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mailto:talh@aci.org.il


2 

 

  :ואלה נימוקי העתירה

  מבוא .א

הוועדה מלצת לאשר את ה ,ירושלים עירייתמועצת , 1המשיבה החלטת ניינה של עתירה זו בע .1

ושם חברה יהודית להעניק שמות של רבנים יהודים , 2019מיוני לשמות רחובות בעירייה 

 לבטן אלסמטאות ורחובות ב, 19-שסייעה ביישוב יהודים תימנים בסילוואן בשלהי המאה ה

 טינים.פלסבתושבים המכריע  הברוב תבסילוואן, המאוכלסשכונה  תתהווא, 

ייעצת קצועית המהתבצעה בסתירה להמלצות הוועדה המההחלטה לאשר את שמות הרחובות  .2

אשר קבעה כי מתן השמות המתבקשים יצור מתיחות מיותרת ולא לוועדה לשמות רחובות, 

 לדחות את השמות המוצעים. יש, ועל כן ישמש את תושבי השכונה

שם רשמי, המצוין בשלטי רחוב עירוניים. לשתיים מהסמטאות שיועדו לקבל שם יהודי כבר יש  .3

המהווה תנאי לשינוי שם  ,בפרוצדורה החוקית הנקובה בפקודת העיריות ולא עמדות המשיב

רחוב, אשר כוללת, בין היתר, את פרסום ההחלטה בדבר שינוי השם ואת שיתוף נציגי הציבור 

 .שעשויים להיפגע מכך. לתושבי האזור נודע על ההחלטה מכלי התקשורת

, לפיה האזור אינו בסיס תשתית עובדתית שגויההתקבלה על אף בוועדת השמות  ההחלטה .4

דבר שה למרותבפלסטינים, וכן שניתנה הסכמת התושבים לשמות המוצעים. ברובו מאוכלס 

 .ראוי לא ייחסה לכך משקלמועצת העירייה השמות,  אושרובו שבדיון  1לידיעת המשיבה הובא 

מעוגנים הסותרת את עקרונות ההנצחה אף , ייהורה במועצת העירת ועדת השמות ואישמלצה .5

מתו של שם ל הוועדה לשקול, בין היתר, את התאע. אלה קובעים כי ה עצמהיבנהלי העירי

בישיבה שבה דנו גם הרכב הוועדה  ה הומוגנית.יהרחוב הנבחר לאזור המאוכלס באוכלוסי

ם ומומחים מן כי בוועדה יכהנו נציגישונה מזה הנקוב בנוהל, אשר מחייב בשמות המוצעים 

 בישיבת הוועדה לא לקחו חלק נציגים ומומחים מן הציבור.  ציבור.ה

פלסטינים הם  האשר רובם המכריע של תושבישכונה מתן שמות יהודיים לרחובות ולסמטאות ב .6

 זהותםמממורשתם, כפיית שמות רחובות אשר מתעלמים פוגע בזכותם לזהות ולכבוד. 

 ,שניםהוארוכת העמוקה  יתםמהווה פן נוסף באפליירושלים המזרחית תושבי ל ש ומתרבותם

 וניסיון להעלימם מהמרחב הציבורי ומנופה של העיר. 

 הצדדים לעתירה .ב

, תת שכונה של אתושבי סילוואן, המתגוררים כולם בבטן אל הוופלסטינים הם  27-1העותרים  .7

, יבותבהתאם להחלטת המש ,ותיהסמטאכמה מסילוואן בירושלים המזרחית, ואשר כפר 

משמש כנציג תושבי  1העותר  ובפרט בשמות רבנים יהודים. ,בשמות יהודיםעתידות להיקרא 

 במגעיהם עם הרשויות.בטן אל הווא 

האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא עמותה הפועלת להגנה על זכויות האדם , 28 העותרת .8

קידום האגודה ב בין היתר עוסקת ולהליך הוגן. שוויון, לכבודולקידומן, ובכלל זה הזכות ל

פועלת להביא לשיפור בהיקף ובאיכות ו, ומניעת הפרתן זכויות תושבי ירושלים המזרחית

 הם. השירותים הממשלתיים והעירוניים הניתנים ל
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על מתן ת ועדת השמות והגורם המאשר את החלטירושלים, היא עיריית מועצת , 1 המשיבה .9

 כרות ולאתרים ציבוריים בעיר.ילכ מטאות,לרחובות, לס שמות

 לרבות, העיר ענייני כלל לניהול המוסמכת המקומית הרשות היא, עיריית ירושלים, 2המשיבה  .10

והוועדה הציבורית  מכוח נהליה פועלת ועדת השמות העירוניתאשר , ובירושלים אישים הנצחת

 המקצועית המייעצת לה.

 העובדות הצריכות לעניין  .ג

ועדת "התקיים דיון בוועדת השמות לרחובות בעיריית ירושלים )להלן:  17.6.2019ביום  .11

(, בראשות ראש העירייה משה ליאון. בין היתר, ניצב על סדר יומה של הוועדה מתן "השמות

סילוואן. ימים ספורים קודם כפר , תת שכונה של הווא שמות לסמטאות שונות בבטן אל

חברי ועדת השמות הזמנה אליה, המפרטת את מיקומם של , נשלחה ל13.6.2019לישיבה, ביום 

מקור השם. להזמנה צורפה של ותיאור קצר  ,הרחובות אשר שמותיהם המוצעים יידונו בוועדה

 המלצת הוועדה המייעצת לשמות רחובות בירושלים.

 .1ע/העתק ההזמנה לישיבת השמות מצורף ומסומן  

כולן התבקשה הוועדה בעלו לדיון בישיבה.  בטן אל הוואסמטאות בחמישה שמות המיועדים ל .12

אשר התיישבו רבנים ממוצא תימני, שמות הם עלו לדיון לאשר שם יהודי. ארבעה מהשמות ש

ואילו השם החמישי שבו דנה הוועדה הוא "עזרת נידחים" , 19-בשלהי המאה הבבטן אל הווא 

עלו לישראל ן אשר תימיהודי שפעלה לגיוס כספים ולסיוע להיהודית כשמה של החברה  –

 ואשר נדחו על ידי אנשי היישוב הישן ועל כן התמקמו בכפר הערבי סילוואןתקופה זו ב

 .(6.9.2013עמק השווה, , התיישבות יהודי תימן בכפר סילוואן)

לצד שמותיהם המיועדים של הסמטאות, מפרטת ההזמנה את המלצותיה של הוועדה  .13

הוועדה "" או הוועדה המייעצת)להלן: " המייעצת לשמות רחובות ירושליםהמקצועית 

לא דחתה מכל וכל את השמות שהתבקשו. הוועדה המייעצת מצאה, כי " . ועדה זו"(המקצועית

בנים בשכונות המיושבות ברובן המכריע בתושבים ראוי לקרוא לרחובות בשמות יהודים ור

ערבים. הדבר יוצר מתיחות מיותרת ומעבר לכך לא ישמש את הדיירים ולכן המטרה לא 

מושגת. הוועדה ממליצה שלא לאשר את הבקשות... וממליצה לקרוא לרחובות בשמות 

 . (1ע/נספח " )ר' המלצות הוועדה בניטרליים שכל האוכלוסיות יוכלו לחיות עם כך בשלום

בטן אל בשמות אלה לסמטאות אין זו הפעם הראשונה שבה התבקשה ועדת השמות לאשר  .14

, אך בפתח הישיבה הודיעה םיתה הוועדה לדון בהיאמורה ה 2018הווא. כבר בישיבתה באפריל 

הנושא יורד מסדר היום, לענייני ערבים יה, כי לבקשת יועץ ראש העירייה ימ"מ ראש העיר

, ובדו"ח הישיבה נקבע כי "הסעיף ירד מסדר היום ם לעשות שם סדר מחדש""צריכימאחר ש

. המלצת הוועדה המקצועית לדחות את עקב בקשת היו"ר לקיים תהליך נוסף מול התושבים"

 .אזכבר  הוגשה לוועדת השמותהשמות המוצעים 

ישיבה ומפרוטוקול ה 16.4.2018השמות מיום ועדת  ישיבתדו"ח ם מיהעמודים הרלבנטיהעתק 

 .2ע/מצורפים ומסומנים 

https://alt-arch.org/he/yemenites_heb/
https://alt-arch.org/he/yemenites_heb/
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בבטן אל הווא , ו(הנתונים לקוחים מאתר העירייה) מתושבי סילוואן הם פלסטינים 97%-כ .15

. מתגוררות משפחות יהודיותבתיה מבחמישה רק  .מתגוררות מאות משפחות פלסטיניותעצמה 

תראתה של הוועדה המקצועית בדבר המתיחות ועדת השמות התעלמה כליל מהלמרות זאת, 

בתום הדיון בוועדה , וכלסת ברובה בערביםשייצור "מתן שמות יהודים ורבנים" בשכונה המאו

נידחים,  תהשמות שאושרו הם הרב מדמוני, עזר. שת השמות המוצעיםהתקבלו ארבעה מחמ

"הרב שלום אלשייך",  –אשר לשם החמישי יחיא יצחק הלוי. מארי הרב אברהם אלנדף והרב 

 ושלים.בשל כך שכבר קיים רחוב אלשייך ביראך לדחותו ההמלצה קיבלה את וועדה ה

מצ"ב ומסומן  17.6.2019מיום  החלטת ועדת השמות והמלצתה למועצת העיר לאשרן העתק  

 .3ע/

  עם ,  בשכונה ה הפלסטיניתיתצלום אוויר של בטן אל הווא, אשר מעיד על צפיפות האוכלוסי

 .4ע/ מצ"ב ומסומןסימון הסמטאות המיועדות למתן השמות 

סמטאות בסילוואן התקבלה על בסיס תשתית ההחלטה על מתן שמות רבנים יהודים ל  .16

עובדתית שגויה, לפיה, בין היתר, בסמטאות בטן אל הווא שבמרכז ההחלטה לא מתגוררים 

מגלה, כי חברי הוועדה הפגינו בורות מוחלטת בוועדת השמות תמליל הדיון . תושבים פלסטינים

