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 41.5028 4הנצחת אישי בירושלי מת שמות לרחובות ואתרי אחרי
כללי
.1

הביקושי להנצחה בעיר ירושלי בירת הנצח של הע היהודי הינ
רבי ומגווני ומהווי אינטרס עירוני בעל חשיבות רבה.

.2

משו כ ,חשוב להרחיב את פוטנציאל ההנצחה בעיר הבירה ע"י איתור
כלל אפשרויות ההנצחה ע"י אגפי העירייה הרלבנטיי .
הגדרות

.3

ההגדרות בנוהל זה:
צוות מיפוי עירוני – צוות המורכב מנציגי של אגפי העירייה ומתפקידו
למפות את כלל אפשרויות ההנצחה הקשורי לתחו פעילות
)לדוגמא :בתיספר,מבני ציבור ,שכונות ,אולמות ספורט ,מקלטי  ,גני
ועוד( .את הפירוט,כפי שייקבע ,יעבירו האגפי באופ' שוט& בכתב
לאחראי לנושא בלשכת ראש העיר.
ועדה מייעצת – ועדה בראשות אישיות בכירה שתיקבע ע"י ראש העיר
ובהרכבה אנשי ציבור מוכרי מתחו מורשת ישראל ,הפעילות
הציבורית ,האקדמיה והרוח.לוועדה זו שתי סמכויות עיקריות:
א .לגבש ולנסח את הקריטריוני והכללי להנצחה בעיר ירושלי עפ"י
חשיבות ארציתעולמית ,חשיבות לעיר ירושלי וחשיבות ספציפית
לתרומתו ופועלו של האיש המוצע להנצחה.
ב .דנה בהמלצות שיועברו אליה מועדת האישי  .הוועדה מוסמכת
לקבל או לדחות את ההמלצות ותעביר את המלצותיה לועדת
השמות הציבורית.
1
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ועדת אישי – ועדה בראשות מומחה ואישי מוכרי בתחומי
שוני  :אישי ציבור ,אקדמיה ,רוח ,מורשת ישראל ,עסקי  ,רווחה
וחסד .בסמכות הועדה לערו מיו' וסינו' ראשוני של כלל הפניות
המועברות אליה ע"י מזכיר ועדת השמות העירונית.
כמוכ' בסמכותה להמלי( על המועמדי הראויי להנצחה ועל האיתור
המוצע ולהעביר לדיו' בוועדה המייעצת .
ועדה מקצועית להנצחה בתרומה מנהלי האגפי בעירייה ,או מי
מטעמ יאתרו אתרי הנצחה מתאימי )בתחו אחריות האג&( ,יהוו
כתובת לתורמי פוטנציאליי הפוני ישירות לאג& ויעבירו את
הפירוט לאחראי הנושא בלשכת ראש העיר.
ועדת שמות ציבורית עירונית – בראשות ראש העיר .הרכבה :חברי
מועצה ,נציגי ציבור ,ומומחי מקרב הציבור .החלטות הועדה עוברות
לאישור מועצת העיר.
הועדה תדו' בנושאי הבאי :
קריאת שמות לרחובות ,דרכי ,כיכרי ,שכונה,ג' ציבורי ,או חלק
א.
מה או שינוי שמות כשיש צור בכ.
שמיעת טענות בעניי' שינוי ש של מקו ציבורי או קריאת מקו
ב.
ציבורי על ש אישיות.
הנצחה באמצעות תרומה.
ג.
כל נושא אחר בענייני שמות שיו"ר הועדה ימצא לנכו'.
ד.
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ועדת הנצחה באמצעות תרומה
במסגרת תפקידיה תשמש ועדת השמות כוועדה ציבורית לענייני הנצחה באמצעות
תרומה בסמכותה לאשר את מאגר פוטנציאל ההנצחה באמצעות תרומה של עיריית
ירושלי  ,לעמוד בקשר ישיר ע אגפי העירייה העוסקי בהנצחה באמצעות תרומה,
ולבדוק כל בקשה להקמת אתר הנצחה או לתרומה ,לאשרה או לדחותה) .ראה פרק
העוסק בכ בהמש נוהל זה(.
ועדה לשמיעת טענות
במסגרת תפקידה תשמש ועדת השמות כוועדה לשמיעת טענות התושבי בעניי'
שינוי ש רחוב ,דר ,סמטה ,כיכר ,שכונה  ,וג' ציבורי בירושלי )ראה סעיפי 50
 52בנוהל זה(.כ' תשמש ועדת השמות כוועדה לשמיעת טענות של בני המשפחה של
אישיות שמעונייני לקרוא על שמה מקו ציבורי או לשנות את הש  ) .ראה סעיפי
 17ו  49בנוהל זה(.
מקו ציבורי – דר,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,ג' ציבורי או חלק מה .

