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יצאונוףהרמתושביאלפים
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מוחקים
הנוףאת



/1#e?nהועף
man naui

עצומהואפילומיוחדיםסטיקריםעםבפייסבוק,בווטסאפ,

נוףהרמתושבירביםאלפיםחתמושעליהאינטרנטית,
ליאוןמשההעירייהראשנגדהשבועלצאתהחליטוהחרדית
שללזכרויוסף/ל׳נאותהשכונהשםאתלשנותשלווהרצון

פגיעהואףמחרמותהחששלמרותזהוכלעובדיההרב

לכבד"באיםקיצוניםשלמכיוונםמשפחתםבבני

אתרואההיההואאםאבלמרן,מורשתאת

בעצמו"מתנגדהיההואההתנגדות

קשראשר

דודקביץ'יואבאיל!?:

בה־הואלו.קורהשזההאמיןלאליאוןמשה

הלט

$TS1$בההלט$TS1$

$DN2$בההלט$DN2$והתקי־המסיביתלהתנגדותציפהלא
פה

$TS1$והתקיפה$TS1$
$DN2$והתקיפה$DN2$להחלטהנוףהרמתושביאלפיםשלהזו

הואשכונתם.שםאתלשנותהשבועלקדםשניסה

דרעי,אריההטובחברוכמוממשלוודאי,קרובהניח,
עובדיההרבשלשמועללשכונהלקרואההצעהכי

שהשםהתמיכהבשלגםכלשהי,בעיהללאתעבוריוסף

לאהשםלהחלפתשיתנגרשמימשוםוגםלהיזכההחרש

הרב.שלבשמולפגיעהמחששקולואתירים

עלממלחמהפחותלאהיההשבועשקרהשמהאלא
ליאוןשרוצההשינוישהתפרסםלאחרקצרזמןהבית.
כברחתמושעליהאינטרנטית,עצומהנפתחהלקרם

שרביםבשכונהקורהוזהואישה,אישמ־000,3יותר

כלבמחשבים.כללמשתמשיםואינםחרדיםמתושביה

מהמכו־רבותעלכיראהנוףבהרהשבועשהסתובבמי

ניות

$TS1$מהמכוניות$TS1$

$DN2$מהמכוניות$DN2$סטיקרולתמיד",מאזנוף"הרהמדבקהמתנוססת

קבוצותהזמן,כלכשבמקביל,ראשון,ביוםכברשהוכן
אחד:הואכשהמסרובערו,רחשווהפייסבוקהווטסאפ

שלנו".העירזואבלשלנוהעירייהראשאולי"אתה

המו־התושבותאחתהשבועאומרתשלנו",הבית"זה

נוף,הרעלהקרב
שלב:אחרשלב

אישיותאופרטיאדםשלנכסאיננה"השכונהחות.

אואישיתלגחמהנתוןאיננושכונהשלשםציבורית.

שלכהנצחהמצטיירהשינויתירוץאםאפילופוליטית,

שלשםבניו.אפילואותלמידיושכולנובישראלגדול

דברהואשנה,מ־03יותרעלכשמדוברבמיוחדשכונה,

שנו־ניניםובלבנכדיםבלבשגדלו,ילדיםבלבשנטוע

שמים

$TS1$שנושמים$TS1$

$DN2$שנושמים$DN2$כאן".וגרגיראבןכל
נוף,הרזה"היוםמוסיף:אחרותושב
שכו־כלאורחביהלהיותיכולזהמחר

נה

$TS1$שכונה$TS1$

$DN2$שכונה$DN2$במצבעצמהאתשתמצאאחרתmL
ר^נראשגחמתפיעלמוחלףששמה
עת".באותההנבחרהעירייה