 ה במקום, זהותה ומאפייניה. יבנושא הרכב האוכלוסי

 ים מפרוטוקול הדיון מעידים על כך:הציטוטים הבא

כשנשאל ראש העירייה בתום הדיון בוועדה ולקראת ההצבעה בה מה דעתו על אישור השמות 

משום שלא גרים שם ערבים. אם היו גרים שם ערבים המוצעים, ענה: "לעצם העניין אני בעד, 

 פרוטוקול הדיון, ההדגשות הוספו(.ל 78" )עמ' הייתי שוקל את ההצבעה

)סיעת מרצ(: "אם נוכיח לך עד ישיבת המועצה שזה שקר גס וגרים שם פלסטינים  רה ורטוןלו

 (.81בכל הרחוב?" )עמ' 

 (: "אולי ערבים של מזרח העיר" )שם(.עידו רוזנברג )מזכיר העירייה

 : "אולי ערבים, אבל  פלסטינים בטח שלא גרים שמה" )שם(.ראש העירייה

 לפרוטוקול(. 83רים, לי נאמר פה" )עמ' : "אין שם אנשים שגראש העירייה

 "אבל תסתכל בתצ"א, משה" )שם(. יוסי חביליו )סיעת מצילים את ירושלים(:

 (: "זאת שאלה מאוד מהותית" )שם(.מיכאל הלברשטאם )סיעת דגל התורה

 : "אתה מוכן לפרט? גרים או לא גרים שמה אנשים?" )שם(.ראש העירייה

 (.84"גרים שם יהודים ברחובות" )עמוד  :יהונתן יוסף )סיעת מאוחדים(

 : "הערבים גרים שמה"? )שם(.משה ליאון

 דגל התורה(: "גרים בכלל אנשים שם?" )שם(.סיעת ) אליעזר ראוכברגר

יה האם ערבים מתגוררים בסמטאות(: "הם י)בתשובה לשאלתו של ראש העיר לורה ורטון

 גרים" )שם(.

 : "הם לא גרים" )שם(.יהונתן יוסף

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/myneighborhood/neighborhoods/silwanneighborhood/
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/myneighborhood/neighborhoods/silwanneighborhood/
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 (. 85: "הם לא גרים" )עמוד משה ליאוןהעירייה  ראש

בטן הדיון בוועדת השמות המתעדים את הדיון בשמות הרחובות בטוקול ק העמודים מפרותהע

  .5ע/מצורף ומסומן  אל הווא

בסיום הישיבה הודיע חבר מועצת העירייה יוסי חביליו, כי ייצא לסיור בבטן אל הווא כדי לבחון  .17

גרים שמה תבוא,  (ט"'ח – פלסטיניםוראש העירייה השיב כי "אם הם )מי הם תושבי האזור, 

לפרוטוקול(.  סיור כזה אכן  85יש זמן עד המועצה, תבוא אלי עם דוגמאות ונדבר" )עמ' 

לאחר הדיון בוועדה יצאו חברי ועדת השמות ומועצת העירייה ורטון וחביליו סמוך התקיים. 

ו על דלתות ועמדו על הרכב אוכלוסייתה. את לבטן אל הווא, סיירו בסמטאותיה, הקיש

שמות רחוב בסילוואן במכתב שכותרתו היא " 25.6.2019 ממצאיהם שלחו לראש העירייה ביום

 וכך כתבו: ,"בקשה להצבעה חוזרת ופסילת השמות של רבנים –

מצאנו שהמידע שנמסר בוועדה פשוט אינו נכון. כך, למשל, ברחוב שהוועדה "
 -שם "הרב יצחק הלוי" מתגוררת משפחה ישראלית )יהודית אישרה עבורו את ה

ט"'ח( אחת, בקצה הרחוב, אך גרות משפחות טוויל, קווסמה, שוויקי, אבו נאב, 
הרוודי, אבו רג'אב, ועוד )חלק מהמשפחות מחזיקות ביותר מדירה אחת וגרות 

 יותר ממשפחה גרעינית אחת(.

תגוררת גם משפחה ישראלית ברחוב שאמור לקבל את השם "הרב שלום הלוי" מ
אחת, ואילו גרות ברחוב משפחות ג'בארי, אבו סנאד, סירחאן, אבו רמוז, שוויקי, 

 אודה, רג'אבי, בסבוס, סילוואדי, ועוד )ולא רשמנו או פגשנו את כל המשפחות(.

ברחוב שאמור לקבל את השם "הרב מדמוני" גרות )בין היתר( משפחות מרג'ה, 
את, קאסם, אבו דיאב, ג'באר, ועוד. לא נלאה אותך עם כל חדד, פרג, סייף, אניז

השמות שרשמנו של כל המשפחות אבל ברור מעל כל ספק מביקורנו שמשפחות 
ישראליות מהוות מיעוט קטן מאוד של תושבי הרחובות, ושהמידע שנמסר אינו 

 מדויק".

מועצת העירייה, החלטה, בוועדת השמות או בדיון בההשניים ביקשו מראש העירייה לבטל את  .18

ולחלופין לדחות את הדיון בה במועצה, אך לא זכו לתשובה. על כן הציגו את ממצאיהם אף 

לפרוטוקול הדיון במועצה(.  63-62)ר' עמוד  27.6.2019בדיון שהתקיים במועצת העירייה ביום 

על השמות  מלצה לעובדות לבלבל אותם, והה ואלא שגם חברי מועצת העירייה לא נתנ

 יים התקבלה.היהוד

 .6ע/מצורף ומסומן  25.6.2019מיום העתק מכתב חברי המועצה לראש העירייה 

נושא  שמות הסמטאות בבטן אל במועצת העירייה העתק העמודים מפרוטוקול הדיון בישיבת 

 .7ע/מצורף ומסומן  27.6.2019מיום הווא 

הן לחבריעצת העירייה. בפני מוועמדה בפני ועדת השמות שאינה העובדה השגויה היחידה  אתז .19

התושבים הפלסטינים הסכימו לשמות המוצעים, וכי רשימת הרחובות שעומדת  כי ,נאמר

 סומןשועדת השמות לפרוטוקול  51 )עמ' לאישור היא חלק מתכנית בה שותף הציבור בעבר

אלא שמפרוטוקול הדיון בישיבת  .(7ע/ שסומן לפרוטוקול מועצת העירייה 70, 67עמ'  ;5ע/

מטעם כי חברי מועצה ששוחחו לפני הדיון עם מי שהיה מופקד בעבר עוד, השמות עולה  ועדת

על שיתוף התושבים הפלסטינים במתן שמות רחובות, קבעו כי השמות המוצעים לא העירייה 

   (.5ע/שסומן  לפרוטוקול הדיון 77)עמ'  וכי התושבים לא נתנו הסכמתם להם היו על הפרק

קבלה הסכמת התושבים" לא גובתה במסמך כלשהו, וכל עדות לכך הטענה לפיה "התבנוסף,  .20

לא צורפה להזמנה לישיבת ועדת השמות או לדיון במועצת העירייה, ולא הוצגה לחבריהן. 
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 תצהירי העותרים מעידים גם הם על כך שלא זכו לשיתופם בהחלטות, וכי איש מטעם המשיבים

 עצת העירייה הסתפקו בוויכוח קלחברי מו לא ביקש את הסכמתם ולמצער שאל לדעתם.

 (.7ע/לפרוטוקול שסומן  67 להסכמה הנטענת )עמ' ה, אך לא דרשו כל ראיבנושא

אך שמות רחובות מספקים התמצאות במרחב העירוני, הוא אקט פוליטי.  מתן שמות לרחובות .21

אידאולוגית ומהווים חלק מהסדר הפוליטי -אוריינטציה פוליטיתסמלים מבמקביל הם 

ההחלטות שמקבלות הרשויות המוסמכות ליתן שמות לרחובות, מבטאות יחסי כוח . יהחברת

", על שם( להלן: "2012) על שם: שמות רחובות בישראל ,והיררכיה של סמכות )מעוז עזריהו

עיריית ירושלים, בדומה לנהליהן של ערים ההנצחה של מתוך הכרה בכך קובע נוהל  .(19-8

סן את כוחם של חברי המועצה, אשר מייצגים אינטרסים ועמדות נוספות, מנגנונים שנועדו לר

פוליטיים, בבואם לקבל החלטות המשפיעות על כלל הציבור. איזון פנימי זה מתבטא בריבוי 

. על מנת שבפני בית המשפט , ובהבניית שיקול דעתןבהרכב חבריהן, הוועדות השותפות להליך

לטות בנושא שמות רחובות, סמטאות, ככרות הנכבד תעמוד תמונה ברורה של הליך קבלת ההח

 העותרים קמעא.ירחיבו ואתרי הנצחה בעיר, 

תן שמות לרחובות ואתרים אחרים" מ –נוהל עיריית ירושלים "הנצחת אישים בירושלים  .22

(, מסדיר את הליך השיום של רחובות "נוהל ההנצחהאו " "נוהל השמות" ,"הנוהללהלן: ")

גנים המוסמכים לדון בכך ומי הגורמים הנדרשים לנושא, ואת ואתרים אחרים, קובע מי האור

את שיקול הדעת נחים המ ,ההיררכיה בין הוועדות השונות. עוד קובע הנוהל עקרונות כלליים

 לבחירת השמות.הנדרש 

זה ההליך המתואר בנוהל: כל אדם רשאי להציע שם לרחוב באמצעות טופס מקוון הנמצא  .23

ות מנומקת, ולכלול דברי הסבר לשם המוצע. מזכיר ועדת באתר העירייה. על ההצעה להי

של העירייה. ועדה זו, אשר  וועדת האישיםלומפנה אותן השמות עורך להצעות מיון ראשוני, 

, לנוהל( 2)עמ'  רווחה וחסד ,על פי הנוהל מורכבת מאישי ציבור, רוח, מורשת ישראל, עסקים

ומעבירה האם הם ראויים או לא, שבמרכזן שמות אנשים, קובעת  בוחנת את ההצעות

 הוועדה המקצועית המייעצתבראש  .לוועדת השמות ייעצתקצועית המוועדה המהמלצותיה ל

לנוהל(, ולצדה  3ה )סעיף יהשמות עומדת אישיות בכירה, אשר נקבעת על ידי ראש העירי

 מכהנים אנשי ציבור ואקדמיה. בעבר עמד בראשה שופט בית המשפט העליון לשעבר יעקב

שולמית דותן, השופטת )דימ'( נשיאת בית משפט השלום לשעבר, בראשה עומדת כיום טירקל. 