עקרונות הנוהל
נוהל ההנצחה וקביעת השמות
.4

נוהל זה בא להגדיר את דרכי העבודה בענייני הבאי :
א.
ב.
ג.
ד.

10.2010

צוות המיפוי העירוני.
ועדת האישי .
הוועדה המייעצת לועדת השמות וההנצחה העירונית
ועדת השמות העירונית) בראשות ראש העיר( – ממליצה בפני
מועצת העירייה על קריאת שמות רחובות,
דרכי ,סמטאות,כיכרות ,ושכונות בירושלי  ,ואיתור או שינוי
שמות כשיש צור בכ.
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ה .הוועדה העירונית להנצחה באמצעות תרומה
ו .ועדה לשמיעת טענות התושבי וטענות בני משפחה של אישיות.
ז .התקנת ואחזקת שילוט רחובות;
ח .עריכת טכס קריאת ש הרחוב.
.5

.6

קריאת ש רחוב) או אתר אחר( היא תוצאה של שני תהליכי
מקבילי :
א.

אישור תוכנית בניי' עיר וזיהוי רחובות חדשי  ,איתור הרחובות
שדרושי לה שמות ,העברת התב"ע המאושרת למזכיר העירייה
ומנהל המחלקה לבטיחות בדרכי – באחריות מנהל אג& תכנו'
עיר וקביעת סמל רחוב )באמצעות הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה(.

ב.

דיו' בהצעות לשמות רחובות ואתרי אחרי ,על פי התהלי
שיתואר בסעי&  8לעיל ,ואישור ועדת השמות וההנצחה העירונית
ומועצת העיר.

הנוהל כפו& להוראות סעיפי  235ו 235א לפקודת העיריות ]נוסח
חדש[ ותקנות העיריות )מת' מספרי ושמות לרחובות וסימו' בתי
ומספרי ( ,התשל"א – .1971
הנצחה בירושלי עקרונות כלליי:

.7

ייחודה בעול של ירושלי  בירת הנצח של ישראל ,מחייבת את ועדת
השמות העירונית לשיקול דעת מעמיק וזהיר במיוחד ,בבואה לקבוע
שמות אישי  ,אירועי  ,מקומות ,מבני ,מונחי וסמלי  שייקראו
עליה רחובות ,כיכרות ,אתרי  ,גשרי ושכונות בירושלי .

.8

א .ועדת השמות וההנצחה העירונית רשאית להנציח ע"י קריאת
שמות רחובות ואתרי :
4
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אישי נודעי מ' ההיסטוריה העברית ומורשתה לדורותיה,
מאורעות היסטוריי  ,תנועות לוחמי לתקומת ישראל
וחירותה;
אישי ומדינות שתרמו תרומה ייחודית לתקומת מדינת ישראל
או לכלל האנושות;
אישי ירושלי  :אישי שתרמו תרומה ייחודית לתקומתה
וקידומה של ירושלי ושל אר( ישראל.
מדינות ,ערי ואתרי הקשורי במיוחד לתולדות ירושלי ע
ישראל ומדינת ישראל.
מונחי גיאוגרפיי ושמות מתחו החי ,הצומח והדומ ;
שמות וסמלי הנזכרי במקרא ,בדברי חז"ל ובספרות
העברית.
כל ש שתמצא לנכו'

