
     

 

 

 15-9201/3 מס'ועדת שמות למקומות ציבוריים פרוטוקול 
 

 (2019ספטמבר  10 )  תשע"ט שלישי י' אלול  יוםב שהתקיימה ועדת שמות למקומות ציבורייםמישיבת      
 רמלה.  1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן  לשכת רה"ע, ב
 

 :משתתפים ה"ה                                                    :נוכחים  ה"ה
 מזכירות העירייה   - עו"ד שלי ביטון           יו"ר הועדה       ראש העיר ו -ל מיכאל ויד

 סגן רה"ע  -מאור אששש
         סגן ראש העיר                 -אברהם דז'ורייב

                         חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא  
 

 :ח ס ר   ה"ה
 חבר מועצה   -רונן מושייב           

 חבר מועצה  -משה שטה 
 נציג ציבור   -רו"ח דני בניטה 

 
              
 
 :נדוןה
 
  הנצחת הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל  -רחוב הדר ) שכונת נווה דוד(. 1

 ורי חסן זצ"ל בכיכר יובלים.ירם מאישרה הנצחת הרב המקובל יפת ת 01.02.2017מיום  1/2017-14מועצת העיר מס'    

, עם עלייתו לארץ ישראל היה דמות תורנית לכלל הציבור ולא רק 1955הרב יפת תירם זצ"ל התיישב בעיר רמלה משנת 

 לעדות תימן. הרב התגורר בשכונת נווה דוד כל חייו והיה דמות נערצת אהובה ומשפיעה.

 את שמו של רחוב הדר בנווה דוד ע"ש הרב המקובל יפת תירםבני המשפחה פנו בבקשה לוועדת שמות והנצחת לקרי

 מורי חסן זצ"ל .

 החלטת הועדה:   

 . הרב המקובל יפת תירם מורי חסן זצ"ל הועדה מאשרת קריאת רחוב הדר בשכונת נווה דוד ע"ש  

 .  01.02.2017   מיום 1/2017-14** החלטה זו מבטלת החלטת מועצת העיר מס' 

 ( 1)נספח מס' 
 

 ז"ל  יהונתן טובלי רמלה  מזכיר העירהנצחת . 2

 בעיר  1926שנים. טובלי ז"ל נולד בשנת  53 -ש מזכיר העיר רמלה ושירת את התושבים מזה כמיהונתן טובלי ז"ל שי

 . גיוס חו"ל עוד במרסיי בצרפת  -במרוקו  למשפחת טובלי הענפה והמכובדת. הוא התגייס להגנה במסגרת גח"ל  ספרו

 בהיותו סמל מפקד צוות תותחנים, בעת נסיעת שיירה לקו הגבול לשם השתתפות בתקרית אש עם הסורים,  1950בשנת 

 פעל טובלי ז"ל בגבורה והציל משריפה את המשאיות וחיילים רבים. על פעולתו זו קיבל טובלי ז"ל צל"ש אלוף פיקוד 

 הצפון, יוסף אבידר.  

 עליו כי היה איש מדהים, בעל מסירות יוצאת דופן ונאמנות אבסולטית, יהונתן טובלי ז"ל שימש מזכיר העיר ונאמר 

 איש עבודה חרוץ ואינטליגנטי, בעל ידע מוניציפאלי מקיף ביותר ונכס לעיר ולתשוביה. 

 בני משפחתו של טובלי ז"ל פנו בבקשה לועדת שמות והנצחה לפעול להנצחתו . 

 החלטת הועדה: 

 עיר יהונתן טובלי ז"ל. מיקום ההנצחה יקבע בהמשך. הועדה מאשרת הנצחתו של מזכיר ה 

 (2)נספח מס'                                                                             
 15-9201/3מס' ועדת שמות למקומות ציבוריים רוטוקול פ



     

 

 

 

  שינוי סמל וצבע ) מכתום ללבן( דגל העירייה. 3

 תרבותית מבוקש לבצע  -רבהמשקף את דמותה ואופייה של העיר  כ " רמלה עיר עולם"  כחלק מתהליך מיתוג העיר
 שינוי בדגל העירייה הן בצבע והן בסמל ) כפי שמופיע במסמכי העירייה( 

של רב  העיר רמלה היא מגדלורמדינות וקהילות ברחבי תבל,  92 -תושבים שהגיעו מ 82,000 -בעיר רמלה מתגוררים כ
 ם קהילתי איתן.רקתרבותיות ומ

 
 החלטת הועדה:

 (. מכתום ללבןהדגל )שינוי סמל וצבע הועדה מאשרת  

 
 כיכר רחוב יהודה שטיין/אשכול -הנצחת ספינת מעפילי אגוז. 4

 ספינת מעפילי אגוז הייתה ספינה ששימשה לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל, תוך יציאה מארצם בניגוד למדיניותה,
 נוסעיה. 44ואובדן כל  10.01.1961 -דים. הספינה פעלה בחשאי, ונודעה בעקבות טביעתה בשאסרה על עליית יהו

ממשלת ישראל נאלצה לשלם כופר  -אסון טביעת "אגוז" היה זרז להשגת הסכם ליציאת יהודים ממרוקו, בתנאים מסוימים
 י דרך מסלול שאינו נסיעה ישירהבעד כל יהודי לממשלת מרוקו והעלייה נערכה באמצעות ארגון " היא"ס" שאינו ציונ

 לישראל ועובר בתחנות ביניים.
עולים, מחציתם   33שבה עשתה הספינה את דרכה לג'יברלטר, טבעה הספינה ויחד אמה נספו  13 -בפעם ה 10.06.1961בתאריך 

גופות  22רדים. ם ששרדו היו שלושה מאנשי הצוות הספיהיו ילדים, אלחוטן ספרדי ואחד מאנשי הצוות הספרדיים. היחיד
 חוסימה.  -ן היהודי העתיק שבאלהגופות הובאו לקבורה ביתה עלמי 22נמצאו והשאר אבדו במצולות. 