שלנונוףהר
1ןןן

/.תוש־שלהכעסאתלהביןכדי $TS1$./תוש$TS1$$DN2$./תוש$DN2$
אחורהמעטללכתצריךנוףהרבי

החליטהאזספטמבר,חודשלסוףבזמן,

שמואתלשנותבעירייההשמותועדת

לזכרועובדיה׳,׳הרבלרחובהקבלןרחובשל

שעלז"ל,לויעבודיצחקשלשמשפחתואלאמרן.של
מורתוהביעהלמהלךהתנגדההקבלן,רחובנקראשמו

שמופשרההושגהשעברבשבועהעירייה.מכוונתרוח

ישונההשכונהשםואילושהיהכפייישארהרחובשל

וכןעובדיההרבשלשמותיהםעליוסף׳,ל׳נאותנוףמהר
אלישיב.שלוםיוסףהרבשל

שהתכנסהלפנישעות24בערב,שניביום

לדוןירושליםעירייתשלהשמותועדת
הת־נוף,הרשלשמהאתלשנותאם

קבצו

$TS1$התקבצו$TS1$

$DN2$התקבצו$DN2$עשרותבשכונהעובדיהבגן

דרכיעלוהחליטוופעילותפעילים

למשלכמושלהם,הבאותהפעולה

טענותיהםאתישטחמטעמםמי

הוועדה.חברילפני

שקט",מאודהשכונהשל"האופי
נו־שאףנוףהרתושבתש׳,אומרת

לדה

$TS1$נולדה$TS1$

$DN2$נולדה$DN2$.ומפריעתמידכךהיה"זהבה

אלינומתייחסהעירייהשראשלנו

עליולקבלמוכןשיהיההומוגניכגוש
מסיני".כתורהעלינושיכפהשםכל

השמותועדת

מאשרתהעירונית

שלשמושינויאת

הקבלןרחוב

שלמשפחתוקרובי

זועמים:׳הקבלן'

להעליםאפשר"אי

אנשים"



בכתבההמרואייניםכלכמוש'
וששמהאנונימיתלהישארביקשה
מאודנושא"זהיפורסם.לאהמלא
להסביר.מנסההיאבשכונה"כאןעדין
להיפגע".שעלוליםאנשים"יש

עלולמייותרקצתלפרטמוכןלעומתהח'

בעייפורסםהמלאשמםשאםחוששים"אנשיםלהיפגע.
קיידיעלחרמותעליהםשיוטלואוייפגעותונכם
אומר.הואהספר"בביתשלהםבילדיםשיפגעואוצונים

השכונהשםשינוינגדפועליםאתםזאתולמרות
כזהדברמנחיתיםפתאום"מהש'.אומרת"ברור"

העולהככלולעשותהביתהאלינולהיכנסכמוזהעלינו
שלאבשכונהבעיותהרבהכךכלכרגעישרוחם.על
איומיםפקקיםכאןישהריעושיםשהםמהוזהמטופלות
המעבראתשסגרווהעובדה61בכבישהעבודותבגלל
ירושלים".יערדרך

כאןדווקאלמה

שבההדרךעלגםהואהמוחיםהתושביםשלהכעס
זהאת"שמעתיהשם.אתלהחליףהרעיוןאתגילו
שלאייתכןאיךחשבתיומידהווטסאפקבוצתדרך
"הריש'.אומרתבכלל"התושביםעםדיברו
לאחרהגליללנוףשונהעיליתנצרתשלשמה
העירייה.הצעתבעדהצביעוהעירתושבישרוב
לשכויוסףנאותהשםייתנושלאבעצםלמה
החיפזון"למהבעתיד.שתיבנהחדשהנה
כמו"בדיוקח'מותג"הרינוף"הר

מאהואפילווגןביתגאולהרחביהוכמוסביון
זהנגדשהתלוננועסקיםהמוןישזאתמלבדשערים.
ומסובך".יקרהשםשינוישעבורם

לגחמהנתוןאיננושכונהשל"שם
אםאפילופוליטיתאואישית

כהנצחהמצטיירהשינויתירוץ
תלמידיושכולנובישראללגדול

שכונהשלשםבניו.אפילואו
ילדיםבלבשנטועשםהוא

ובלבנכדיםבלבשגדלו
אבןכלשנושמיםנינים

כאן"וגרגיר

שמופשרההושגה
הקבלןרחובשל

שלושמהיישאר
ישונהנוףהרשכונת

03
באוקטובר

נוףהרתושבי
"לאבמחאהיוצאים
ניאבקאיתנודיברו

בהחלטה"