 פרס וכלת בחינוך למצוינות הישראלי המרכז ר"יו  - צבי בן נאוה' פרופ מכהנים בוועדהולצדה 

יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, והרב דוד שלם, מנהל  –יגאל עמדי  ,לחינוך ישראל

 ברורה.מכון הלכה 

דנה בהמלצות ועדת האישים, ומוסמכת לאשרן או לדחותן. המלצות קצועית המועדה הו .24

. ועדת השמות דנה בשמות השמות תוועדהנמקות ל עוברות בליוויקצועית הוועדה המ

על פי הנוהל,  .ייההמוצעים, עורכת עליהם הצבעה, ומביאה החלטותיה לאישור מועצת העיר

ומומחים מקרב הציבור. אולם עיון , נציגי ציבור מועצהחברי בוועדת השמות אמורים לכהן 

שבו התקבלו שמות שהשתתפו בדיון בשמותיהם ובתפקידיהם של חברי ועדת השמות 

ובעלי תפקידים  ייהחברי מועצת העירהנוכחים היו כי כל הסמטאות בבטן אל הווא מגלה, 
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אלה לא הופיע אף בקרב ד. מומחים מקרב הציבור נפקנציגי ציבור ו, ומקומם של יהיבעיר

 השמות ובעלי התפקידים בוועדה לגביהם צוין כי נעדרו מן הישיבה.

שמותיהם בהם מופיעים , 17.6.2019העמודים הראשונים של ישיבת ועדת השמות מיום העתק 

 .8ע/של חברי הוועדה, מצורף ומסומן ותפקידיהם 

 .9ע/מצורף ומסומן ההנצחה העתק נוהל 

כי ייחודה של ירושלים מחייב את ועדת השמות העירונית "לשיקול דעת  עוד קובע הנוהל, .25

לנוהל(; כי  7מעמיק וזהיר במיוחד", שעה שהיא קובעת שמות רחובות ואתרים אחרים )סעיף 

ב לנוהל(; וכי בהחלטותיה  8)סעיף  "צורתו של השם תהה, ככל האפשר, קריאה ונוחה להיגוי"

מידת התאמת השם לאזור מסוים " האפשר, את הוועדה תביא בחשבון שיקוליה, ככל

אלה אין כל זכר בפרוטוקול נחיות ליישומן של הו לנוהל(.  8המאוכלס בצורה הומוגנית" )סעיף 

 בהמשך. בהרחבה כפי שיפורט והן לא היוו שיקול בהחלטה, הדיון שהתקיים בוועדת השמות, 

נת מגוריהם מכלי התקשורת, נודע על הכוונה לשיים ולשנות שמות סמטאות בשכועותרים ל .26

בבחירת שמות לרחובות של ירושלים המזרחית הפלסטינים  האף שבעבר שותפו תושביזאת 

בניסיון לשנות את  ייהלחברים במועצת העיר 1מיד כששמע על כך, פנה העותר בשכונותיהם. 

 רוע הגזרה, אך ללא הועיל.

סמטאות בשכונות ללרחובות והתבצע הליך משמעותי של מתן שמות  ניםהאחרווחצי בעשור  .27

 בעקבות עתירה שתקפה את העדרם של שירותי דואר תקיניםבין היתר ירושלים המזרחית, 

התושבים שותפו בהליך,  .(חברת דואר ישראל בע"מ 'עבידאת נ 4414/10 )בג"ץלתושביהן 

ל ועפאט התבצע עונת שכ. כך, למשל, הליך מתן שם לרחובות בשםיניתנו שמות ערבידרכים ול

פי "רשימת ומפת זיכרון זקני הכפר"; שמות רחובות בשכונות צור באהר ואום טובא אושרו לפי 

"רשימת מוכתאר צור באהר ולפי דר' אחמד אבו טיר מאום טובא", ובשכונת ג'בל מוכבר שותף 

 ,שמות משפחותבהליך ועד השכונה. בהתאם, זכו הרחובות בשכונות ירושלים המזרחית ל

שמות , אבו חאמד ורחוב דויאת בצור באהר(, רחוב קלמשל רחוב פאוקה) ושבטים חמולות

 (,מעלות עדילה בשכונת ראס אל עמוד מוכתרים ותושבים פלסטינים שהלכו לעולמם )למשל

נוספים כמו שמות ו (עיסאוויהשכונת הגב של ההר ב שמות שנבעו ממיקום הרחוב )למשל

 השמות שגובשו בסיוע התושבים הוגש 192רשימת "הדרכים והחול הלבן" בשכונת שועפאט. 

 , אף אחד מהם אינו שם יהודי.2010ביולי בתגובת העירייה לבית המשפט 

מצ"ב ומסומן עם נספח שמות הרחובות ומשמעותם  4414/10 ץ"בג בבג"ץהעתק תגובת העירייה 

 .10ע/

, המופיע שיועדו לקבל שם יהודי כבר יש שם רשמיבטן אל הווא לשתיים מסמטאות זאת ועוד.  .28

בשלטי רחוב עירוניים הנעוצים בבתיהם. האחד מהם הוא סמטת דרך הגן, והשני הוא חוש 

)נוסח  פקודת העיריותלא 235. בהתאם להוראות סעיף מראג'ה, כשם משפחה ותיקה בסילוואן

רשות המקומית, בעיתונות, במשרדי ההודעה על כך לפרסם בטרם שינוי שם רחוב יש , חדש(

ולאפשר לציבור הנפגע לטעון טענותיו.  ,שלה ובמקומות ציבוריים רלבנטיים באתר האינטרנט

 .התבצעדבר לא העירוני, אך הההנצחה הוראות אלה מופיעות אף בנוהל 
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עם שמות הרחובות הקיימים בסמטאות בטן אל הווא העתק תצלומי השלטים העירוניים 

 .11ע/מצורף ומסומן 

כי החיים אינם מתנהלים  ותודאי מגל היו הןף הנדרש, לבצע את הליך השיתו ותהמשיב ולו טרח .29

בוואקום. גם דרכים וסמטאות נטולי שמות רשמיים מקבלים כינוי שנולד משגרת החיים 

חנאן נתשה, , 9פוסעים בהן. העותרת חיים ואשר נתנו לדרכים אלה השמות והמקום, 

 ה:, מעידהלוי יצחק יחיה מאריהרב שמיועדת להיקרא  השהתגוררה בסמט

"עשר שנים חייתי עם בעלי וילדי בסמטת עסכרייה. זה לא השם הרשמי שלה, אין 
בה שלטים עם שמות הרחוב, אבל כך כולם מכירים אותה. זאת דרך רגלית, 
שמובילה לעיר העתיקה ולירושלים. קוראים לה עסכרייה על שם אחת מבנותיה 

ה חזקה, נועזת. של משפחה ותיקה שגרה שם. הכוונה בכינוי עסכרייה היא אש
מפורסמת מאוד, ועל שמה נקראת כל הסמטה. כולם מכירים אשה היא היתה 

אותה בשם הזה. כשהזמנתי מונית הייתי אומרת לסמטת עסכרייה, וכולם הבינו 
 (.9ה של העותרת איפה זה בדיוק" )ר' תצהיר

 :, מספרתנג'אח רג'בי, 4העותרת ואילו 

ות של הרחובות והסמטאות הם ערבים. מ"גדלתי בשכונה וחייתי בה כל חיי, הש
ט"ח( יש שמות שנתנו להם התושבים. למשל  –גם לרחובות שאין שמות )רשמיים 

רס, כי זאת הדרך המובילה אל בתי הספר. אני משתמשת אאל מד רעאסמטת ש
הזאת בתדירות גבוהה, בדרך מתחנת האוטובוס לביתי. עכשיו הבנתי  הבסמט

וני. מי זה מדמוני? לא שמעתי מעולם את השם שרוצים לתת לה את השם  מדמ
ים וילדים, קוראים רהזה. אני לא מזלזלת אבל זה לא אומר לי כלום. כולם, מבוג

)ר' תצהירה של  כולם יודעים איפה זה"ו ,רסאאל מד רעלסמטה הזאת שא
 .(4העותרת 

ניר חסון,  עקבות פרסומים בתקשורת בדבר אישור שמות רבנים לרחובות בסילוואן )ר' למשלב .30

הארץ,  "עיריית ירושלים אישרה: ארבעה רחובות בסילוואן ייקראו על שם רבנים"

, 28, פנתה האגודה לזכויות האזרח, העותרת ייהמועצת העירה של (, ולפני כינוס17.6.2019

ההחלטה לכנות רחובות בשכונה כי  ,. במכתב נטען26.6.2019ביום  היבמכתב דחוף לראש העירי

היא אקט פוליטי הלוקה  ,וחלט של תושביה הם פלסטינים בשמות רבנים יהודיםאשר רובם המ

לשמות  התבצע בניגוד להוראות הדין ולהמלצות הוועדה המייעצתשבחוסר סבירות קיצוני, 

ה התבקש להפיץ את המכתב בין חברי מועצת יראש העירי. , ועל כן דינה להיפסלרחובות בעיר

 מכתב נשלח ליועץ המשפטי של העירייה.ן ההעתק מ , ולהשיב עליו בדחיפות.ייההעיר

 .12ע/העתק המכתב מצורף ומסומן 

, אישרה את החלטת ועדת השמותלאחר דיון בזק ו ייההתכנסה מועצת העיר 27.7.2019ביום  .31

