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18 ספטמבר 2017
כ"ז אלול, תשע"ז

פרוטוקול ישיבת ועדת שמות
מיום שני, ט"ז בכסלו תשע"ח, 4/12/17

משתתפים:
- חבר ועדה עו"ד מאיר דהן 

- חברת ועדה  גב' לינה שרון  
- מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית  

- מזכירות העירייה גב' יעל יצחק- פור  

חסרים:
- חבר ועדה מר שחר סימנה 

  מר יצחק מוסאי - חבר ועדה

על סדר היום: 

מתן שם למגרש הכדורגל בנאות שז"ר     .1
מוצע: מגרש כדורגל ע"ש יוסי (קצל'ה) שטרן ז"ל.

מתן שם למועדון האישה הדתית.   .2
מוצע: מועדון האישה הדתית "בית מרגלית" ע"ש הרבנית מרגלית יוסף.  

מתן שם לסמטה הסמוכה ל רחוב הנגב 1.    .3
מוצע: רחוב תנועות הנוער.  

1.  מתן שם למגרש הכדורגל שבסמוך למתנ"ס נאות שז"ר  

מוצע: מגרש כדורגל ע"ש יוסי (קצל'ה) שטרן ז"ל.  

עו"ד מאיר דהן:  המדובר במגרש כדורגל המשרת את קבוצות הנוער, הנערים והילדים של מכבי יבנה 

וכן את קבוצת בית"ר יבנה. המגרש הוקם לפני כ -25 שנים ומאז טופל על ידי עובד העיריה המסור מר  

יוסי שטרן ז"ל שהלך לעולמו ממחלה קשה בינוא ר 2017  והידוע בשם הכינוי קצל'ה. כבר מאז הקמתו, 

ועד היום, שהמגרש אשר מזוהה כל-כך עם קצל'ה נקרא בפי התושבים "מגרש קצל'ה". נוכח תרומתו
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של יוסי שטרן ז"ל לעיר בהיותו עובד עירייה  מסור, ונוכח היות השם "מגרש קצל'ה, שגור כבר בפי  

תושבי העיר משך שנים רבות ובאין על שולחננו הצעות אחרות, אני סבור כי על הוועדה להפוך את  

באופן    ז"ל  שטרן  יוסי  עם  כל-כך  המזוהה  המגרש  את  ולקרוא  לרשמי  קצל'ה"  "מגרש  השם 

רשמי:  מגרש כדורגל ע"ש יוסי (קצל'ה) שטרן ז"ל.   

 : 1החלטה מס'

הוחלט פה אחד לקרוא את מגרש הכדורגל בנאות שז"ר ע"ש יוסי (קצל'ה) שטרן ז"ל. 

מתן שם למועדון האישה הדתית.  .2

מוצע: מועדון האישה הדתית "בית מרגלית" ע"ש הרבנית מרגלית יוסף.  

עו"ד מאיר דהן:  בקרוב עתיד להיפתח ברחוב הנופר ביבנה מועדון האישה הדתית אשר אמור לשרת  

את כל נשות העיר. ראש העיר מר צבי גוב ארי, העלה הצעה לקר וא את המועדו ן על שם הרבנית מרגלית  

יוסף זצ"ל שהייתה רעייתו של הרב הגאון עובדיה יוסף זצ"ל".  

להלן מקצת הדברים שנכתבו על הרבנית המהווים קווים לדמותה:   

הרבנית מרגלית יוסף לא הייתה רק  #אשתו של#-    כי אם הייתה אישה משכמה ומעלה בזכות עצמה/ 
ראשית- על אף שהייתה רעייתו המסורה של מי שהיה רב ראשי בישראל וגאון הדור- היא המשיכה  
לחיות באותה פשטות שבה הרגילה עצמה עוד מימי נעוריה ובראשית ימי נישואיה ימים של מחסור  