13
באוקטובר

אישרההשמותועדת

שםאתלשנות
יוסף'ל'נאותהשכונה בנובמבר

השבוע.נוףהר
שמחלקיםמרגישים
השכונהאת



בבתיםאנשיםלהחתים"כשיצאנו
שלאחרדיםמהםרביםכיההחלטהנגד
ד'אומרבאינטרנט"לעצומהמגיעים
מרגיש'אניכמומשפטעלחזרו"הם
מיכאילו'זהאוב'בייבי''שפוגעים
מהילדות'".חלקלילוקחשהו

המתנגדיםשמציגיםנימוקעודויש
ב4102.בשכונהשהיההנוראיהפיגוע
כאןעלינוגזרשהקב''ההנוראי"הטבח
שקוראיםחדשהמציאותפהאצלנויצר
ב'.אומרנוף'"הר'קדושיקהילתלה
שהתייתמושהילדיםחשבתם"האם
שהואהזהמהמותגייפרדווהאלמנות
יקיריהם"זכרשארית

נגדספרדים
אשכנזים

נכנסמאנגליהחדשעולהאלכס
ירוהפלאפללחנותראשוןיוםבצהרי
שאולזוןברחובהמסחריבמרכזשלים
בשכונה.

אנגליתבחציאומרהוא"תקשיב"
ששרקכאןגראולי"אניעבריתחצי
שראשהזוהמסחרהזהמהאבלשנים
לנו"עושההעירייה

מתכווןאתהלמה
שהואבגללרקזהאתעושההוא"הרי

הקרחובשלהשםאתלשנותהצליח
יעוררזהשאוליידעשהואובגללבלן.
רבחיפשהואהאשכנזיםשלהכעסאת
יוסףהשםעםואשכנזיחשובירושלמי
בעצםפעםשאףאלישיבהרבאתומצא
בשכונה".גרלא

זההשכונה.עלש"סשלהשתלטות"יש
באופןזהאתרואה"אתהח'.אומרברור"
02לפנילכאןהגיעעובדיההרביומיומי.
לאזהלפניו.הרבהכאןחייםאנחנושנה.
עלינו".מחליטיםפתאוםשש"סלעניין

לספרדיםאשכנזיםביןמאבקזהאז
ברורלצערי.כזהלהיותהופךזה"כן
ספרדים.הםש"סשלהתומכיםשרוב
הרמוניהכאןהיתהשתמידהואהעניין
נפרםזהועכשיולספרדיםאשכנזיםבין
ראששלהאומללהההחלטהבגללוהכל
העירייה".

לקוחמסכםהאמת"אתלך"להגיד
המסחריבמרכזהפלאפלבחנותנוסף
אםאבלמרןמורשתאתלכבד"באים

הואההתנגדותאתורואהחיהיהמרן
דרכו".היתהלאזוכיבעצמומתנגדהיה

קבלןנשארקבלן

סביבעודהחלהכאמורההתנגדות
הקרחובשלשמולשנותהניסיון
אתלטרפדהמשפחההצליחהשםבלן
ירושליםמבוניהיהשלי"סבאהמהלך.
ובנהחייוכלמאודקשהשעבדצנועאיש
יפעתמספרתבעיר"ושכונותבניינים
שעלז"ללויעבודיצחקשלנכדתולוי
הכוונהעללנו"נודעהרחוב.נקראשמו
שאףבליבמקרההרחובשםאתלהחליף
לימפריעאותנו.עדכןבעירייהאחד
וביצעולעירייהפנוש"סשלשעסקנים
כבודלנוישהשם.אתלהחליףכדימחטף
חשבוןעללאאבליוסףעובדיהלרב
היהעובדיהשהרבלינראהלאשלי.סבא
עללאדםשנתנוהכבודאתשייקחורוצה
חיים".מפעל

הבכצפויהקבלןברחובבמכולת
שמחיםשהיואומריםהלקוחותוגםעלים
הגיונילי"נראההרחוב.שםאתלשנות
שגרעובדיההרבאתויכבדושיחליפו
שםמשנה"בעינייהמוכר.אומרכאן"

מזל".משנה
עכשקורהמהעםבעיהלךלמה
שיו

טוב".יותרלהיותיכול"תמיד
הלקוחות.אחתמצטרפתהמוכראל
השם"אתמחליפיםהיואםשמחה"הייתי
משמעותאיןנוףהר"לשםאומרת.היא
זועובדיה.הרבשללשםכמורוחנית
אתשנושאתבשכונהלגורעבורנוזכות
שמו".