, , ונימוקיה לכך, עמדו בפניהנבחריםאף שקביעת הוועדה המייעצת כי יש לדחות את השמות ה

, כאמור, בנושאהתעניינותם של חברי מועצת העירייה . בוועדת השמותוכך גם פרוטוקול הדיון 

אף כששניים מחבריה ניסו להעמידם על עובדות שגויות אשר עליהן התבססה החלטת  נעורהא ל

  .(7ע/ שצורף כנספח לפרוטוקול 62-63עמ' ועדת השמות )

 המועצה לחו לחברינשבין היתר בנושא השמות, ה, פרוטוקול הדיון בוה יהחלטת מועצת העירי .32

לא פניית האגודה לזכויות האזרח לתגובה יה. י, ובסמוך לכך פורסמו באתר העיר7.7.2019ביום 

 .התקבלה עד היום
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  העמוקה וארוכת השניםאפלייתם ומעמדם המיוחד תושבי ירושלים המזרחית,  .ד

ט המשפט, השיפו"כבשה ישראל את ירושלים המזרחית, והחילה על האזור את  1967בשנת  .33

נעשו באמצעות במקום והמינהל של המדינה". הרחבת גבולות העיר והחלת החוק הישראלי 

ניתן רישיון לישיבת קבע בישראל  ירושלים המזרחית תיקוני חקיקה, צווים והכרזות, ולתושבי

הוחל וח ירושלים המזרחית לישראל סיפ. בעקבות 1962-על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

-לי. עם זאת, "שטח המדינה, או תחום הריבונות שלה, הם עניין הנקבע עלהמשפט הישראעליה 

פי המשפט הבינלאומי, ולא על פי משפטה הפנימי של המדינה )אמנון רובינשטיין וברק מדינה, 

(. על כן חלות על 924, עמ' 2(, כרך 2005)מהדורה שישית,  המשפט החוקתי של מדינת ישראל

  נות מכוח הוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי.גהגם תושבי ירושלים המזרחית 

וניתוקה מהגדה יצרה מציאות ייחודית. בפסקאות על תושביה סיפוחה של ירושלים המזרחית  .34

 ,העותרים לעמוד בקצרה על מציאות חייהם של תושבי ירושלים המזרחיתהבאות מבקשים 

 .ת בית המשפט העליוןועל מעמדם המיוחד כפי שנקבע בפסיק

שמות יהודים לסמטאות המאוכלסות ברובן המכריע בתושבים להעניק המשיבות  החלטת .35

תושבי שנים של הפלסטינים, ללא שיתופם בהחלטה, חובר להזנחה עמוקה ולאפלייתם ארוכת 

ביוני  2ביום פורסם שדו"ח מבקר המדינה האחרון, , ובהם תושבי סילוואן. ירושלים המזרחית

אוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים חיה בעוני קשה, ומופלית הקובע כי  ,ם ירושליםביו, 2019

 פיתוחה וחיזוקדו"ח המבקר: עיר והמדינה כולה )הבכל תחומי החיים יחסית לתושבי מערב 

 (באתר מבקר המדינה) חלק שני, שער שלישי  – מעמדה של ירושלים

הפלסטינים לתושבים  ,2ובפרט של המשיבה  ,המבקר קובע, כי המענה של רשויות המדינה .36

אינן  "הן אינן פועלות די על מנת לשפרו, ובמקרים מסוימים אף :ביותרולקוי קי חלירושלים ב

הרווחה, התשתיות, הניקיון והתברואה. , כך בתחום החינוך .מממשות את אחריותן על פי דין

ם ובלשכות יהמבקר הצביע על המחסור הניכר בכתות הלימוד, על מחסור בעובדים סוציאלי

העירייה במצב התברואה, בפינוי הפסולת, בהצבת מספר כלי  טיפול לקוי של"רווחה, ועל 

  ובניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העיר". אצירה

, ירושלים המזרחית 0ירושלים מציגה: אפליה מגיל  :ור' גם דו"ח האגודה לזכויות האזרח

  (.באתר האגודה) 2019עובדות ונתונים 

 ,("אורשליםלהלן: " ,(2017) 2017-1967בירושלים ישראלים ופלסטינים  –אורשלים בספרו  .37

 יומיים של הפערים העצומים בשירותים העירוניים-םמתאר העיתונאי ניר חסון את פניהם היו

זרחית, ואת האפליה העמוקה בין שני חלקי העיר. העיר המערבית והמ לאוכלוסיית הניתנים

ירושלים המזרחית, השטחים הפתוחים בה ב 30מספר גינות המשחקים קטן פי למשל, כך, 

  .מהווים מזבלות מאולתרות, רחובותיה נטולי מדרכות

"שיגרת החיים של פלסטיני בירושלים המזרחית", כותב חסון, "כוללת עימות אין סופי עם  .38

בל מקיפוח ומי הממוצע הוא אדם עני הסלרושיפלסטיני הה ..מורות לשרת אותו.הרשויות שא

בבית לא חוקי שיש עליו צו  רעמוק ומתמשך מצד המערכות הפוליטיות והמנהליות. הוא ג

סיון נואש להציל את הבית. ילדיו לומדים בכתות יהריסה. הוא שילם עשרות אלפי שקלים בנ

אין שם, ליד ביתו אין מדרכה, ובשכונה שלו אין מקומות חניה לא תקניות... לרחוב שבו הוא גר 

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Jerusalem.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Jerusalem.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.acri.org.il/single-post/244
https://www.acri.org.il/single-post/244


10 

 

מוסדרים, גינות משחק, תאורה ומספיק פחי אשפה... הוא חווה היתקלויות יומיומיות עם 

שוטרים ופקחים, מדי פעם הוא נדרש להציג תעודה או אף לעבור חיפוש גופני.... המעמד 

ת שלו היא כמעט בבחינת דבר לא המשפטי שלו נמצא תחת איום מתמיד והזהות הלאומי

  (.93-92עמ' , אורשליםחוקי..." )

 ואשר, העתירה במרכז שניצבת הווא אל בבטןעל תושבי סילוואן. כמובן מציאות זו לא פסחה  .39

, אבן מדרגות משובצות, תלולות סמטאות יוצאות שמהם סלולים רחובות במיעוט מתאפיינת

מנהלים מאבק משפטי מר בה תושבים . מדרכות ינטול רחובותיה מרביתגינות משחקים ו אין

 םדחה בית המשפט העליון עתירת תושביאשתקד בצווי פינוי שהוצאו לבתיהם, לאחר ש

"לשחרר" את הקרקע עליה הם  2002נגד החלטת האפוטרופוס הכללי מספטמבר מסילוואן 

, נבו)פורסם ב האפוטרופוס הכללי 'סרחאן נ 7446/17)בג"ץ  גרים מזה עשרות שנים

 . עמותות ימין עתירות ממוןמתבצע בסיוען של סיון לנשלם מבתיהם י. הנ((21.11.2018

הגיעו איתם בתים בשכונה לא עברה על מי מנוחות. יחד לחמישה יהודים תושבים כניסת  .40

, זוהיר 1. העותר משיטור יתרהחלו לסבול והתושבים  ,בתיהםאליהם ואל מאבטחים, הצמודים 

 :עידמרג'בי, 

סים של המתנחלים והתושבים לא טובים. הם לא באו ליצור יחסי שכנות "היח
הם מנסים לשלוט עלינו, על הבתים שלנו ועל חיי היום יום שלנו. יש  .טובה

צמודים אליהם מאבטחים, וגם אנשי משמר מריבות. יש הליכים משפטיים. 
. שלנו הגבול. מאז שהם בשכונה יש בה חיילים יום ולילה. הם מתעללים בילדים

אז דרך שלהם, עוברים בשכונה הם לא מוכנים שיהיו פלסטינים ב יהודיםכשה
 .ילדיםוחפות נשים מתנחלות ד .המאבטחים מזיזים את הילדים, לפעמים בכוח

מתייצבת. נגיד אם מיד הם מקפיצים את המשטרה על כל שטות, והמשטרה 
הם , ואז אנחנו חוטפים דו"חות. מישהו מחנה את האוטו בצורה שלא נראית להם

וסעים בשכונה על שנותנים קנסות, למשל לילדים גם מזעיקים פקחי עירייה שנ
אופניים בלי קסדות. או בגלל זבל. עד לא מזמן לא היו לנו בכלל פחי זבל, אז היינו 

 קיבלנו קנסות.גם על זה אוגרים את הזבל במקומות מסוימים, זה לא נראה להם ו

הם מתעוררים בלילה וצועקים משטרה,  .ילדים ממש מפוחדיםהווא  בבטן אליש 
יש ילדים שלא  מוכנים לעבור לידם ברחוב. פניהם לא לשלום, הם רק  .מתנחלים

 .(1)ר' תצהירו של העותר  ”מנסים להרחיק אותנו מפה

כי מתן שמות , המייעצת הוועדה המקצועיתהולמים את קביעותיה של רג'בי מר דבריו של  .41

לא ניתן לנתק מהלך זה  ,לתפיסת התושבים .דים לסמטאות השכונה ייצור מתיחות מיותרתיהו

 מוסיף: 1העותר  ם.להשתלט על הבתים בה, תוך נישולות עמותות ימין מאמצים שעורכהמ

"השמות האלה הם צעד נוסף בניסיון ההשתלטות היהודי על השכונה. אנחנו 
חים, מנסים להשתלט על בתים רואים את המתנחלים שנכנסו הנה, עם המאבט

 נוספים ועל אדמות בשכונה. מתן שמות יהודים הם חלק מהמגמה הזאת".

אריה קינג, שבולט בפעילות  ייה,ואכן, בעקבות החלטת ועדת השמות קבע חבר מועצת העיר .42

)שלומי  זה עוד נדבך בייהוד ירושלים ובשיבת עם ישראל לציון"לייהוד ירושלים המזרחית, כי "

כל העיר,  "הסערה: עיריית ירושלים אישרה שמות רבנים לרחובות בסילוואן"הלר 

17.6.2019.) 

