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 הוראהמטרת ה .1
 

חסות לנקודות יהינה לתאר את תהליך מתן שמות והנצחה במועצה תוך התי הוראהמטרת ה
  הבאות:

 מלגות, גינות ציבוריות, , או חלק ממנו מבנה ציבור, בקשות להנצחת אנשים, אירועים
הצבת אנדרטה, גלעד, שלט או בכל דרך אחרת, יעשו על פי נוהל זה.  חורשות, באמצעות 

 עפ"י הנהוג עד כה, ימשיכו להיקרא בשמות מוטיבים מן הטבע. –וכיכרות רחובות 

 טרם נקיטת פעולה מעשית כלשהי., יובאו לדיון בוועדת שמות והנצחה, בקשות להנצחה 

  ,כולל בפארק מטרת נוהל זה הינה, מיסוד תהליך אישור הנצחה מסוג כלשהו ברחבי שוהם
 ל שלב בתהליך ההנצחה.וכן הגדרת המוסמכים והאחראים לכיער שוהם 

  לקבוע סמכויות הועדה והממונים, באשר למתן שמות לרחובות, כיכרות, גנים ציבוריים
 ומבני ציבור חדשים, או באשר לשינוי של כל אחד מהמוזכרים לעייל.

 

 הגדרות .2

 3בה יכהנו ועדה שהוסמכה ע"י המועצה המקומית, אשר  – ועדת שמות והנצחה .2.1

 או בהרכב אחר שיקבע ע"י ראש המועצה. חברים לפחות כולל יו"ר, 

 , הורה, אח/אחות, נכד/ה, נין/נינה./הבן זוג, ילד: מדרגה ראשונה – בן משפחה .2.2

ברחבי  מנולק מחדרך, רחבה, גן ציבורי, מבנה ציבור או  – /אתר הנצחהמקום ציבורי .2.2

 שוהם.

ו שלט, כתובת, גלעד, אנדרטה, מרכז, מבנה או כל עצם אחר עלי – מתקן הנצחה .2.2

 מאוזכר שם המונצח או פרטים עליו.

 תחרות או כל אירוע הנצחה אחר.חלוקת מלגות, מרוץ, ניווט, טורניר,  – אירוע הנצחה .2.2

 

 הוראהתוכן ה .2

 – תהליך קריאת שם למקום ציבורי .2.1

בקשות לקריאת מקום ציבורי בשם, אפשר שיתקבלו מגורמים ממלכתיים,  .2.1.1

 מגורמים עירוניים ומאנשים פרטיים.

חודשים,  3-ורה על כינוס ועדת שמות אחת לתגף לאיכות הסביבה הא תמנהל .2.1.2

או לפי הצורך, לדיון בבקשות לקריאת שמות שיתקבלו. במקרים דחופים, 

טלפון או  ,ניתן לנהל דיון של ועדת שמות והנצחה באמצעי תקשורת כגון

 דוא"ל.
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יו של יובאו פרטים רלוונטיים לבחירת השם, כגון: אופיו ותכונות ,בפני הועדה .2.1.2

המקום הציבורי או של האירוע, זיקה של השם לסביבה או לשמות המקומות 

 הציבוריים בסביבה וכד'.

 תדון בבקשה על סמך הפרטים שהועברו אליה. ,ועדת שמות והנצחה .2.1.2

או לקבל כל חוות דעת מקצועית /ועדת השמות תהיה רשאית להתייעץ ו .2.1.2

 על מנת לקבוע את עמדתה. ,נוספת שתזדקק לה

מות והנצחה תהיה רשאית לדחות את החלטתה למועד אחר, במקרה ועדת ש .2.1.3

 שתזדקק לייעוץ או לבדיקה נוספת.

אשר עשויים  ,תהיה רשאית לזמן ולשמוע את דעתם של תושבי שוהםהוועדה  .2.1.3

להיות מושפעים מהחלטת הועדה, כגון דיירים המתגוררים באזור מתקן 

 ההנצחה או בעלי עניין אחרים.