ב .בקביעת ש כנ"ל יוש לב אל
• צורתו של הש תהא ,ככל האפשר ,קריאה ונוחה להיגוי;
• מניעת כפילות.
ג .לא יונצח ש אד ברחוב בעיר בטר חלפו שלוש שני מאז
פטירתו ,מלבד מקרי חריגי אשר ידונו בועדת השמות וההנצחה
העירונית ויאושרו במועצת העיר.
ד .נית' להנציח אד על ידי קריאת רחוב לא רק בשמו ,אלא על ש
ספר שכתב ,מפעל חייו או כינויו ,במקו שמו.
ה .ברחובות העיר שבי' החומות לא יינתנו שמות של אישי שחיו
לאחר שנת .1500
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ו .בהחלטותיה ,הועדה תביא בחשבו' שיקוליה ,ככל האפשר ,את
מידת התאמת הש לאזור מסוי המאוכלס באוכלוסיה
הומוגנית.
ז .לש נוחות והתמצאות ,רצוי לקבוע ,ככל האפשר ,לרחובות וכיו"ב
שבאזורי השוני בעיר  שמות שיש ביניה קשר רעיוני או נושא
משות&.
ח .פרט למקרי יוצאי מהכלל ,לא ייקראו רחובות וכו' בירושלי
על ש אישי או מאורעות וכו' – בשמות שכבר הונצחו בעיר.
לאור זאת ,תוודא ועדת השמות כי החלטותיה יהיו מתואמות ע
אלה של גורמי הנצחה עירוניי אחרי .
ט .א יתעורר צור חיוני לשנות ש רחוב או אתר ,יונצח אותו ש
ככל האפשר ,במקו אחר בירושלי )כפו& לסעיפי  55ו 56בנוהל
זה(.
י .ועדת השמות העירונית ,רשאית להנציח שני בני זוג בש של מקו
ציבורי אחד ,בא מצאה כי כל אחד מבני הזוג בפני עצמו ראוי
שיונצח בקריאת מקו ציבורי על שמו ובכפו& להסכמת בני
משפחת .
הגורמי השותפי לתהלי
.9

הגורמי הבאי שותפי בתהלי קביעת ש הרחוב:
• מהנדס העיר – אחראי להעברת תוכניות בניי' עיר מאושרות שיש
לה' תוק& ויוצרות מתחמי חדשי למזכיר העירייה ולאחראי תחו
הנצחה ושמות בלשכת ראש העיר באופ שוט .%בנוס& ,יעביר אג&
תכנו' עיר ג את המפות הרלוונטיות ,שרטוטי וכל חומר אחר אשר
יכול לסייע באיתור פוטנציאל ההנצחה.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

המחלקה לרישוי בנייה – אחראית למת' מידע על המתחמי
המאושרי /דר/פרויקט אשר קיבלו היתר בנייה ובניית עומדת
להתחיל.
המחלקה לתיאו עבודות תשתית – מת' התראה למזכיר העירייה
ולאחראי הנצחה ושמות בלשכת ראש העיר על תחילת עבודות
התשתית.
אד או גו %המציע שמות לרחובות  )קליטה למאגר הצעות שמות,
באמצעות מזכירות ועדת השמות(.
המחלקה לבטיחות בדרכי ,שילוט רחובות  איתור וסימו'
רחובות מתאימי ותיאו ע המשפחה לגבי האיתור  ,התקנת
ואחזקת של שלטי הרחוב.
הועדה המייעצת לועדת השמות העירונית – הועדה שמנסחת
ומגבשת את הקריטריוני והכללי להנצחה בעיר ירושלי עפ"י
חשיבות ארציתעולמית  ,חשיבות לעיר ירושלי וחשיבות ספציפית
לתרומתו ופועלו של האיש המוצע להנצחה.
ועדת האישי – הועדה שעורכת סינו' ראשוני של כלל הפניות
לרבות איתור מיקו ההנצחה וממליצה על שמות הראויי להנצחה
לוועדת השמות העירונית ,כמפורט להל'.
ועדת השמות העירונית  בראשות ראש העיר או מי שהוסמ על ידו
 ממליצה למועצת העיר.
מועצת העירייה – מחליטה על מת' שמות.
מחלקת הטכסי העירונית  הכנת וביצוע הטכס בתאו ע
המשפחה או ע הגור הממלי(.