 
 שנספו בטביעת הספינה.   עולי מרוקו  44נייה להנצחת ספינת אגוז לזכר פ עדת שמות והנצחה התקבלהולו
 

 החלטת הועדה:

 שנספו בטביעת הספינה בכיכר ברחוב יהודה שטיין/אשכול. עולי מרוקו העולים   44הנצחת ספינת אגוז לזכר הועדה מאשרת 

 (3)נספח מס'                                                                             
 

 ) נאות בגין ( כיכר העפרונות   -ל פאוול פרנק. 5

 ון הצבאי היהודי במרד גטו ורשה. נהרג בקרב מול הנאצים. ( ממפקדיו הבכירים של הארג1920-1943פאוול פרנקל ) 

 בני נוער. בהמשך הצטרף אל "הצטרף לתנועת בית"ר והדריך  18בעיר ורשה בפולין. בגיל  1920פרנקל נולד בשנת 

 ו ובסקי שבו התנהלבכיכר מוראנ 7החייל". במהלך מרד גטו ורשה פיקד פרנקל על מטה הארגון ששכן בבניין מספר ברית 

 הקרבות העזים ביותר במהלך המרד. 

 

 מות והנצחה התקבלה פנייה להנצחת פאוול פרנקל ז"ל. עדת שולו    

 

 החלטת הועדה:

 הועדה מאשרת הנצחתו של פאוול פרנקל ז"ל בכיכר " העפרונות" בשכונת נאות בגין. 

 
 

 (  4)נספח מס'                                                                             
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 כיכר חיים בר לב/משה דיין   -רבי נחמן מברסלב זצ"ל. 5

 נולד בעיר מז'יבוז' בפולין. רבי נחמן גדל באווירה חסידית קבלית, מנעוריו הרבה להתבודד רבי נחמן מברסלב זצ"ל

 בות. להתענות ולהתפלל שעות ר

 הוא היה מורה רוחני סלב.ל תנועת החסידות ומייסד חסידות בראדמו"ר בדור הרביעי שרבי נחמן ז"ל  

 חשיבות השמחה, פשטות ותמימות. מקורי שהדגיש את 

 

 מות והנצחה ממתפללי בית כנסת ברסלב להנצחתו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל. עדת שולו 

 

 החלטת הועדה:

 רבי נחמן מברסלב זצ"ל בכיכר חיים בר לב/ משה דיין. הועדה מאשרת הנצחתו של 

 (  5)נספח מס'                                                                             
 

 רחוב הורדים   -פרופסור בוריס נמטייב ז"ל . 6

 יהודי בכלל ולבני העדה הבוכרית בכלאומן לאומי של טג'יקיסטן. תרומתו של נמטייב ז"ל לעם ה לפרופסור נמטייב ז"

 העולם הייתה תרומה חשובה הן יצירתית, אומנותית, מורלית ותדמיתית. 

 נמטייב ז"ל היה מאנשי התרבות המובילים לא רק בקרב יהודי בוכרה בעולם אלא גם בקרב עמי מרכז אסיה.

 ודי היה נתון ללחץ בלתי פוסק ח חיוו היהבוריס נמטייב  היה סמל לנחישות ולהצלחה יהודית בקרב הגויים ובשל אור

 ינת ישראל. על אף קשיי ההתאקלמות במדינת ישראל מר נמטייב ז"ל עלה נמטייב למד 1992לטונות. בשנת הש מצד

 הצגות אשר קצרו שבחים רבים(.  12ואף זכה להקים תיאטרון בוכרי לתפארת ) ביים  ביקש לייסד תיאטרון בוכרי בישראל

 ל נמטייב ז"ל את " אות הידידות" מנשיא טג'יקיסטן וזאת בשל העובדה כי הוא שימש כגשר בין יהודיקיב 2009בשנת 

 בוכרה לעם הטדג'יקי. 

 

 מות והנצחה הוגשה בקשה לנצחתו של פרופסור בוריס נמטייב ז"ל ברחוב ורדים. עדת שולו

 

 החלטת הועדה:

 ים. הועדה מאשרת הנצחתו של  פרופסור נמטייב ז"ל ברחוב ורד

 (  6)נספח מס'                                                                             
 

 שכונת גן חק"ל ב'  -רחוב אלנור . 7

 רה קריאת שם רחוב אלנור בשכונת גן חק"ל ב'. ישא 24.06.2019מיום  6.2019-15מועצת העיר מס' 

 יה קיים רחוב אלנור בשכונת ג'ואריש. הנצחה לפוהתקבלה פנייה לחברי ועדת שמות 

 את שם הרחוב מאלנור לאור האמור ועל מנת להקל התמצאות התושבים בשכונות אילו, מבוקש לשנות

 " לדאר אלסלאם" ) משכן השלום(.  
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 החלטת הועדה:

 דאר אלסלאם"  ) משכן השלום( בשכונת גן חק"ל ב'.  הועדה מאשרת שינוי רחוב אלנור לרחוב "

 

 (  7)נספח מס'                                                                             
         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                    מיכאל וידל                                  עו"ד שלי ביטון                                      
           ראש העיר                                                                                                                  העירייה מזכירות                                   

 ויו"ר הועדה                                                                                                      


