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 :נדוןה
 
 

 בוחצירא זצ"ל  ) סידנא באבא חאקי(קריאת רחוב ע"ש רבי יצחק א .1

 הרב הראשי של הערים רמלה ולוד.

 ) כג' אלול ה "באבא חאקי"שנים להסתלקותו של רבי י צחק אבוחצירא זצ"ל , מכונה בשם  50לרגל  

 (, מבוקש לאשר קריאת רחוב על שמו.1970באפריל  02כה' באדר ב' תש"ל,    - 1895בספטמבר  12תרנ"ה 

 קבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור חברי מועצת העיר.מיקום ההנצחה י

 החלטת הועדה:

 .רחוב ע"ש רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל  ) סידנא באבא חאקי(קריאת  הועדה מאשרת

 פה אחד.   - הצבעה 

 ( 1)נספח מס' 

 

 יכר השוטררס"ר אורון אדרי ז"ל באנדרטה קיימת בכ -תוספת הנצחתו של  חלל משטרת ישראל   .2

 .04.04.2008 ימ"מ, משטרת ישראל אשר נפל בעת שירותו בתאריך -רס"ר אורון אדרי ז"ל, חלל יחידת העלית

 בן למשפחה שורשית., דור שלישי בעיר, 09.05.1982ריך בתא אורון ז"ל נולד בעיר רמלה

 החלטת הועדה:
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 .רי ז"ל באנדרטה קיימת בכיכר השוטררס"ר אורון אד  -תוספת הנצחתו של  חלל משטרת ישראל   הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה  

 

 ( 2)נספח מס' 
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 פרנקל -כיכר בר אילן  -הנצחת מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל . 3

 שנים. 53 -יהונתן טובלי ז"ל שימש מזכיר העיר רמלה ושירת את התושבים מזה כ

 מיקום  אישרה הנצחתו של מזכיר העיר יונתן טובלי  וכן הוחלט כי 23.09.2019מיום  11/2019-15צת העיר מס' מוע

 ההנצחה יקבע ע"י הנהלת העיר בתיאום עם המשפחה ויובא לאישור חברי מועצת העיר.

 החלטת הועדה:

 פרנקל. -הנצחת מזכיר העיר יהונתן טובלי ז"ל בכיכר בר אילן   הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה  

 (3)נספח מס' 
 
 חיבור בין קהילת דטריוט לשוק העירוני  -הנצחת נפוליאון בונפרטה . 4

 (.1821במאי  05 - 1769באוגוסט  15נפוליאון בנופרטה )  

 היה שליט צרפת, מייסד הקיסרות הראשונה ומגדולי המצביאים בהיסטוריה. 

 ון קבע את מטהו במנזר הפרנציסקנים הנקראיםאונפוליי אל רמלה  הגיע הצבא הצרפת 1799בפברואר  29ביום    

 ב"קזה נובה" )הבית החדש( שהפך בית חולים הנקרא ע"ש  הקדושה( ץ   "קוסטודיה טרה סנטה" )משמר האר  

 .בנצרות מעשה זה העניק להם מעמד מיוחד  ,שהורידו את ישו מן הצלב וקברוהו  שני יהודים -נקדימון ויוסף הרמתי   

 החלטת הועדה:   

 קריאת הרחוב ) חיבור בין קהילת דטריוט לשוק העירוני( ע"ש נפוליאון בונפרטה. הועדה מאשרת   

 פה אחד.   -הצבעה     

 (4)נספח מס' 
 
 (השדרה  )"רם סנטר"מתחם  -שדרות הרמבלס .   5

 המדרחוב הסמוך למרכז המסחרי רם סנטר ) מרחוב דני מס ועד רחוב הרצל(

 לה רמבלה היא שדרה מרכזית בברצלונה, אחד מיעדי התיירות העיקריים של העיר.שדרת 

 מקור השם הוא שיבוש של המילה הערבית " רמל", שפירושה " חול" ) מקור שמה של העיר רמלה(.

 החלטת הועדה:

 . קריאת מתחם השדרה) "רם סנטר"( הועדה מאשרת
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 פה אחד.   -הצבעה   

 (5)נספח מס' 
 
 
 (407שכונת נאות שמיר ) מגרש  - ים. גני ילד6

 אישרה קריאת גני הילדים ע"ש סיפורי ילדים. 19.05.2020מיום  2/2019-15ועדת שמות למקומות ציבוריים  מס'  
  

 החלטת הועדה:     

קריאת שמות  גני הילדים ע"ש סיפורי ילדים כדלקמן : תירס חם, מעשה בחמישה בלונים, האריה  הועדה מאשרת     

 הב תות, שא

 מיץ פטל , דירה להשכיר.      

 פה אחד.   -הצבעה      

 
 (6)נספח מס' 
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 200כביש   -. שדרות יצחק שמיר 7

 (.2012ביוני  30י' בתמוז תשע"ב,  - 1915באוקטובר  22יד' בחשון תרע"ו ,    -יצחק שמיר   

 שראל השביעי ושר בממשלותיה, יו"ר הכנסת, ראש האופוזיציה, מבכירי המוסד וממפקדי הלח"י.ראש ממשלת י
 

 ( הוענק לשמיר פרס ישראל על מפעל חיים, על תרומה מיוחדת לחברה ומדינה.2001בשנת תשס"א ) 
 

 החלטת הועדה:

 ע"ש שדרות יצחק שמיר.  200קריאת כביש  הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה        

 (7)נספח מס' 
 
 
 לשכונת נאות בגין  44כניסה מכביש   -מורדי גטו ורשה . 8

 , היה המרד היהודי הגדול ביותר(  1943במאי  16 -1943באפריל   19יא' אייר התש"ג,    -)  יד' ניסן  -מרד גטו ורשה 

 שפרץ בתקופת שואה והפך לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה.