הגשת בקשה לקריאת ש רחוב
7
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א.

כל אד /גו& המעוניי' להציע ש לרחוב חדש– יפנה באמצעות טופס
מקוו' )ראה נספח(שיימצא באתר האינטרנט העירוני או באמצעות
טופס שיוריד מהאתר העירוני וישלח בדואר למזכיר ועדת השמות
העירונית.
כל הצעה תהיה בכתב ,תלווה בהנמקות והסברי  ,העתקי תעודות
ומסמכי )כולל דברי רקע על הש המוצע(

ב.

מזכיר הועדה ירכז את כלל הפניות מהתושבי .

ג.

מזכיר הועדה יודיע לפוני בתשובת ביניי כי בקשת נתקבלה )א
באמצעות המערכת הממוחשבת וא בדואר( ותטופל בהתא .

ד.

מזכיר הועדה ייעזר בכל הכלי הממוחשבי שיעמדו לרשותו
ובמערכת הייעודית לניהול ועדת השמות העירונית בכל הקשור
לקבלת הפניות ,דיו' והמלצה על הפנייה בועדת האישי  ,בוועדה
המייעצת ובקרה אחר תהליכי האישור בוועדת השמות העירונית.
דיו בועדת האישי

.11

לאחר סינו' ומיו' ראשוני של הפניות שהתקבלו ועברו את תנאי הס&–
יועברו כל הפניות הרלוונטיות והחומרי הנלווי לה' לדיו' בוועדת
האישי .
הועדה תערו מיו' וסינו' ראשוני של כלל הפניות ,תבח' איתור מתאי
לשמות המוצעי שעברו את המיו' ,תשוחח )במידת הצור( ע הגור
הפונה וע משפחת המונצח ותגבש את המלצותיה ותעביר' לדיו'
בוועדה המייעצת.
מזכיר הועדה יזי' את המלצות ועדת האישי למערכת הממוחשבת
וימציא פרוטוקול מהמלצות הועדה לחברי הועדה ,לחברי הועדה
המייעצת ולגורמי העירוניי שנקבעו.
דיו בוועדה המייעצת
8
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.12

הועדה המייעצת תיעזר בהמלצות ועדת האישי כמתואר לעיל .כמו
כ' ,תבח' הועדה א ההצעה עומדת במבח' הקווי המנחי
העקרוניי שנקבעו על ידה  .הועדה רשאית להסתייע בחוות דעת
מומחי שלא מקרב חבריה.

.13

הועדה המייעצת רשאית לשנות את מקו האיתור המוצע ע"י ועדת
האישי ולהמלי( לועדת השמות העירונית על איתור אחר.

.14

הועדה המייעצת תסכ את דיוניה בכל הצעה שהובאה לפניה:
א .בהמלצה לועדת השמות העירונית לאשר ההצעה בשלמותה או
בשינויי .
ב .בהמלצה לועדת השמות העירונית לא לאשר את ההצעה.
ג .בהחלטה להעביר את ההצעה לדיו' בועדת השמות העירונית ,ללא
כל המלצה.

