבה-מר יהודה זיו

 מזרח השרון מכיוון ששאר היעדים כבר בשימוש -יואל אליצורפרופ' 

 להחזיר לתודעה את הסיפור התנכי -בנות צלופחד -ד"ר צמרת

 אין מקום לשמות שגויים במקומות לא נכונים -פרופ' קלאי

 חשוב להקל על ציבור המשתמשים בדרך בקביעת שמות היעדים -ד"ר משל

  :החלטה 

 195896. 691402ֹצֶמת כפר יונה מזרח  נ.צ  

 

 : 581מעל כביש  9מחלף חדש בכביש  .ד

 נתקבל משרד התחבורה לא נערך לנושא ומבקש לדחות הנושא לדיון הבא.

 

 עכו כרמיאל מזרח 85מחלף חדש )בנספח לסדר היום(  כביש  .ה

 217210.757500החלטה: ֹצֶמת בר לב 
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 שונות .3

ביקש לשנות שמו של נחל איתן בעמק המעיינות הואיל  מר יהודה זיו שינוי שם נחל: .א

 ואינו מתאים לזרימתו העונתית.

 החלטה: שם הנחל לא ישונה 

 

 שינוי שם מעיין: .ב

, פנה לוועדה בבקשה לשנות את שם מר אורי אריאלשר החקלאות ופיתוח הכפר, 

 המעיין "עין בובין" לשם "עין דני" ע"ש דני גונן ז"ל שנרצח בסמוך.

 

 קבעה כי עם כל הכבוד הראוי אין מקום להפוך את מפת הארץ למפת הנצחה. הוועדה

 ברוב קולות הוחלט לדחות את הדיון בשל תקופת צינון נדרשת.

 

 

 אישור לשמות חדשים במפה: לא נדון מפאת קוצר זמן .ג

 

 דיון סוף                  


