
 

 

 14.01.2015 תאריך:         
  -לכבוד

 חברי מליאת המ.א בני שמעון
 
 

 שלום רב,
 

 המלצת וועדת שמות של אזה"ת עידן הנגב לקביעת הנדון: 

 רחובות, ככרות ושצ"פים בשטח עידן הנגב

החליטה להמליץ בפני מליאת  11.01.2015וועדת השמות של עידן הנגב בישיבתה האחרונה מיום 

 המועצה האזורית על שמות לרחובות, כיכרות וחלק מהשצ"פים באזור התעסוקה המשותף.

כאשר הוצאנו קול קורא לציבור התושבים בשלושת  מתקודהכבר בשנה  תהליך קביעת השמות החל

ובו ם ובני שמעון, הן באתר האינטרנט והן בעלונים והעיתונים המקומיים הרשויות: רהט, להבי

 להעביר אלינו הצעות לשמות.פנינו וביקשנו 

 הועברו הצעות לקונספט והועברו הצעות שונות לשמות.

בחרה כקונספט את נושא השיתוף, החזון והעתיד  ,לאחר ששמעה את ההצעות השונות ,הוועדה

 שיבטאו את רוח עידן הנגב.

עדת השמות של עידן הנגב הם; עלי אבו אל חסן מזכיר העיר רהט, הדרה גורפינקל מנכ"לית וחברי ו

 המועצה האזורית, משה פאול מנכ"ל עידן הנגב.

 מצורפת מפת הרחובות, הכיכרות והשצ"פים עליה הוחלט.

 :פירוט

 

 -ות רחובותשמ

 

 רח' היצירה-  

יצירה היא מונח מופשט, המתאר  -גיבוש, בריאהיצירה משמעותה  -פירוש מילוני

התייחסות לדבר מה כאל תוצר של תהליכים מורכבים בעל ערך סובייקטיבי מוסף. בשפה 

 יומית נהוג להתייחס ליצירה כאל תוצר אמנותי.-היום

  המשותפת.בשם זה באנו להדגיש את התהליך והיצירה 

 רח' האתגר- 

מטרה שיש להתאמץ כדי להשיגה, הזמנה להתמודדות או אתגר משמעו  -פירוש מילוני

 להוכחת היכולת.

  בשם זה באנו להדגיש את המשימתיות והמטרות שעלינו, על השותפים ועל היזמים

 לשאוף אליהן.



 

 

 רח' החדשנות- 

פתרונות חדשים לצרכים קיימים, יצירת ערך מוסף באמצעות חדשנות הינה  -פירוש מילוני

 או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים.

  בשם זה באנו להדגיש את המחשבות והיצירה החדשנית שבאיחוד בין הרשויות

 אזור.וייצרו בובחדשנות של חלק ממוצרי המפעלים שיכנסו 

 רח' העתיד- 

קו הזמן שעדיין לא כל מה שיקרה מעכשיו והלאה. החלק של עתיד הינו  -פירוש מילוני

זמן שבו נמצאים כל האירועים שעדיין לא קרו. במובן זה -קרה. כלומר המקום במרחב

 העתיד הפוך במשמעותו לעבר וההווה.

  בשם זה באנו להדגיש את הצפוי בעתיד לאורך ציר הזמן ומשקף את המחשבות

 לאירועי העתיד שיקרו בעידן הנגב.

 רח' הקיימות- 

במובנה הרחב היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך  קיימות -פירוש מילוני

זמן. קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית 

 וחברתית.

  בשם זה באנו להדגיש את חשיבות קיום תהליכי סביבה, רווחה ופרנסה לאורך זמן

 ים השותפים.באזה"ת, המשפיעים על איכות ורמת החיים ביישוב

 רח' השלושה- 

 .3צורת הנקבה של המספר שלושה זוהי  -פירוש מילוני

 .בשם זה באנו להדגיש את שיתוף הפעולה בין שלוש הרשויות 

 דמהיקרח' ה- 

 התפתחות חברתית או תרבותית מתמדת; מודרניזציה.דמה משמעותה יק -פירוש מילוני

 תביא לאזור הן  בשם זה אנו מדגישים את הפריחה שהתעשייה והתעסוקה

מהבחינה החברתית והן מהקשרים התרבותיים שיתפתחו בעקבות החיים יחד של 

 עובדים, מבקרים וצרכנים מדתות ותרבויות שונות.

 רח' האופק- 

קו דמיוני מרוחק בו נראה שהשמיים והארץ נוגעים זה בזה, עתיד, אופק הינו  -פירוש מילוני

הנצפה בין השמים לארץ או לים. קיומו של קו קו אופקי העובר במקום המפגש הדמיוני 

האופק נובע מעקמומיות פני כדור הארץ, שבעטיה אין הצופה יכול לצפות בפני כדור הארץ 

 מעבר לקו מסוים, הוא קו האופק.

  בשם זה באנו להדגיש את ראייתנו רחוקת הטווח וככל שאנו מתקרבים למטרות

 יתרחק. המקום כך האופק

 



 

 

ברחובות ייעשה עפ"י המקובל ממערב למזרח ומצפון לדרום בחלוקה למספרים ** מספור הבתים 

 זוגיים ואי זוגיים.

 

 -כיכרותשמות 

וראוי ** בשמות הכיכרות ניסינו למצוא התאמה בין מיקום הכיכר וקרבתה למגרש או מתקן שיכול 

 שפיע על שמה.שי

 

 כיכר השיתוף- 

מפיקות תועלת זו מפעולתה של זו ותלויות  שיתוף הוא מצב בו ישויות שונות -פירוש מילוני

 זו בפעולתה של זו.