.15

כל המלצות הועדה המייעצת ,כולל כל החומר הכתוב והמסמכי
ששימשו אותה בדיוניה ,יוגשו לועדת השמות העירונית.

.16

מזכיר ועדת השמות יזי' את המלצות הועדה המייעצת למערכת
הממוחשבת ויפי( פרוטוקול של המלצות הועדה לכלל חבריה ולגורמי
העירוניי שנקבעו.
עבודת ועדת השמות העירונית

.17

קריאת ש מקו ציבורי על ש אישיות
א.היה ש המקו המוצע למקו הציבורי ,ש של אישיות ,יוזמנו
בני משפחת האשיות )שנית' לאתר במאמ( סביר( ,להשמיע
טענותיה בפני ועדת השמות.
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ב .לאחר שמיעת הטענות ,תקיי ועדת השמות העירונית דיו' בטענות,
ותביא את הטענות בצירו& המלצותיה בפני מועצת העירייה.
.18

אישרה ועדת השמות העירונית הצעה כלשהי  תכלול ההחלטה את
הש המדויק ,את נוסח דברי ההסבר שייכתבו על השלט וכ' מיקו
מדויק של הרחוב או האתר )כפי שהוכ' ע"י ועדת האישי (.

.19

דחתה ועדת השמות וההנצחה הצעה כלשהי – תהיה רשאית לדו'
בהצעה רק בתו שנתיי מיו הדחייה ,א תתבקש לכ.

.20

מזכיר ועדת השמות וההנצחה יעביר את החלטות ועדת השמות
העירונית למועצת העירייה לדיו' ולהחלטה על מת' ש /שינוי ש .

.21

מזכיר ועדת השמות יעדכ' מעת לעת את מציע הש  .אישרה מועצת
העיר את הש ואת המיקו  יודיע מזכיר הועדה למציע הש
)באמצעות המערכת המקוונת או באופ' ידני( כי בקשתו אושרה ע"י
מועצת העירייה .העתק מהודעה זו יועבר לרכז השילוט העירוני
במחלקה לבטיחות בדרכי  שילוט רחובות ולמחלקת הטכסי .

.22

מזכיר העירייה יודיע לשר הפני תו  10ימי ממועד אישור הש
במועצה ,על הש שאושר.

.23

רכז השילוט העירוני ידווח לאחראי תחו הנצחה ושמות בלשכת ראש
העיר ולמזכיר העירייה על ביצוע החלטות מועצת העיר לגבי קריאת
שמות רחובות.
הדיווח יוגש תו  60ימי מיו החלטת מועצת העיר ) .במקרי
שהחלטה על קריאת רחוב לא בוצעה – יפרט את הסיבות לאי ביצועה(.

.24

רכז השילוט יפעל עפ"י הוראות נוהל העבודה הפנימי לביצוע החלטות
מועצת העיר לקריאת ש רחוב.
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הכנת השלט והטכס
.25

רכז שילוט שמות רחובות ,יכי' דוגמת שלט שתכלול תעתיק ש הרחוב
) כולל תעתיק בערבית ובאנגלית( ,ויציג אותה בפני המשפחה או מציע
הש לאישור.
במקרה שרכז השילוט לא יאתר את המשפחה  עליו לעדכ' מיד את
מזכיר ועדת השמות כדי שזה יסייע בידו לאתר את המשפחה או הגור
הפונה ויקשר ביניה .

.26

המשפחה/מציע הש יאשרו את דוגמת השלט האחיד ורק לאחר מכ'
יוזמנו השלטי ע"י רכז שילוט שמות רחובות.

.27

רכז השילוט העירוני יהיה בקשר שוט& ע המשפחה/מציע הש כדי
להחליט א לקיי טכס רשמי לקריאת ש לרחוב ,ויודיע על ההחלטה
למנהל יחידת הטכסי .