ללא משוא פנים ביושר ומתוך  ,שם למקום הציבורי הועדה תדון במציאת .2.1.3

 טובתללנגד עיני הועדה יהיו עמדו שיקולים של צדק ושוויון. הערכים שי

 שוהם. שוהם ורווחת תושבי מדינת ישראל,

 הנצחה ותרומה .2.2

 בשוהם יונצחו אך ורק תושביה, ובתנאי שהם מוכרים כחללי משרד הביטחון. .2.2.1

, מיוחד לצורך עניין זה, אשר יוגדר על ההנצחה בשוהם תהיה במתחם ייעודי

ההנצחה תהיה אחידה לכל המונצחים, ואלמנט ההנצחה יוגדר  המועצה. ידי

 .ע"י המועצה

 לא תהיה בשוהם הנצחה באמצעות שמות של רחובות, בתי ספר, כיכרות. .2.2.2

 בעל עבר פלילי שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, לא יונצח בשוהם.אדם  .2.2.2

 הנצחה תרומות לקהילה למטרת .2.2

תושב המעוניין לתרום לקהילה , על מנת הנציח בן משפחה, כהגדרתו בנוהל  .2.2.1

זה, יוכל  לעשות זאת, באמצעות נכס או פרוייקט, אשר המועצה תגדיר, על 

מסך עלות הנכס או   50% -, לא יפחת מהתרומה פי צרכי הקהילה. שיעור

בעלויות פרויקטים או נכסים,  הפרוייקט. המועצה תציע למבקש ההנצחה

 אשר יתאימו לתרומה אותה מבקש המנציח לשאת.

יהיה בגודל ובסטנדרטים אחידים לכל ההנצחות , וייקבעו  – מתקן ההנצחה .2.2.2

מ' ולא  1.20המועצה. גובה הגלעד או אלמנט ההנצחה, יהיה עד  ויוגדרו ע"י

 .למעלה מכך
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 של המנציח/התחייבות במקרה של הנצחת אירוע או קרן מלגות, נדרשת  .2.2.2

בהשתתפות בהוצאות האירוע או הקרן. שנים לפחות,  3-5לרצף של ורם, הת

)דוגמאות: קרן מלגות, טורניר  עיקרון הרצףקיימת חשיבות רבה לשמירה על 

 ספורט וכד'(.

שנה, בקשה למשך תקופת ההנצחה ארוך  20-מוגדרת למשך תקופת ההנצחה  .2.2.2

את המועצה. במקרה ומתעורר  צורך ציבורי ביוזמת יותר, טעונה אישור מלי

המועצה, להזזת מתקן ההנצחה, גם בתוך התקופה הנ"ל, תהייה זכותה של 

המועצה לעשות כן, תוך תיאום מקום הנצחה החדש עם המשפחה. במקרה 

 זה, הזזת מתקן ההנצחה תהיה על חשבון המועצה.

הצורך, מטעמים למליאת המועצה הסמכות לחרוג מכללים אלה, במקרה  .2.2.2

מיום אישורו. הנצחה שנעשתה  –תוקפו של נוהל זה  מיוחדים שיירשמו.

 הכללים האמורים. בשוהם , לפני נוהל זה, לא חלים עליה

 תהליך הטיפול בבקשות להנצחה .2.2

בקשות ורעיונות להנצחה, אפשר שיתקבלו מגורמים ממלכתיים, ציבוריים,  .2.2.1

 מקומיים ומאנשים פרטיים.

 יועברו בכתב למנהלת אגף איכות הסביבה.בקשות להנצחה,  .2.2.2

חודשים, או  3-מנהלת אגף איכות הסביבה, תורה על כינוס ועדת שמות אחת ל .2.2.2

לפי הצורך, לדיון בבקשות ההנצחה שיתקבלו. במקרים דחופים, ניתן יהיה 

 לנהל דיון של וועדת שמות והנצחה באמצעי תקשורת כגון טלפון או דוא"ל.