על תושביה הפלסטינים של העיר , כאמור, נכפתהלעיל ששתוארה בפסקאות עגומה המציאות ה .43

תושבי של זיקתם העזה עמד על כבר בית המשפט העליון  .עם סיפוחם לישראל והשכונה



11 

 

ופסק  ,הייחודיעמדם מועל כבר דורות,  מתגוררות משפחותיהן שבה ,לקרקעירושלים המזרחית 

זיקתם אל אזור מגוריהם "היא חזקה ביותר, כמי שחיו בשטח זה במשך עשרות שנים. רבים כי 

מהם נולדו, גדלו ובגרו במזרח ירושלים, וכך גם הוריהם ולעיתים אף הורי הוריהם. לא זו אף 

שלים עוד בטרם הוחלו שם המשפט, השיפוט והמנהל ירו זו, הבוגרים שבהם... יושבים במזרח

 (. 25פסקה  (13.9.2017)פורסם בנבו,  שר הפנים 'ערפה נאבו  7803/06 )בג"ץ "של מדינת ישראל

ין היתר שיון קבע, ביתושב ירושלים המזרחית רלהורה בית המשפט להשיב  אל חאקעניין ב .44

 3268/14)עע"מ  "בים ילידיםהמיוחד של תושבי מזרח ירושלים כתוש"במעמדם התחשב ב

המיוחד ההכרה במעמדם בשל  (.28(, פסקה 14.3.2017)פורסם בנבו,  שר הפנים 'אלחאק נ

 95%-כ .אוטונומיה בחינוך לתושבי ירושלים המזרחיתהוענקה ם הייחודיים הובמאפייני

מהתלמידים המזרח ירושלמים לומדים את תכנית הלימודים הפלסטינית הנלמדת בגדה, 

 , וזאת גם בבתי ספר רשמיים.ג'יההתאו

 הטיעון המשפטי  .ה

על אף המלצת הוועדה המקצועית  ם לרחובות בסילוואןיליתן שמות יהודיהמשיבות החלטת  .45

את נהלי העירייה ו רחובות מותסותרת את הוראות פקודת העיריות בעניין שינוי שלדחותם, 

י ולא מספק, אף פוגעת . ההחלטה, אשר התקבלה על בסיס עובדתי שגוהעוסקים בהנצחה

שינוי שמותיהן של שתיים מסמטאות  .לזהות ולכבודבטן אל הווא של תושבי אנושות בזכותם 

מד בהוראות החוק המסדירות שינוי שמות מקומות, והשכונה, אשר זכו כבר לשם רשמי, לא ע

  נפתח בכך. .ועל כן אינו חוקי

 ריותפקודת העיבפרוצדורה הנקובה בעמדו לא ות משיבה 1ה.

הופיע בשילוט העירוני על גבי בתים שם כאמור שתיים מהסמטאות נשואות ההחלטה כבר יש ל .46

לפקודת העיריות קובע פרוצדורה מחייבת לעניין החלפת שמות רחובות.  235סעיף . בשכונה

 אלה הוראותיו: 

 ה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה:י'עירי

 

ונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, הודעה על הכו( 1)
במשרדי העיריה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון 

א 1במועצת העיריה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 
 , בשינויים המחויבים;1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 

קום הציבורי או לנציגות הדיירים מועצת העיריה אפשרה לנציגות המ  (2)
ן, להופיע לפניה או לפני ועדה יהמתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי העני

 ."שקבעה, ולהשמיע את טענותיה

 
ומעניק לציבור הנפגע  את חובת שיתוף הציבור בהחלטה שמשליכה על חייון ג, אם כן, מעהחוק .47

ולעותרים נודע על ההחלטה מכלי ם כל פרסולא התבצע בענייננו אלא שאת זכות הטיעון, 

לתקנות העיריות )מתן מספרים ושמות  7 תקנהמהוראת  ותבנוסף, חרגו המשיב. התקשורת

כי עירייה רשאית לשנות שם רחוב  תקובעה, 1971-תשל"אהלרחובות וסימון בתים במספרים(, 

 בחודש אוקטובר בלבד. 
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 בהליך חשוב מרכיב הם פרוצדורלייםם , וכליהמנהלית ההגינות מחובת חלק הינה הטיעון זכות .48

 בשיקול פגמים על להעידיכולה מהם  מהותית סטייה. תקינותו את למקסם נועדואשר , המנהלי

, להלן: 262-263עמ'   (2010) אכרך  המנהלי המשפט ארז ברק דפנה) ההחלטה שביסוד הדעת

 עשויה עילותהפ להסדרת שהותוו בכללים המנהלית הרשות עמידת אי(. "המשפט המנהלי"

 (.שם) הלפסילת עילה להיות

בחיפה עתירה שתקפה שינוי  לעניינים מינהליים, קיבל בית המשפט 2018לא מכבר, בספטמבר  .49

 70947-11-17( ')חי ם)עת"והורה לבטלו  ,אשר התבצע בנסיבות דומות שם רחוב בגבעת אולגה

עיריית חדרה לא כי ט קבע, בית המשפ((. 19.9.2018 ,)פורסם בנבו בזרוקוב נ' עיריית חדרה

, ואף לא במועד החוקי שבו רחוב עמדה בפרוצדורה הנקובה בפקודת העיריות לעניין שינוי שם

כי תקינות ההליך היא , הוסיפהלטר -השופטת למלשטריך .המעוגן בתקנותעשות זאת, ניתן ל

דה בה והעמיכי חובת הפרסום שנקבעה בפקודה ו ,תנאי לתוקפה של ההחלטה הנובעת ממנו

על מנת לשתף את הציבור  –מטעמים דמוקרטיים ות מטעמים של הגינות מנהלית ונדרש

  .החלטה, ומטעמי שקיפות ובקרהבהרלבנטי 

לשנות שמות סמטאות בבטן אל  ןלפרסם את כוונתות לא טרחו המשיבכמו שם, כך גם כאן.  .50

נמנעה , והשמיע טענותיוהרלבנטי שלא ידע על כך ממילא אף לא הוזמן להתושבים הווא, וציבור 

בחודש יוני, ולא נעשו החלטת ועדת השמות ואישורה במועצת העיר בנוסף, ממנו זכות הטיעון. 

אינה בעניין שינוי שמן של סמטאות אלה אלה, ההחלטה בשל  באוקטובר כנדרש בתקנות.

   להתבטל.חוקית ודינה 

 עקרונות המשפט המנהליואת  העירייהההנצחה של נוהל הוראות ההחלטה סותרת את  2ה.

שמות רחובות מספקים התמצאות במרחב העירוני, זה תפקידם הרשמי. אולם לבחירה בשמות  .51

ים יש תפקיד משמעותי נוסף, סמוי לכאורה מן העין אך נצרב בתודעה: הם מספקים יפרטיקולר

אידאולוגית -אידאולוגית. שמות רחובות מעניקים משמעות תרבותית-אוריינטציה פוליטית

  .(20-16עמ' , על שם)למרחב העירוני, ומהווים חלק מהסדר הפוליטי 

לשיום )מתן שם( רחובות יש אפקט מיידי על החיים בעיר, על השפה ועל המרחב הציבורי. הם  .52

יומיים של החוויה העירונית וברבדים -משלבים את האידיאולוגיה של המשטר ברבדים יום

מות רחובות היא ביטוי לאפקט שיש לתהליכים אישיים של חיי היחיד. הנצחה באמצעות ש

תהליכים תרבותיים. ההחלטות שמקבלות הרשויות  פוליטיים על-אדמיניסטרטיביים

המוסמכות ליתן שמות לרחובות, מבטאות יחסי כוח והיררכיה של סמכות. הפוליטיקה של 

השיום מתבטאת בעקרונות האידאולוגים המנחים את בחירת השמות, בהרכב הגופים 

המופקדים על כך, בשקיפות הליכי קבלת ההחלטות, ובמידת שיתוף התושבים בהחלטות 

 (16, 10, עמ' על שםיום שלהם )-המשפיעות על חיי היום

מתן שמות לרחובות, אם כן, הוא אקט פוליטי. מתוך הכרה בכך קובע נוהל ההנצחה של עיריית  .53

עדו לרסן את כוחם של חברי המועצה, ירושלים, בדומה לנהליהן של ערים נוספות, מנגנונים שנו

אשר מייצגים אינטרסים ועמדות פוליטיים, בבואם לקבל החלטות המשפיעות על כלל הציבור. 

, אשר איזון פנימי זה מתבטא בריבוי הוועדות השותפות להליך, בתפקידן ובהרכב חבריהן
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מורכבות ההליך מתוך מודעות ל .(לעתירה 22-25 )ר' סעיפיםפורטו בחלק העובדתי בעתירה 

עם היבחרי, הובלנו " :ה לפיהםידברי ראש העירי פורסמו באתר העירייה ולנפיצות השלכותיו,

בעירייה רפורמה משמעותית, אשר ייחודה בתהליך זהיר, רגיש ומחייב בו נבחרים שמות אישים 

ף להנצחה ברחובות ירושלים. פעלנו לייעול נהלי ההנצחה והפכנו את התהליך למקצועי, שקו

  .וענייני"

האמנם? עיון בנוהל, בהרכב ועדת השמות ובפרוטוקול הדיון שהתקיים בה, מגלים שלא כך  .54

לכלול נציגי ציבור ומומחים מקרב הציבור, ועדת השמות  למרות קביעת הנוהל לפיה על הוא.

 על השמות נשואי העתירה ובתפקידיהם מסמך ההחלטהב שמות חברי הוועדה המפורטיםעיון ב

בדים עו גם לצדם השתתפו בישיבה  וכי הנהלת העירייה,ה נמנים על שחבריף חוש ,(8ע/)ר' נספח 

כנדרש בנוהל,  מקרב הציבור יםואף לא מומחציבור  ינציג ו. בין אלה, לא נמצאעירייהבשכר ב

בבטן אל הווא רחובות השנערך בשמות  הקןדםלהשוואה, בדיון  הופר.מתבקש ההאיזון ו

לעתירה(, השתתפו שני  14, ואשר בו ירדו השמות המוצעים מסדר היום )ר' סעיף 2018 אפריל ב

 נציגי ציבור, ושניים נוספים נעדרו.