.28

המחלקה לבטיחות בדרכי  שילוט רחובות תכי' מספר שלטי רחוב.
שלט אחד יימסר למשפחה במעמד הטכס ,שלט נוס& יוצב ע"י מחלקת
הטכסי בשעת הטכס )על עמוד זמני(.

.29

ביקשה המשפחה לקיי טכס יקבע מנהל הטכס ע המשפחה את
אופי הטכס ,מועדו והמוזמני אליו .יוזמנו המציעי  ,בני משפחת
המונצח וידידיו ,חברי ועדת השמות  ,חברי ועדת האישי וחברי
הוועדה המייעצת.

.30

מזכיר העירייה אחראי להעביר את המידע אודות ש הרחוב הנבחר
ומועד הטקס למחלקת ההסברה לש פרסו ש הרחוב לתושבי
הרחוב ולציבור.
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באחריות רכז השילוט העירוני להודיע לגורמי העירייה ולגורמי חו( )על
פי רשימה מפורטת( על ש הרחוב החדש ומיקומו.
הנצחה באמצעות תרומה
כללי

.32
מיצוי פוטנציאל ההנצחה בעיר יתבצע באמצעות אגפי העירייה ,אשר
ימפו את כלל אפשרויות ההנצחה הקשורי לתחו פעילות ) לדוגמא:
בתיספר ,שכונות ,אולמות ספורט ,מקלטי  ,גני ועוד( .מידע זה
יכלול נתוני מדויקי על האתר הנדו' )רוחבו ,גודלו ,מרכזיותו( עפ"י
קריטריוני שייקבעו ע"י ראש העיר ויועבר ע"י האגפי באופ' שוט&
בכתב לאחראי לנושא בלשכת ראש העיר.
ועדת שמות לענייני הנצחה והוקרה באמצעות תרומה
.33

במסגרת תפקידיה תשמש ועדת השמות כוועדה לענייני הנצחה באמצעות
תרומה בסמכותה לאשר את מאגר פוטנציאל ההנצחה באמצעות
תרומה של עיריית ירושלי  ,לעמוד בקשר ישיר ע אגפי העירייה
העוסקי בתרומה ,ולבדוק כל בקשה להקמת אתר הנצחה או
לתרומה ,לאשרה או לדחותה.
פנייה לוועדת השמות העירונית בנושא הנצחה באמצעות תרומה:

.34

גור המבקש להנציח את יקירו/יקיריו באמצעות תרומה ולממ' את
הקמתו של הפרוייקט)גינה,ספרייה ,משחקייה ,וכו'( יפנה בכתב לאג&
הרלוונטי ויפרט את בקשתו.
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על הפונה לאג& לציי' בפנייתו תיאור מפורט לגבי בקשת ההנצחה אשר
יכלול ,בי' היתר ,את הפרטי הבאי  :גובה התרומה ,הצעת ש
המתכנ' ,המועמד להנצחה ,סכו תרומה ,מועד העברת התרומה,
בקשות מיוחדות וכ' כל חומר רלוונטי אחר.

בדיקה מקצועית של הבקשה:
.36

מנהל האג& הרלוונטי ,או מי מטעמו ,יבדוק את הבקשה לפרטיה ,יבקש
מהפונה להשלי פרטי )א חסרי ( ויעביר את המלצתו למזכיר
ועדת השמות העירונית.

.37

ועדת השמות העירונית תבח' את המלצתו של מנהל האג& ,או מי
מטעמו ,תאשר או תדחה את ההמלצה.
ועדת השמות העירונית תוודא כי החלטותיה יהיו מתואמות ע אלה
של גורמי הנצחה עירוניי אחרי וזאת על מנת למנוע כפילות
בהנצחה.