 ם היהודיים בתוך גטו ורשה בפולין הכבושה, הייתה ניסיון נואש למנוע מהנאצים לשלח את שארית התקוממות הלוחמי

 ית  הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה או לפחות למות תוך  כדי לחימה.יאוכולוס

מרבית הלוחמים שהשתתפו במרד נהרגו במהלכו, אך חלק קטן מהם הצליח להיחלץ מהגטו בדרכים שונות ולהמשיך 

 ם ללחו



 
     בס"ד

 

 

 במחתרת נגד הנאצים.

 החלטת הועדה:

 .מורדי גטו ורשה -לשכונת נאות בגין  44קריאת הכניסה מכביש  הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה        

 (8)נספח מס' 
 
 

 בסמוך לבית הכנסת " אלקטאר " 44כיכר  בכניסה לכביש   -מרדכי אנילביץ' ז"ל   . 9

 הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה, נהרג בקרב מול הנאצים בגטו. (,  מפקד 1919-1943)מרדכי אנילביץ' ) 

 בחייו ניחן בכושר מנהיגות בולט ולאחר מותו נחרטה אישיותו כסמל לאומץ ולהקרבה.

 עד היום מייצגת דמותו את ההתנגדות היהודית בשואה.

 החלטת הועדה:
  . מרדכי אנילביץ' ז"לע"ש  " אלקטאר "בסמוך לבית הכנסת  44כיכר  בכניסה לכביש קריאת  הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה        

 (9)נספח מס' 
 

 רחוב מסדה -הרב מרדכי אליהו זצ"ל . 10

 (2010יוני   07  -1929במרץ  03כה' בסיוון תש"ע,   -הרב מרדכי צמח אליהו ) כא' באדר א' תרפ"ט 

-1983ג ) "התשנ -ב הראשי לישראל בשנים התשמ"גפוסק, מקובל ומנהיג  דתי. כיהן בתפקיד הראשון לציון והר

1993.) 

 החלטת הועדה:

 . מרדכי אליהו זצ"לע"ש הרב לרחוב רחוב מסדה שינוי שם  הועדה מאשרת

 פה אחד.   -הצבעה        

 (10)נספח מס' 
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 ב התבור לשכונת קריית האומניםהמנהרה מרחו -שדרות יגאל בשן ז"ל  . 11

 (2018בדצמבר  09 -1950בספטמבר  11יגאל בשן ) 

 על מפעל חיים.   2016זמר, מלחין ושחקן ישראלי, זוכה פרס אקו"ם לשנת 

 החלטת הועדה:

 ע"ש שדרות יגאל בשן ז"ל . המנהרה מרחוב התבור לשכונת קריית האומניםקריאת  הועדה מאשרת

 פה אחד  -הצבעה  

 (11ח מס' )נספ
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  רחובות בעיר העתיקה. 12

ים מוערכים בתרבות ע"ש מוזיקאבעיר העתיקה לוועדת שמות למקומות ציבוריים הוגשה בקשה לקריאת רחובות    

 הערבית 

 ובכלל  :    

  והאב.  -מוחמד עבד אל -רחוב תכ"א 

דש המוזיקה הערבית. יצירותיו (, זמר ומלחין מצרי, מח 1991במאי  03 -1902במרץ  13והאב )  -מוחמד עבד אל

 מושפעות ממוזיקה מערבית קלאסית, במיוחד מבטהובן. 

 אחד הזמרים המפורסמים ביותר של הזמר הערבי. 

  בתאגי (.  -כולתום ) פאטמה איברהים אל  אום -רחוב תכ"ב 

ועות (, זמרת ומוזיקאית מצריה, אחת הזמרות היד 1975בפברואר  03 - 1904במאי  04אום כולתום ) 

 והאהובות בעולם הערבי. היא התפרסמה בקולה העשיר וכונתה " כוכב המזרח ". 

 אלבומי שיריה הם בין האחבומים הנמכרים ביתר בשה הערבית גם בימינו. 

 החלטת הועדה:

 והאב. -שינוי שם רחוב תכ"א לרחוב  ע"ש מוחמד עבד אלקריאת  הועדה מאשרת

 . לרחוב  ע"ש אום כולתום בשינוי שם רחוב תכ" קריאת  הועדה מאשרת

 פה אחד  -הצבעה  

ולשמות  במידה -כלומר  סגן רה"ע, מאור אשש מבהיר כי הצבעתו בעד בכפוף להיוועצות עם רבנים הערה :

  הקיימים ישנה 

 למקום אחר המאופיין באוכלוסייה יהודית . ) תכ"א ותכ"ב ( תית אזי יש להעביר רחובות אילו ד   משמעות              

 
 

 (12)נספח מס' 
 

 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                        עו"ד שלי ביטון                                      
 ראש העיר                                                                                                                                 ההעיריי מזכירות                                     

 הועדהויו"ר                                                                                                                