ועוני/ כדברי דוד המלך )לא רמו עיני ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני)/  
שנותיה   כל  משך  רבות  פעלה  הרי  כנגדו#-  #עזר  יוסף  עובדיה  הגאון  לרב  שהייתה  למרות  כאמור- 
.מנת לשטוח בפניהם את מצוקות   פעולות של חסד/ למשל- ניצלה כל מפגש עם נדיבים ושועי  עם על
הכלות העניות בישראל שאין מצויה הפרוטה בידיהן- ופגישות אלו הניבו פרות נאים מאוד אשר סייעו 
רבות לאותן כלות עניות ויתומות- אשר היו נכנסות לביתה הפתוח של הרבנית בעיניים דומעות מצער-  
ויוצאות בעיניים דומעות משמחה ומאושר לאחר שהרבנית מילאה את כל מחסורן כאילו היו בנותיה  

שלה והן מצאו אצלה מזור ונחמה/ 
הרבנית לא הסתפקה רק בסיוע למשפחות עניות- כי אם אירחה בביתה בקביעות- ולעיתים לתקופות 
ממושכות- בריות חסרי בית אשר הגיעו רק לארוחה ונותרו בביתה חודשים ושנים והצטרפו למשפחה  

ברוכת ילדים אשר למדו מהרבנית על צניעות וחסד/ 
בנוסף לפעילות החסד האצילית למען עניים ויתומים- לה הקדישה את מרבית זמנה- לרבנית הייתה  
אהבה גדולה לתורה- והיא סייעה בהקמת ישיבות בהן ילמדו ילדי ישראל תורה וירבו תורה בישראל/  
שנת תשנ#ד- הרבנית הצנועה- אשת מרן- נסתלקה לבית עולמה במבחר   ל     פני         34      ש   נ    ים- בחודש אב 

 
ימיה- לאחר ייסורים קשים ומרים/ 
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מאיר דהן:  אני סבור שהשילוב בין אישה אשר כל ימי חייה עסקה באופן עצמאי בחסד ובין אישה

צנועה ואוהבת אדם ותורה, אשר בחרה מרצון להקדיש את כל חייה למען תורתו ועלייתו של מרן, עוד  

כשהיה בחור צעיר ועוד טרם ישב על כס הרבנות, עוד טרם התעטף בגלימת הראשון לציון, עוד טרם  

כיהן כרבה הראשי של ישראל ועוד טרם היה לגאון הדור  -  הופכים את הרבנית מרגלית לדמות מופת  

וכסמל להזדהות, הראויה בהחלט שמועדון האישה הדתית ביבנה ייקרא על שמה.  

ועל כן, אני ממליץ לקבל את הצעתו של ראש העיר מר צבי גוב ארי ולקרוא את מועדון האישה הדתית 

על שמה של הרבנית מרגלית יוסף זצ"ל.  

 : 2החלטה מס'

הוחלט פה אחד לקרוא את מועדון האישה הדתית "בית מרגלית" ע"ש הרבנית מרגלית יוסף 

זצ"ל. 

מתן שם לסמטה הסמוכה ל רחוב הנגב 1:    .3
מוצע: רחוב תנועות הנוער.  

דוד שטרית:  בסמוך לרחוב הנג ב 1  קיימת סמטה   בה   ממוקמים  מבני  תנועת הנוער העובד והלומד,

תנועת הצופים, מרכז נוער עירוני נוה אילן וגני ילדים.  כתובת המבנים הללו הינה "רחוב הנגב".  

הדבר גורם  בלבול בקרב  המבקשים  למצוא את המקום  ואשר מגיעים בעצם לבית ברח' הנגב  1.  

בשל אופי המבנים בסמטה זו מוצע לקרוא   לסמטה רחוב "תנועות הנוער" . 

 : 3החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לקרוא לרחוב ללא מוצא הנמצא בסמוך לרח' הנגב 1 – רחוב תנועות הנוער. 

רשמה: יעל יצחק פור
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