.38

א תאשר ועדת השמות העירונית את ההמלצה  יעביר מזכיר הוועדה
את הפרוטוקול המאושר בדבר ההנצחות שאושרו לגזברות העירייה
לצור אישור בוועדת הכספי ובמועצת העירייה .באחריות מנהל
האג& הרלוונטי לוודא שהנושאי הנוגעי לאגפו יועלו לדיו' בוועדת
הכספי ובמועצת העירייה.
א תדחה ועדת השמות העירונית את ההמלצה – יודיע מזכיר הוועדה
לפונה כי בקשתו נדחתה על ידי ועדת השמות העירונית בצירו& הנמקה.
בנתוני

.39

לוועדה יש לקבוע למבקש את התנאי הבאי :

א  .המבקש יידרש לחתו על חוזה ע העירייה להגדרת חובות וזכויות שני
הצדדי .
ב .סכו התרומה שיוצע ע"י התור חייב לכלול תכנו' ,ביצוע ותחזוקה
מלאי  .התחזוקה תתבצע ע"י העירייה או מי מטעמה ,אלא א הוחלט
אחרת בועדת השמות.
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מימו' ו/או ביצוע חלקיי נתו' לשיקולה של ועדת השמות העירונית.
ועדת השמות העירונית בשבתה כוועדה להנצחה באמצעות תרומה אינה
מתחייבת לקבל ולאשר כל הצעה לתרומה לקיו פרויקט הנצחה/
הוקרה.
משלוח החלטת הוועדה לפוני וחתימת חוזה:
תו  45יו מיו החלטת

.41

יש לשלוח את החלטת הוועדה לפוני
הועדה.

.42

לאחר אישור ההצעה ע"י מועצת העיר ,יחתמו שני הצדדי )העירייה
והתור ( על חוזה.
החלפת ש רחוב,דר,סמטה,כיכר,שכונה,ג ציבורי
כללי

.43

החלפת ש רחוב מבוססת על סעי& על סעי& 235א לפקודת העיריות )נוסח
חדש(.
הצעה להחלפת ש רחוב

.44

העירייה רשאית להחלי %ש רחוב,דר,סמטה ,כיכר ,שכונה,ג' ציבורי
קיי בירושלי  ,על שמו של אד אחר או מאורע שיש לה זיקה מיוחדת
לעיר .העירייה רשאית ליזו החלפת ש רחוב מסיבותיה,בהתא לאמור
בנוהל זה.

.45

כל הצעה שתוגש לועדת השמות תהיה בכתב ,תלווה בהנמקות והסברי ,
העתקי תעודות ומסמכי )כולל דברי רקע על הש המוצע(.
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עבודת ועדת האישי בנושא שינוי שמות רחובות
.46

מזכיר ועדת השמות ירכז את פניות הציבור להצעות בדבר שינוי שמות
רחובות,דרכי ,סמטאות,כיכרות,שכונות וגני ציבוריי בעיר ,ויעביר את
החומר לדיו' בוועדות השונות ) כמפורט בנוהל זה(.

.47

מזכיר הועדה יודיע למציעי בתשובת ביניי כי בקשת הגיעה למשרדנו
ותובא לדיו' בוועדות השונות .לאחר הדיוני תינת' תשובה בכתב בדבר
ההחלטה.
מזכיר ועדת השמות ייעזר בכלי הממוחשבי שיועמדו לרשותו ,לטיפול
בבקשות ובבקרה אחר תהליכי האישור בועדה.
הועדה תוודא שהשינוי המוצע אינו קיי כבר בעיר.

עבודת ועדת השמות העירונית
.48

א.