מצורף ומסומן , 2018באפריל העתק רשימת חברי ועדת השמות והמשתתפים בה בדיון בוועדה 

 .13ע/

נוהל ההנצחה שהמשיבות פעלו בניגוד להוראותיו. כפי שיפורט בהמשך, אין זה הסעיף היחיד ב .55

גנית בבטן אל הווא וועדת השמות לא שקלה את התאמת השמות הנבחרים לאוכלוסייה ההומ

, אף זאת ושמות אלה אינם נוחים להיגוי לתושבי המקום (,9ע/שצורף כנספח  ו לנוהל 8)ס' 

 ב לנוהל(. 8)סעיף ראותיו בסתירה להו

 הנחיות,  1.0002 לממשלה המשפטי היועץ הנחיות' ר) מנהליות הנחיות מהווים העירייה לינה .56

 להדריכו דרך ככיווני, לעצמו קובע הציבורי המינהל אשר, מנחים כללים הם אלה(. מנהליות

נועדו להבטיח אחידות, שוויוניות, ענייניות  שראו סמכויותיו ובהפעלת תפקידיו במילוי

 רחובות עיריית' נ סולודוך 10907/04 ץ"בג) דיניות הרשות המינהליתוסבירות בהפעלת מ

 מנהליות הנחיות אמנם(. לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה 25פיסקה ( 1.8.2010 ,בנבו פורסם)

 הפעלת אופן את מתווים אשר כללים לעצמה קבעה שזו משעה אך, הרשות את מחייבות אינן

 מעוררת מנהליות מהנחיות סטייה (.שם) מהם לחרוג משקל כבדי טעמים נדרשים, דעתה שיקול

 ם"עע) להצדיקה הנטל את לרשות מעבירהו ,זרים שיקולים של מקיומם נובעת היא כי חשש

 ללא שהתבצעה מהנחיות  סטייה (.10 פיסקה( 10.6.2008, בנבו פורסם) ראפ' נ גרידינר 9156/05

 שם(.) הרשות החלטת לביטול להביא עשויה סביר צידוק

 התבססה על תשתית עובדתית שגויה  ההחלטה 3ה.

לאשר  1כאמור בחלק העובדתי לעתירה, הדיון וההחלטה בוועדת השמות, המלצתה למשיבה  .57

את השמות המוצעים, ואישורם במועצת העירייה, נסמכו על תשתית עובדתית שגויה. כך לעניין 

רה של התושבים לשמות האוכלוסייה בבטן אל הווא, וכך אף בעניין הסכמתם לכאו ברכה

 לעתירה(.  20-16)ר' סעיפים המוצעים 

https://www.jerusalem.muni.il/he/city/streetnames
https://www.jerusalem.muni.il/he/city/streetnames
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שעליה תבסס הרשות את  ,הפעלת סמכות מנהלית מצריכה הנחת תשתית עובדתית מוצקה .58

 3429,  3425( 1)2006על -תקשירות בתי הסוהר  'נחווא  426/06רע"ב ר' למשל שיקול דעתה )

 ((.1996) 538-537, 529( 2ד נ), פ"רשם המפלגות 'איזקסון נ 2316/96(; רע"א 2006)

בית המשפט העליון התווה מבחנים לבחינת קיומה של תשתית עובדתית מספקת להחלטות  .59

ומבחן מהותיות , הדעתלהפעלת שיקול שיהוו את הבסיס הרשות, ובהם איסוף מידע ונתונים 

 הסתמכות על נתונים מבוססים, אמינים ומספקיםעניינו ש –ומשמעות הנתונים שנאספו 

( 5פ"ד מח)שרת התקשורת,  '( בע"מ נ1992יורונט קווי זהב ) 987/94חלטה )בג"ץ הלקבלת ה

(. רק משהונחה תשתית עובדתית מלאה יכולה "עניין יורונט, להלן: "(1994) 423-425, 412

 רשות לקבל החלטה מושכלת ולפעול על פיה. לעניין זה יפים דברי השופט חשין:

עד אשר מחליטה רשות החלטה האוצלת על "הלכה כתובה ומסורה היא, ש
שומה  -החלטה אינדיבידואלית או החלטת מדיניות כללית  -זכויות הפרט 

עליה לאסוף את הנתונים שלעניין, לבור את הבר מן התבן, לנתח את הנתונים, 
לשקול אותם, לעמוד על משמעות ההחלטה המוצעת ועל תוצאותיה 

( 2, פ"ד נג)פטל נ' שר הפנים 3648/97 המשוערות, ורק אז לעשות מעשה" בג"ץ
728 ,779-778 (1999 .)) 

 וכן: 

"עיקרון יסוד של המשפט המנהלי הוא כי על ההחלטה המנהלית להתקבל 
שנאספו כל הנתונים האמינים הרלוונטיים לעניין, ועליה להיות לאחר 

 7738/04 ץבג" "מבוססת על תשתית ראיות מנהליות מוצקה במידה מספקת
 ןאינ ותהדגשה, (2007) 377, 374( 1)2007על -, תקנ' שר הרווחה פלונית

 במקור(. 

 .("עניין ברגרלהלן: ", (12.6.1983)פורסם בנבו,  שר הפנים 'ברגר נ 297/82 ץועוד ראו: בג"

 

רובם  ,בישיבהנשמעה ניגוד לעמדה שבועדת השמות כשלה באיסוף הנתונים ובבדיקתם.  .60

לא שאל את המשיבות איש מטעם ש; ומאחר הם פלסטיניםתושבי בטן אל הווא המכריע של 

ניסיונותיהם של שניים מחברי התושבים הפלסטינים לדעתם, ממילא לא ניתנה הסכמתם. 

ייעצת, לפיה קצועית המכמו גם קביעתה של הוועדה המ, ועדת השמות להעמיד דברים על דיוקם

בדיון בו ו נאותה בוועדה ים, לא זכו להתייחסותפלסטינמאוכלס בעיקר בתושבים  המקום

יה נתונים בדבר אוכלוסיית המקום ימשהוצגו לראש העיר. גם יהיבמועצת העיראושרו השמות 

על תשתית  ןלבסס החלטתמשכשלו המשיבות הוא לא שעה אליהם. המועצה, עובר לישיבת 

 (.426עמ'  יורונטעניין )עובדתית מוצקה, דינה בטלות 

  לעמדת הוועדה המקצועית המייעצת ההחלטה התקבלה בניגוד . 4.ה

שמדובר ות המוצעים בשל כך מלדחות את הש, כזכור, וועדה המקצועית המייעצת המליצהה .61

", "הדבר יצור מתיחות מיותרתעל כן בתושבים ערבים" וברובה המכריע "בשכונה המיושבת 

ותיה, . המלצ"ולכן המטרה לא מושגת את הדיירים ולא ישמשהשמות הנבחרים "שובשל כך 

 כאמור, נדחו.

אף שלמסקנותיה ולהמלצותיה של וועדה מייעצת אין מעמד משפטי מחייב, עצם מינויה של  .62

חלק מההליך  יםחלטות והגדרת סמכויותיה בנוהל, מהווההוועדה כחלק מהליך קבלת ה
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בנושא מינוי והרכב ועדות ציבוריות  1.1502נהלי )ר' למשל הנחיית היועץ המשפטי לממשלה יהמ

ערך: סיוע לרשות להגיע  בבסיס ההתייעצות ניצב אינטרס ציבורי רבעצות ודרכי פעילותן(. מיי

נשיא נ' פורום היוצרים הדוקומנטריים  5933/98ומבוססת )ר' והשוו בג"ץ  להחלטה שקולה

צריכה להתבסס על יה של ועדה מייעצת דחיית המלצות (.(2000) 496( 3פ"ד נד) המדינה,

 נימוקים כבדי משקל. 

את אותן? האם וכיצד שקלה  ?המייעצתהוועדה  תנה ועדת השמות לדחיית המלצותמה טעם נ .63

קודם "וקבע:  שקרא לוועדה לדחות את ההמלצות, העירייההדיון בשמות המוצעים פתח מזכיר 

כל מדובר על שכונה היסטורית, שכונת התימנים, שאליה עלו התימנים, והשמות האלה הם 

, ם מאותו אזור רקע. הדבר השני, מדובר בבקשות שמגיעות בהסכמהבעצם שמות שמגיעים בעצ

מדובר בסמטאות קטנות מגיעות בהסכמה עם התושבים אחרי עבודת מטה רחבה שנערכה... 

ללא רישום של הכתובות לתושבים הערבים ולכן לא תהיה פגיעה בתושבים ערביים, והדבר 

לפרוטוקול הדיון  51)עמ'  קום הזה"הרביעי והאחרון הוא שאישרנו כבר שמות יהודיים במ

  (.5ע/שצורף כנספח  וועדהב

ונסתרו )ר'  נטולות שם כבר נדונו כאןכולן סמטאות ולהיותן של הלהסכמת התושבים  ותהטענ .64

שמות המייעצת כי המקצועית טענות הוועדה הדיון באילו ו; לעתירה( 26, 20-19סעיפים 

דיון משמעותי, כזה שאומד את  ןלא נערך בהוזכו רק לאזכור , מתח מיותריהודיים יצרו 

הוועדה המקצועית כי השמות לקביעת ההסתברות לכך ואת השלכות התסיסה והמתח. אשר 

וזאת בהלימה להוראות ) , ועל כן "לא מושגת המטרה"ישרתו את תושבי המקוםלא המוצעים 

ייה בו, וכי עליו בנוהל ההנצחה הקובעות כי יש לבחון את מידת התאמת השם לאזור ולאוכלוס

זאת  ,אלהנימוקים מכליל חברי הוועדה התעלמו . כלל הלא נדונזו  – (להיות קריא ונוח להיגוי

חברי הנחה את אשר נכח בדיון, , עו"ד דני ליבמן, יועץ המשפטי לעירייהשהמשנה ללמרות 

ורף שצ לפרוטוקול 52' מע) ןלגופ הוועדה המייעצתלהמלצות הוועדה בדבר הצורך להתייחס 

, שהמלצות הוועדה המקצועית לדחיית השמות הוצגו בפניה, לא 1אף המשיבה   (.5כנספח ע/

 שעתה אליהן. 