   כר הכניסה הראשית לעידן הנגב תקרא בשם זה המאחד יכשמצאנו לנכון להציע

 את העשייה המשותפת של הרשויות.

 כיכר ההשכלה- 

 דעת, ידע כללי שאדם רוכש במהלך חייו על ידי למידה.השכלה משמעותה  -פירוש מילוני

 בסמיכות למכללה ובאה להדגיש את הרצון להנגיש את ההשכלה  הכיכר נמצאת

 הגבוהה לבאי המכללה.

 כיכר הבועות- 

 כדוריות אוויר בתוך גז או נוזל.בועות הינן  -פירוש מילוני

  הכיכר נמצאת במיקום מרכזי בסמיכות למגרש של חברת סודהסטרים כמפעל עוגן

אלמנטים של פרסום הנוגעים מרכזי ואף יאפשר לנו בעת עיצוב הכיכר להכניס 

 לסודהסטרים.

 כיכר אל שוק- 

מתחם, לרוב לא מקורה, של חנויות ודוכנים לממכר סחורות שוק הינו  -פירוש מילוני

 שונות; יריד.

  כיכר זו ממוקמת במרכזו של רח' המיועד להקמת שוק איכרים, שוק שבת, שוק

ויאפשר פעילות רחוב של קהילות קונים, מוכרים  שניה )טרם נקבע הקונספט( -יד

 ומבקרים במקום. שם זה נכתב בצורת ההגייה הערבית.

 כיכר החזון- 

חלום, התרחשות  ,נבואה ,תיד הרצוירעיון או מחשבה לגבי העחזון הינו  -פירוש מילוני

 דמיונית.

  במבואה החזון הוא המניע של האזור כולו. כיכר זו הנמצאת על הכביש הראשי

הדרומית של רהט ובכניסה המשנית לאזה"ת, מייצגת את הרעיון והחשיבה 

 העתידית שהובילו להקמת אזה"ת ולשיתוף הפעולה בין הרשויות.



 

 

 כיכר הנייר / כיכר הקרטון- 

יריעה דקה וחלקה, העשויה לרוב מעץ ומשמשת כמצע לכתיבה,  -נייר -פירוש מילוני

 לעטיפה, כאמצעי ניגוב וכד'.

 לוח נייר עבה וקשה במיוחד המשמש להכנת קופסאות, אריזות, טפטים ועוד. -ןקרטו

  שם זה לבחירה ולהתייעצות עם מפעל 'קרגל' מפעל הקרטון הגדול שהקמתו

מתחילה בימים אלה והוא אחד מארבעת מפעלי הקרטון הגדולים בארץ ומפעל 

 עוגן באזה"ת עידן הנגב.

 כיכר העסקים- 

 .ן רבים, חנות או חברה למכירת מוצרים או שירותיםעסק בלשו -פירוש מילוני

  שם זה מציין את העסקים, את שילוב התעסוקה, המסחר והתעשייה הבאים לידי

 ביטוי באזור כולו.

 

 -שצ"פים )שטח ציבורי פתוח(שמות 

 

 שצ"פ אל בוסתן-  

ליד חקלאי -גן של עצי פרי, צמחיה ושיחים ריחניים, גןבוסתן משמעותו  -פירוש מילוני

הבית אשר כולל בתוכו עצי פרי, שתילי ירקות ושיחי תבלינים. מקור המילה בפרסית, שם 

פירושה: מקום של ריח. השימוש במילה החל ככל הנראה בתקופת האימפריה המוסלמית 

 והוא מקביל לשימוש במילים 'גן' ו'פרדס' במקורות היהודיים.

  וסתן עם עצי פרי, שולחנות דונם שמיועד להקמת ב 12שם זה מציין שצ"פ בגודל

 פיקניק, לבילוי, נופש ופנאי וחיבור בין הקהילות.

 שצ"פ הקולומבריום- 

מתקנים חצובים בסלע מהתקופה העתיקה ובהם גומחות  קולומבריום הינם -פירוש מילוני

רבות חצובות בקיר זו לצד זו וזו מעל זו. בתרבות הרומית הם שימשו לקבורת אפר משריפת 

השוואה בין הקולומבריום בארץ ישראל למבנים דומים בעולם, הגיעו  מתים, ולפולחן.

יונים למאכל, לקורבן או  ארכאולוגים רבים למסקנה שבארץ ישראל שמשו המבנים לגידול

לשליחת דברי דואר, וזאת בשונה ממערות הקולומבריום בעולם בעיקר מהתקופה הרומית, 

 ששימשו לקבורת אפר ולפולחן.

  שצ"פ זה הינו על שטח ארכיאולוגי בו נמצאו שרידי קולומבריום שהיווה בית גידול

ולמעשה אנו מהתקופה הערבית. כל סיור של אורחים מתחיל בשצ"פ זה  םיוני

מסבירים כי תעשיית גידול היונים לצרכי בשר וזיבול השדות הינה התעשייה 

הראשונה באזור ואנו עם התעשייה החדשה המוקמת מכבדים את ההיסטוריה 

 וצופים פני עתיד.



 

 

 

 ** ליתר השצ"פים לא הוצעו שמות בשלב זה ויוצעו לפי ההתפתחות והצורך.

 

 אנו מבקשים את אישורכם לאמור.

 

 ,ותודה בברכה       

            

 

 משה פאול     

 מנכ"ל עידן הנגב       

 