החליטה ועדת השמות העירונית לשנות ש של מקו ציבורי תפרס
העירייה הודעה על הכוונה לשנות את ש המקו הציבורי:
 .1לפחות בשלושה עיתוני  :עיתו' יומי נפו( בעברית ,עיתו' מקומי
בעברית ועיתו' המתפרס בשפה הערבית .כאשר המקו הציבורי הינו
באזור חרדי ,יש לפרס בנוס& בעיתו' יומי חרדי ומקומו' חרדי.
 .2במשרדי העירייה ובאתר האינטרנט העירוני.
 .3לפחות בשני מקומות במקו הציבורי הנוגע בדבר ,או בכל דר
סבירה אחרת כגו' :מנשרי בתיבות הדואר לתושבי המקו הציבורי,
חודש לפני הדיו' במועצת העירייה על השינוי המוצע ,כדי לאפשר
לנציגות המקו הציבורי או לנציגות הדיירי המתגוררי בסמו
למקו הציבורי להשמיע את טענותיה בעניי' זה.
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זימו' בני משפחה של אישיות להשמיע טענות היה ש המקו
הציבורי אותו מתכווני לשנות או ש המקו הציבורי המוצע לשינוי
ע"ש אישיות ,תשלח הודעה למציע הש ולבני משפחת האישיות
)שנית' לאתר במאמ( סביר( ,ובה יוזמנו להשמיע את טענותיה
לעניי' השינוי.

קבלת טענות התושבי וזימו לוועדה
.50

במסגרת תפקידיה תשמש ועדת השמות כוועדה לשמיעת טענות
התושבי בנושא שינוי ש רחוב,דר,סמטה ,כיכר ,שכונה,ג' ציבורי
קיי בירושלי .

.51

מזכיר ועדת השמות העירונית ירכז את הטענות לשינוי הש ויזמ' את
המתנגדי ו/או את נציגות המקו הציבורי ו/או את נציגות הדיירי
המתגוררי סמו למקו הציבורי ו/או בני משפחת האישיות )שנית'
לאתר במאמ( סביר( ,לפי העניי' ,להופיע בפני הוועדה לשמיעת טענת
התושבי .
במקרי חריגי – אופ' הדיו' בוועדה ייקבע לגופו של עניי' ובהתייעצות
ע היוע( המשפטי לעירייה.

.52

לאחר שמיעת הטענות  תקיי ועדת השמות העירונית דיו' בטענות
ותביא את הטענות בצירו& המלצותיה בפני מועצת העירייה.

.53

החלטה של מועצת העירייה לשינוי ש צריכה להתקבל ברוב של שני
שלישי מחברי המועצה.

.54

היה ש המקו הציבורי שאותו מתכווני לשנות ,ש של אחד מגדולי
האומה או ש שהוא בעל משמעות דתית,לאומית או ממלכתית ובני
משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו  תועבר ההחלטה לאישור
הממשלה או לועדת שרי שהממשלה הסמיכה לכ.
א בתו  60יו ממועד קבלת הודעת המועצה על הכוונה לשנות את הש
לא החליטה הממשלה או ועדת השרי – יש בכ הסכמה לשינוי.
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.55

בהתא לתקנה  4לתקנות העיריות )מת' מספרי ושמות לרחובות
וסימו' בתי ומספרי ( ,התשל"א –  " ,1971בוטל ש רחוב אי' לחזור
ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור  5שני מיו שבוטל הש  ,אלא באישור שר
הפני "

.56

בהתא לתקנה  – 7העירייה רשאית לשנות מספר וש רחוב
בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד.

 .57הנצחת זכר של נרצחי פעולות טרור בהתא לסעי&  149ח' לפקודת
העיריות,ישנה ועדת חובה אחרת העוסקת  ותפקידה ליזו
ולתכנ' דרכי הנצחה ופעולות הנצחה .לועדת ההנצחה לזכר של
נרצחי פעולות טרור נקבע הרכב מיוחד.
 .58הנצחת חללי צה"ל – תתבצע באמצעות האג& להנצחת החייל במשרד הביטחו'
)אג& השיקו (  ,אשר הינה המסגרת הממסדית האמונה על
הנצחת של חללי מערכות ישראל ובשיתו& "יד לבני ".
אחריות
.59

האחריות לביצוע הנוהל ולעדכונו  חלה על אחראי תחו
והנצחה בלשכת ראש העיר.
תוק%

.60

תוק& נוהל זה מיו פרסומו ואישורו במועצת העיר.
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