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פרוטוקול ישיבת ועדת שמות   
מיום שלישי, ט"ו בסיון תשע"ח, 29/5/18   

משתתפים: 
- חבר ועדה   עו"ד מאיר דהן  

- חברת ועדה   גב' לינה שרון  
- חבר ועדה   מר יניב עמרני  
- חבר ועדה   מר יצחק מוסאי  

- מנכ"ל העירייה   מר דוד שטרית  
- מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק- פור  

חסרים: 
- חבר ועדה   מר שחר סימנה  

על סדר היום:

מתן שם לקטע הרחוב בשכונת נאות שמיר הממשיך את רח' ז'בוטינסקי.   .1
מוצע: רח' הרצל. 

מתן שם לרחוב נוסף בשכונת נאות שמיר.   .2
מוצע: אהובה עוזרי או אבא קובנר.  

מתן שם לקטע הרחוב בשכונת נאות שמיר הממשיך את רח' ז'בוטינסקי.   .1
מוצע: רח' הרצל. 

מאיר דהן: בישיבת מועצת העיר מיום 29.6.17 הוחלט כי קטע הרחוב הראשי בשכונת נאות שמיר,  

המהווה המשך לרח' ז'בוטינסקי יקרא גם כן רח' ז'בוטינסקי.  

מאחר והתברר כי קיימת בעיית מספור של המבנים הקיימים ברחוב ז'בוטינסקי, לא ניתן להמשיך  

 את אותו הרצף ויש לתת שם חדש לקטע הרחוב הממשיך את ז'בוטינסקי.



עיריית יבנה
מזכירות העירייה
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מוצע לקרוא לקטע הרחוב: רח' הרצל, ע"ש חוזה המדינה. ז'בוטינסקי כמו גם הרצל פעלו להקמת  

מדינה יהודית בארץ ישראל.  

 : 1החלטה מס'

הוחלט פה אחד לקרוא לקטע הרחוב הממשיך את רח' ז'בוטינסקי בשכונת נאות שמיר רחוב  

הרצל. 

מתן שם לרחוב נוסף בשכונת נאות שמיר.     .2
מוצע: אהובה עוזרי או אבא קובנר.  

מאיר דהן: בשכונת נאות שמיר קיים רחוב נוסף שלא ניתן לו שם. השמות המוצעים  הנם  אהובה עוזרי  

דנה   ועדת השמות,  כאשר  ע"י  והמשוררים  שהומלצו  ברשימת  הסופרים  קובנר,  אשר  שנכללו  ואבא 

בשמות הרחובות לשכונת נאות שמיר.  

ממליץ לקרוא לרחוב על שם  אהובה עוזרי מהטעמים הבאים: 

אהובה עוזרי היתה  תופעה ייחודית ומקורית בזמר העברי, היא יוצרת, זמרת ומוזיקאית    .1
שהשפיעה רבות על המוזיקה בארץ, בעיקר בזכות אישיותה וסגנון כתיבתה המיוחד. אהובה היא  

לא רק מלחינה אלא גם פזמונאית מוכשרת מעמודי התווך של הזמר הים תיכוני ישראלי. יחד  

עם זאת ידעה להשתלב גם בסגנונות אחרים ומגוונים של המוזיקה, ועוררה עניין בזמרים שאינם  

מהמוזיקה המזרחית. תמכה בזמרים חדשים ועודדה אותם בתחילת דרכם. 

בחירת שמה שומר על האיזון בין שמות  הנשים והגברים בשכונה.   .2

שהייתה    לעובדה  עוזרי. מעבר  שם אהובה  על  לרחוב  לקרוא  של מאיר  לדעתו  לינה שרון:  מצטרפת 

אומנית ויוצרת דגולה, בעיני היא מסמלת את החיובי והטוב,  כל כולה מידות טובות. על כך היא ראויה  

בהחלט שיקרא רחוב על שמה.  

 : 2החלטה מס'

הוחלט פה אחד  לקרוא לרחוב נוסף בשכונת נאות שמיר על שם אהובה עוזרי.  

רשמה: יעל יצחק פור  
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