להוראות נוהל ההנצחה ולו  ולבחון את נימוקי הוועדה המקצועית, לו נענו המשיבות השכיללו  .65

ן ת מיד על חוסר ההלימה שביועומדן היו ה, ןהעמדה טובת תושבי סילוואן כולה מול עיני

מחזקת את  9עדותה של העותרת  .תושבי המקוםרובם המכריע של בין השמות המוצעים ל

 קביעות הוועדה המייעצת:

הזאת? מארי יחיה יצחק הלוי? אני אפילו לא מסוגלת  ה"איך רוצים לקרוא לסמט
מהתושבים, לבטא את זה. אני אמשיך לקרוא לסמטה בכינוי שהיא קיבלה 

א נועד לשרת אותנו אלא את המתנחלים היהודים השינוי הזה ל .."עסכרייה".
  .שהגיעו לסילוואן"

 :קובעת  4 העותרתואילו 

י לא ר"אני חושבת שרוצים שמות שמתאימים למתנחלים היהודים, אבל זה לגמ
ים בינינו לבינם. רק יעורר עוד בתרום ליחסי שכנות טוילנו, וזה בטח לא  מתאים
 מתח".
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. ושקיפות דעת שיקול הפעלת, עובדתי ביסוס שתבטיח דרךב להתקבל חייבת מנהלית החלטה .66

קביעות אחרות ממוחלטת התעלמות בנימוקים שגויים, הוועדה המייעצת  קביעותמ דחיית חלק

 המנהלי המעשה סבירותלוקים בחוסר סבירות קיצוני. ואי שקילת המלצותיה לגופן שלה 

 ,גנור עניין ) מהם אחד לכל ראוי יחסי משקל ובמתן, רלבנטיים שיקולים בין באיזון מותנית

ביקורת שיפוטית מצדיקים אי מתן משקל ראוי לנימוקי הוועדה המקצועית, (. 514-513

 ;(1994) 397( 1, פ"ד נ)שר הפנים 'עיריית רמלה נ 5445/93בג"ץ ) וקוראים לביטול ההחלטה

 אסיף 7120/07 ץ"בג (;1980) 437, 421( 1)לה ד"פ ,השידור רשות 'נ מ"בע זהב דפי 389/80בג"ץ 

 ץ"בג(; 2007) 662 פז עליון דינים ,לישראל הראשית הרבנות מועצת 'נ מ"בע גידולים ינוב

  ((.1976) 105, 94( 2)ל ד"פ, התחבורה שר 'נ דקה 156/75

תעלמות מוחלטת משיקול ענייני היא תמונת הראי של היזקקות לשיקול זר  הזאת ועוד.  .67

 .(13, ובפרט ה"ש 726-727ך ב, ר, כהמשפט המנהלי)

גופם, אלא רק מכפייתם על תושביה ללעותרים אין הסתייגות מהשמות המוצעים כי  ,יודגש .68

כי כל תכליתו הוא חיזוק הריבונות היהודית כבד הפלסטינים של העיר, באקט המעורר חשש 

אלה הם . פלסטיניםושביה ה, תוך מחיקת תרבותם ומורשתם של תיםשגם בחלקיה הכבו

ים, סיעתיים ואישיים, אשר הרשות מנועה מלשקול כאשר היא עוסקת יפוליטשיקולים 

 . (656-654, כרך ב, המשפט המנהליבחלוקת משאב ציבורי, כשמות רחובות )ר' והשוו 

כטעם לדחיית המלצות העירייה היחיד אותו העלה מזכיר והתקף דומה, כי הנימוק הרלבנטי  .69

ל התיישבות יהודים תימנים בשכונה בשלהי המאה הוועדה המייעצת, נעוץ בהיבט ההיסטורי ש

יה. לעטר את סמטאות ותעתה המשיב ות, עליהם נמנו גם הרבנים שבשמותיהם מבקש19-ה

אולם על מנת להכשיר את השמות, היה על המשיבות להציב שיקול זה אל מול שיקולים אחרים, 

ון הנדרש, היה על , ולאזנם. כחלק מהבחינה והאיזמנהלילבחון אותם במשקפי המשפט ה

של מרכז מורשת יהודי תימן בבטן אל הווא, בעלות משוערת להקמתו גם המשיבות להתייחס 

ע מיליונים במרכז יתשקמדינה הים מכספי הציבור )חיים לוינסון, ליון שקלישל ארבעה וחצי מ

 עשה.דבר מאלה לא נ(. 29.7.2018הארץ,  ,מורשת לעולי תימן בשכונת סילוואן במזרח ירושלים

 יתתרבותזהות ול לזהות ,לכבודפגיעה בזכות  . ו

ובפגמים מהותיים באופן הפעלת  אינה לוקה רק בהתעלמות מהוראות החוק המשיבההחלטת  .70

ות של החוקתילטה זו אף פוגעת בזכויותיהם המצדיקים את פסילתה. החשיקול הדעת המנהלי 

הנגזרות מחוק יסוד: כבוד האדם ולזהות תרבותית, , לאוטונומיה בטן אל הווא לכבודושבי ת

 ((.2014) 536 ,ב כרך ובנותיה החוקתית הזכות – האדם כבוד ברק אהרן) וחירותו

שמות מקומות, רשמיים או לא, כפי שכבר נכתב כאן, משקפים מסורת, מורשת והיסטוריה,  .71

 ובתורם תורמים לעיצובן. הם חלק מהבניה תרבותית של המרחב הציבורי, ושל אלה הצורכים

אליהם הוא יורד מביתו, שמות אשר אותו. שמות הרחובות בסביבתו הקרובה של אדם 

כר שהוא חולף על פניה, שם הרחוב בו נעוץ הספסל יהסמטאות שבהן הוא פוסע יום יום, שם הכ

הציבורי שעליו הוא נוהג לשבת והכינוי של הפארק שבו הוא משחק עם ילדיו ואליו הוא יוצא 

וייתו של אדם, מזהותו ומתרבותו. הסמכות ליתן שמות לאתרים עם כלבו, הם חלק מהו
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את האפשרות להנציח את סמלי התרבות ו, יחסי כוח, , מסמלת שליטה במרחבכאמורורחובות, 

וההעדפות התרבותיות של בעל השליטה. מתן שמות לרחובות, אם כך, הוא גם אמצעי לדיכוי 

ם אינם זוכים לייצוג ולרוב בקרב מקבלי אשר זכויותיהם והאינטרסים שלה ,של אלה תרבותי

 ההחלטות. 

מיעוט נמצאות באיום מתמיד, ועל כן זקוקות להגנה מיוחדת מצד קבוצות תרבויותיהן של  .72

מחלק מיעוטים תרבותיים  קימליקהויל המדינה  יוהפרופ' למדעהפילוסוף הקנדי  המדינה.

מיטל פינטו ) ית או סופח אליהידי קהילה תרבות-אשר נכבש על י,מיעוט ילידלשתי קבוצות: 

תושבי ירושלים  .(230, 223 (,תשס"ז) י משפט וממשל "זכויות שפה, הגירה ומיעוטים בישראל"

ן המזרחית, אשר סופחו לישראל ולא היגרו אליה מבחירה, נמנים על הקבוצה הראשונה. מכא

  ההכרה בהם בבג"ץ כמיעוט ילידי.

מיעוט לשמר ולקדם את תרבותו התו של הזכות לתרבות מתעצמת ככל שמדובר בזכו .73

)פורסם בנבו,  הכנסת 'רובינשטיין נ 3752/10ץ ")בג הייחודית על פי אמונתו ואורחות חייו

שהמעמד החברתי של קבוצת זהות תרבותית ככל ; ו("בג"ץ רובינשטייןלהלן: ",( 17.9.2014

פגיעה "מיטל פינטו )ר נתונה נמוך יותר, ונדחה על ידי החברה הרחבה, ראוי להגן עליה יות

אף מציעה להמיר פינטו ד"ר (. 655, 647 (2010) טו המשפט "ברגשות או פגיעה בזהות תרבותית

עוצמת הפגיעה בזהות תרבותית )שם, של בחינה בבחינה שיפוטית של טענות לפגיעה ברגשות 

648.) 

ון הכיר בזכותן ובית המשפט העלי פרט,של ה באוטונומיהמרכזי  ציר היא תרבותית השתייכות  .74

, רובינשטייןבבג"ץ  ,כזכויות קיבוציות. כך, למשלגם של קהילות, מגזרים ואוכלוסיות לתרבות 

 :, נקבעלימודי ליבה ןללמד את תלמידיהישיבות חרדיות בו נדחתה התביעה לחייב 

"הזכות הקבוצתית לתרבות...  מתבססת על ההבנה כי התרבות ממלאת 
ת בה משולבות קבוצות תרבותיות שונות תפקיד מכריע בחברה דמוקרטי

כמו גם בעיצוב אישיותו של הפרט, בהיותה חלק מהזכות למימוש 
האוטונומיה של הרצון הפרטי ושל יכולת הבחירה של הפרט )אבישי 

תרבותיות -רב מרגלית ומשה הלברטל "ליברליזם והזכות לתרבות"
אבי שגיא  )בעריכת מנחם מאוטנר, 99, 93 במדינה דמוקרטית ויהודית

; גרשון 197(; שטופלר, בעמ' מרגלית והלברטל ( )להלן:1998ורונן שמיר, 
עיוני  ישראל"-גונטובניק "הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדינת

  ..ואילך(. 370)תשס"ג(; מאוטנר, בעמ'  27-28, 23כז  משפט

 
חברה רב תרבותית כמו זו שלנו, המכילה מיעוטים שונים בתוכה, מכיר כ

שפט הישראלי גם בזכות לתרבות של קבוצות מסוימות, ונותן לה המ
משקל בהכרעות שיפוטיות. "החברה הליברלית הרב תרבותית מבוססת 
יותר מכול על ערך הסובלנות, ומכירה בכלל התרבויות כראויות להגנה 
על מנת לתת לפרט לממש את אוטונומית הרצון הפרטי, ולספר את סיפור 

לפסק דינו של השופט  4, פסקה רגן נ' משרד התחבורה 746/07חייו" )בג"ץ 
של השופטת  לפסק הדין 62, סעיף רובינשטיין)בג"ץ  "(5.1.11ג'ובראן )

 ארבל(.
 

