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 סועאד חסון:

מעודכנת , בדלית  אל כרמל עדיין לא קיים שמות רחובות אלא  שלכל בית תהיה כתובת חוק עדכון כתובות מחייב 

כ' הורדים ודליה צעירה , בעבר הרחוק היה מספור רחובות ובתים ואך יותר לא ש -בשני אזורים/שכונות בלבד 

. מדובר אחרונות והבתים שהתווספושנים ה 30-40קידמה המועצה עדכון שאר חלקי הישוב שהתווספו במשך 

בנוסף לכך נחקק חוק עדכון כתובות שמחייב עדכון כתובת במשרד הפנים, באחד התפקידים של הרשות המקומית, 

, המועצה לא קידמה נושא מתן שמות לרחובות ולסמטאות ומספור הבתים. אני מציעה קיום דיונים בועדת השמות

א הסעות התלמידים לייעל את משלוח הודעות אכיפה לנישומים/לחייבים הדבר עשוי לסייע במצבי חירום ובנוש

 ועוד.

 רפיק חלבי:

הציע להזמין מומחים שמכירים את השמות ההיסטוריים של רחובות הישוב וימפו  זאת עבור הרשות , במידה 

 והועדה תאשר , נעשה זאת בהקדם האפשרי ונוכל להביא את ההצעה שלהם לועדת שמות.

 האני חדיד:

 אני בעד כל ההצעות למעט קריאת שמות פרטיים של תושבים.

 סועאד חסון:

 ספור הכיכרות , הדבר עדיין לא בוצע.יש לאשר את החלטת מ

 רפיק חלבי:

 שרנו ואמצנו את ההצעות.יא
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