הלאומרתמשנה"לאזה
הילדים"אבלהסמוכהבמכבסהקוחות
נוראוהםאתמולזהעלאותישאלושלי
פתאוםמהשואליםהםזה.עלכועסים
השכונה".שלהשםאתלהםמשנים

הסופרמרקטשלהערביםלפועליםגם
גדולרבהיה"הואהשם.שינוימפריעלא
שגרמהםאחדאומרלו"מגיעאצלכם.
בשועפאט.

שועשלהשםמחליפיםהיוואם
בסדרהיהזהמוחמדנביבשםפאט

רגיליםכבראנחנופתאוםמה"לא
שם".גדלתיהזה.לשם

אישרההוועדה

התכנהללוההתנגדויותכלרקע
שלהשמותועדתבערבשלישיביוםסה
שםהמחאהלמרותכיוהחליטההעירייה
אומרמושפלים""חשנוישונה.השכונה
השמות.בוועדתלושזכוהיחסעלי'
אלינו.התייחסושלאשכמעט"הרגשנו
לדבר".לנונתנולאאפילובהתחלה

לשנותמתעקשיםלמההסבירוהם
חדשהולאקיימתלשכונההשםאת

תנועתשלהנציגגרוע.הכיהיה"זה
וראשזהאתבדיוקשאל'התעוררות'
שהתקהחלטהזוכיאמרהעירייה
דיקטטורה"אנחנומהליתגידבלה.

באופןמישהועםלדברניסיתם
אישי

אתלנוהפנוש"סנציגיאבל"ברור
איתנושדיברהיחידבהפגנתיות.הגב
הואגםאבלהתורה''יהדותנציגהיה
כלום".הבטיחלא

מכאןממשיכיםאתםאיך
שינהלדיןעורךלהשיגמנסים"אנחנו
להפגומתארגניםהמאבקעבורנו
מתכווניםלאאנחנוספרא.בכיכרנה
לוותר".

בבקשותדנההשמות"ועדתהעירייה
השכולהחלפתלשולחנהשהגיעו
יוסףוהרביוסףעובדיההרבשםעלנה
החליטההוועדהלברכה.זכרםאלישיב
היועץלעמדתובהתאםלחוקבהתאםכי
אתלפרסםהעירייהתפעלהמשפטי
ולהזמיןהשכונהשםאתלשנותכוונתה
השינויעלדעתואתלהביעהציבוראת
לנוהל.בהתאם

פועליםהוועדהוחבריהעירייה"ראש
והנושאהציבורשיתוףתוךבשקיפות
בלוהעירייהבאתרבעיתונותפורסם
בבנייניםהשכונהברחביהמודעותחות
הקרוביםבימיםנוספיםובאמצעים
הקהילתיהמנהלידיעלשתבוצעעילות
מולהשיחאתשינהלנוףהרשכונתשל
התושבים.

תתכנסההתנגדויותקבלת"לאחר
שלהדעותמגווןאתותשמעהוועדה
התושביםאתאףותזמיןהשכונהתושבי
שיישמעולאחררקדעתם.אתלהשמיע
החלטההוועדהתקבלהדעותמגוון
ההחלטהקבלתלאחרבעניין.סופית
העירמועצתידיעלנוסףדיוןיתקיים
הסופית".ההחלטהאתשתקבל

להיכנסכמו"זה

הביתהאלינו
ככלולעשות

רוחם.עלהעולה
כךכלכרגעיש

בעיותהרבה
שלאבשכונה

מהוזהמטופלות
הריעושיםשהם

פקקיםכאןיש
בגללאיומים

בכבישהעבודות
והעובדה61

המעבראתשסגרו
ירושלים"יערדרך

לכאןהגיעעובדיה"הרב
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