 נקבע: יקותיאליובבג"ץ  
 

"ההגנה על הייחודיות המגזרית היא זכותה, ואפשר אף מחובתה של 
ל קהילות בעלות חברה דמוקרטית, המצווה להכיר בקיומן ובצרכיהן ש
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חיים משלהן, החיות בקרבה. המרקם האנושי -תרבות, מסורת ואורחות
-המגוון של חברה חופשית מתיישב ומשתלב בקיומן של קבוצות רב

תרבותיות, בעלות אופי וסגנון משלהן, המבקשות לשמר את דרכן 
פורסם בנבו, ) השר לענייני דתות 'יקותיאלי נ 4124/00בג"ץ המיוחדת" )

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה(. 2סקה יפ(, 14.6.2010
 

ליה להיות אוכלוסיית מיעוט, ואשר עה אשר נכפה תושבי ירושלים המזרחית הם אוכלוסיי .75

 לפיהם חיים בישראל ועובדים בה, אך ילדיהם לומדים מובחן.  יתרבותייחוד מתאפיינת ב

רבים בגדה ובעזה. ם גרים תקרובי משפחיתם הוא כאן, אך בתכנית הלימודים הפלסטינית. 

ם יפוליטישרים חברתיים, כלכליים ויש להם ק. עמם ערבית היא שפתמתוכם דוברי עברית, אך 

למיטב ידיעת  ( וחגים ומסורות משל עצמם.94, עמ' אורשליםעם ירדן והגדה המערבית )

 השל תושבילזהות תרבותית אלת זכותם טרם נדרש לשת המשפט העליון העותרים, בי

של אזרחי לזהות ולתרבות עם זאת, הוא קבע מסמרות בדבר זכותם  .ירושליםטינים של הפלס

להכלתה גם על  וחומר,ומקל , לתרבות מובילה בהכרחשל אלה הכרה בזכותם . הערבים ישראל

 תושבי ירושלים המזרחית.

תוך ם בערבית בערים מעורבות, מילהציב שילוט דרכהורה בית המשפט העליון , כך, למשל .76

 ובנות בני של והלאומית התרבותית זהותם בטיפוח ייחודית פונקציהרה בכך שלשפה יש הכ

 :המיעוט

שפתו של אדם היא חלק מאישיותו. היא הכלי שבאמצעותו הוא חושב. היא "
המכשיר שבאמצעותו הוא יוצר קשר עם זולתו. השפה מקבלת חשיבות מיוחדת 

תרבות ומסורת. היא ביטוי  שעה שמדובר בשפתה של קבוצת מיעוט. השפה משקפת
עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  4112/99ג"ץ ב) "לפלורליזם חברתי

 .ו( –ה  413ז, 412עמודים  יפו-אביב-הערבי בישראל ואח' נ' עיריית תל
 

את זכותם לשוויון בית המשפט העליון מקבע , 2019, ביוני לאחרונהאך שניתן אחר, פסק דין ב .77

מנכ"ל משרד  'סלאח נ 4069/19)בג"ץ  ית היא שפת עמם"רב"אשר ע םולרווחה של תלמידי

(. של השופט אלרון לפסק הדין 10סקה יפ (19.6.2019בנבו, החלטה מיום  ם)פורס) החינוך

היא נשאית של תרבות, כפי שפסק בית המשפט  .אינה רק אגד אותיות ועיצוריםשפה כי דגיש, ונ

ה לקשר בין אדם לרעהו. ואולם שפה היא גם תרבות, שפה נועד" העליון בנושא אחר לחלוטין:

 (.(1995) 639, 589( 4, פ"ד מט)מדינת ישראל 'גנימאת נ 2316/95)דנ"פ  "גם היסטוריה

לאמנה הבינלאומית  27סעיף  הדין הבינלאומי מחייב הגנה על תרבותן של קהילות מיעוט.  אף .78

(, International Covenant on Civil and Political Rightsבדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )

להגן על חופש הדת בה , מחייב את המדינות החברות 1991אמנה שישראל אשררה בשנת 

כך גם האמנה בדבר ביעור כל הצורות של אפליה   ה.מדינוהתרבות של קהילות המיעוט החיות ב

 . 1979גזעית, אשר ישראל אשררה בשנת 

תה של ישראל מדינה רב תרבותית, בה חיות בכפיפה כי היואם כן, ור לעיל עולה, מהאמ .79

אוכלוסיות שונות וקבוצות תרבות, לאום ודת שונות, מחייבת את הרשויות לסייע להן בשמירה 

מחויבות זו נובעת אף מאמנות בינלאומיות . , ולמצער לא לפגוע בהןעל זהותן וייחודן התרבותי

ייצגים את ההגמוניה שמות זרים, המעל הלכפות עתה ות של המשיב ןסיונינשישראל צד להן. 
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 תושביה הפלסטינים של בטן אל הווא, עומד בסתירה לכךשל נוכרים לתרבותם היהודית ומ

 לכבוד, לאוטונומיה ולזהות תרבותית, הנגזרות מחוק היסוד.החוקתית ופוגע אנושות בזכותם 

 סוף דבר .ז

 גם משקף הוא. העירוני במרחב סטרטיביתיאדמינ לשליטה ביטוי רק אינו לרחובות שמות תןמ .80

 מכך בוחש פחות ולא, להנציח ראוי מי ואת מה את שקובעת היא הרשות. אידאולוגי יום סדר

 יחסי משקפת, וארגונים אירועים, אישים של שמם על רחובות קריאת של הפוליטיקה. היכן

 (.24' עמ ,שם על) המחליטים הגופים של העדיפויות וסדרי הקדימויות ואת פוליטיים כוחות

של  ןשנועדו לרסן את כוחנהליות יוההנחיות הממכאן חיוניותם של ההסדרים החוקיים 

ומכאן  ,םיולנטרל ככל האפשר שיקולים פוליטי תחוםהרשויות המקומיות העוסקות ב

 ה.ימשמעותם של מנגנוני האיזון שנקבעו בנוהל ההנצחה של העירי

הנוהל הוראות סותרת את בטן אל הווא  סמטאותם ליהחלטת המשיבות להעניק שמות יהודי .81

על בסיס תשתית עובדתית שגויה התקבלה  ;הדיןפוסחת על הוראות  ;נצחהההעירוני העוסק ב

אשר דחתה את השמות  משקל ראוי להמלצות הוועדה המקצועית המייעצתלהעניק  ומבלי 

ובות ממעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ומהחמתעלמת לחלוטין ו, המוצעים

"שיקול דעת מעמיק וזהיר מלהפגין . בכך כשלו המשיבות מההכרה בהם כמיעוט ילידי יםהנובע

כלל הלכבוד ולזהות. של התושבים בזכותם תוך פגיעה קשה וזאת , במיוחד", כמצוות הנוהל

עליה להתחשב במכלול השיקולים הנוגעים "הוא, כי בגדר שיקוליה הענייניים של הרשות, 

גם שיקולים ערכיים, אינטרסים חברתיים וכלכליים, והיבטים הקשורים בזכויות ן, ובהם ילעני

האגודה לסיוע ולהגנה  7311/02בג"ץ (; 1996) 471כרך ב,  הסמכות המנהליתזמיר  )יצחק "אדם

לפסק דינה של  5-ו 3(, סעיפים 22.6.2011)פורסם בנבו,  עיריית באר שבע 'על זכויות הבדואים נ

 מלעמוד בכך. וחדל ותבהמשי. השופטת פרוקצ'יה(

ים לסמטאות המאוכלסות בצפיפות בפלסטינים מעוררת יבשמות רבנים יהוד ותיבבחירת המש .82

הנוף מחשש כבד כי מדובר בניסיון מודע ומכוון למחוק את זהותם ותרבותם מהמרחב הציבורי ו

לו ליידע אפי השלא טרחהחלטת העירייה,  .יהודיים, באמצעות השלטת סמלי תרבות העירוני

 של תושביחות הנכוחות ואת מעמדם היחסי , אף משקפת את התושבים בדבר כוונתהאת 

המבקשת  -החלטה, אשר משרתת אידאולוגיית ימין קיצוני סבירות האי ירושלים המזרחית. 

לייהד את רחובות סילוואן תוך סילוקם של אלפי בני אדם מבתים בהם התגוררו משפחותיהם 

, וממלא מקומו סגן ראש עיריית ירושליםכפי שאמר בישיבת ועדת השמות  .קזוע –דורות זה מ

אני חושב שלשים אצבע בעין במקומות של "(: דגל התורהחבר הוועדה אליעזר ראוכברגר )

ערבים, ולהוציא להם עיניים, אני לא חושב שיש לנו עניין. יש מספיק מקומות, אנחנו בעזרת 

רחובות חדשים לשים את השמות האלה. לא חייבים להיכנס השם בונים הרבה מקומות... יהיו 

לבטא  יטיבהאמירה זו מ(. 5שצורף כנספח ע/ לפרוטוקול הדיון 69לקישקעס" )עמ'  (ט"ח – להם)

 .את תחושות העותרים

 

 קבל את העתירה ולהורות כמבוקש בראשיתה.מתבקש בית המשפט הנכבד לכל אלה בשל 



20 

 

  .18.8.2019, היום

 ___________________ 

 טל חסין, עו"ד

 ב"כ העותרים