 :הפרטים כדלקמן בקשות להנצחה יכללו את .2.2.2

 .אופן ההנצחה המבוקש .2.2.2.1

 .הסיבה בגינה מתבקשת ההנצחה .2.2.2.2

 .צורתו, תוכנו וגודלו של מתקן ההנצחה .2.2.2.2

 .תיאור מדויק לגבי מיקומו של מתקן ההנצחה .2.2.2.2

מעורבות רשויות ממלכתיות אחרות בהנצחה, במידה וקיימת  .2.2.2.2

 .כגון קק"ל, משרד הבטחון

הנצחה שיעור השתתפות בעלות ואופן המימון של מתקן ה .2.2.2.3

 .המבוקש

האם כבר קיימת הנצחה מסוג כלשהו, לאותו אדם שאת שמו  .2.2.2.3

 מבקשים להנציח
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 קרבת המבקש לאדם שאת הנצחתו מבקשים .2.2.2.3

כל הסבר או פירוט נוסף, אשר תבקש ועדת שמות והנצחה, על  .2.2.2.3

 מנת לשקול באם לאשר את הבקשה

 ועדת שמות והנצחה תדון בבקשה על סמך הפרטים שהועברו אליה .2.2.2

ות תהיה רשאית להתייעץ ו/או לקבל כל חוות דעת מקצועית ועדת השמ .2.2.3

 נוספת שתזדקק לה על מנת לקבוע את עמדתה

המבקש יהיה רשאי להסביר את בקשתו וטיעוניו בפני הועדה, אם יבקש  .2.2.3

 לעשות זאת

ועדת שמות והנצחה תאשר או תדחה את הבקשה, ואף תהיה רשאית להמליץ  .2.2.3

 .פרטי מתקן ההנצחה, מיקומו או תכנועל שינויים או תיקונים בכל הקשור ל

 החלטות הועדה לשמות והנצחה .2.2

 החלטת הוועדה תתקבל ברוב של חבריה .2.2.1

 על הפרוטוקול יחתמו יו"ר הועדה ומנהל אגף איכות הסביבה .2.2.2

בנוסף לקריטריונים דלעיל, קבלת ההחלטה תילקח  – הנצחה במוסדות חינוך .2.2.2

נוכי בו מתבקשת נציגי אגף/ועדת חינוך ומנהל המוסד החי בהשתתפות

 .ההחלטה תהיה בכפוף לנוהלי משרד החינוך ההנצחה. במקרה זה, קבלת

 .טעונה אישור מליאת המועצההמלצת ועדת שמות והנצחה  .2.2.2

הכולל את: פרטי טעונה גיבוש הסכם בכתב,  –הנצחה באמצעות תרומה  .2.2.2

 .שיעור התרומה והתנאים ,ההנצחה

 .ורטרם קבלת ההחלטה, יפורסם הנושא לידיעת הציב .2.2.3

      

 אחריות ביצוע .2

וקביעת נוהל  פועלת תחת סמכות האגף ,הועדה לשמות והנצחה – אגף איכות הסביבה .2.1

 זה ויישומו הינם באחריותו.

על  ,מקומות ציבורייםאתרים וקריאת המליץ על אחראית ל – ועדת שמות והנצחה .2.2

 נוף.אישים, אירועים, ערכי לאום, מקומות בארץ ובעולם, ושמות טבע ו :שמם של

אחראים להביא המלצות וועדת השמות  – גזבר המועצה/החברה העירונית ח.מ.ש .2.2

 לידי יישום בכל הקשור בתחום הכספי.
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לפרסום החלטות וועדת השמות וההנצחה וכל שם שניתן  תאחראי – המועצה תדובר .2.2

 למקום ציבורי. 

 

 מסמכים ישימים .2
     
 א.מ.ל.     
 

 נספחים .3

     

 א.מ.ל.     
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