
 

 

 

 

 עמק יזרעאל ועצה אזוריתאמות מידה להנצחת אישים במ –נוהל פנימי 

 . 20.7.15נכתב ואושר על ידי חברי ועדת ההנצחה של המועצה, ביום 

 .11.10.15אושר על ידי ועדת הנהלה בישיבתה מיום 

: הנהלים נכתבו באופן בו יישומם יבוצע על ידי ועדת ההנצחה. ככל שהמליאה תחליט הערה

שלא להסמיך את ועדת ההנצחה לדון בבקשות לגופו של עניין, יחולו הכללים על מליאת 

 המועצה, בשינויים המחוייבים ובאישור המליאה.

 

 :מבוא .1

האזורית עמק  "( במועצההועדהנוהל זה נועד לשימוש הועדה להנצחה )להלן: " .1.1

"(, אשר הוקמה על פי החלטת מליאת המועצה מיום המועצהיזרעאל )להלן: "

17.5.15 . 

מטרת הנוהל היא להסדיר אמות המידה להנצחה הנעשית באמצעות מתן שם  .1.2

למקום ציבורי ו/או למפעל חינוכי/תרבותי/ספורטיבי ע"ש אדם או קבוצת אנשים, 

: מבני ציבור, מתקני ציבור, גנים לגביו הוגשה בקשה לועדה, מקומות כגון

ציבוריים, פינות חמד של המועצה בשטח ישובים )בהסכמת הועד המקומי( בפרט 

 ובשטח המועצה בכלל, אתרים, מפעלי חינוך, תרבות, ספורט וכיוצ"ב.

 נוהל זה אינו חל לגבי קביעת שמות רחובות, דרכים, כיכרות וכיוצ"ב.  .1.1

נוהל זה אינו חל לגבי הנצחה של חללי צה"ל/משטרה/שירות הביטחון ונפגעי  .1.1

 פעולות איבה. 

אמות המידה להלן יחולו החל מיום אישורן במליאת המועצה וללא כל קשר ותלות  .1.5

יתה קיימת טרם אישורן )אין כוונה לשנות מהנצחה קיימת אשר ילהנצחה שה

 .קודמת למועד אישור נוהל זה במליאת המועצה(

מתן תרומה לשם הנצחה: טרם מתן החלטה מקום בו מעורבת תרומה, חברי הועדה  .1.1

יבחנו את המקורות הכספיים של התרומה, זהות התורם, זהות המונצח והאם כל 

אלו עולים בקנה אחד עם ערכי המועצה וערכי ההנצחה שנקבעו בנוהל זה. עיצוב 

ההנצחה ואגף ההנדסה ותכנון אתר ההנצחה יקבע בתיאום בין התורמים, ועדת 

במועצה. במקרים בהם מדובר בהוצאת כספים ניכרים וכאשר נדרשת השתתפות 

המועצה, תקיים הועדה התייעצות ותבקש לקבל את עמדת גזבר המועצה בעניין 

 נכונות המועצה לשאת במימון המשלים.

   

 כללים להנצחה: .2

הבאים, בגין  ההנצחה באה לשם הוקרת תודה והנחלת ערכים חינוכיים לדורות 2.1

 פועלו של אדם או של פרוייקט, לטובת העמק, תושביו, המדינה וערכים לאומיים.

 

 



 

 

 

 

ההנצחה תהא בגין פועלו של אדם או של פרוייקט, שנעשתה, בעיקרה, שלא למטרת  2.2

קבלת שכר ו/או בגין תרומה שתרם אדם בעצם כהונתו או פועלו, כאשר שכרו לשם 

 כך היה טפל לעומת מעשיו. 

חה תהא מקום בו פועלו של האדם אותו מבקשים להנציח או הפרוייקט, פונה ההנצ 2.1

לציבור רחב של אנשים תושבי המועצה ומתאימה לערכי המועצה, לערכי העמק, 

 תושביו וערכים לאומיים.

 

 :אמות מידה להנצחה .3

אישי ציבור אשר תרמו בצורה יוצאת דופן ומעוררת התפעלות מזמנם ומרצם למען  1.1

שנים ויותר, ו/או אישי ציבור אשר ייסדו פרויקטים בתחום  10המועצה בתקופה של 

 החינוך, התרבות, ההנדסה, הספורט, הביטחון וכיוצ"ב.

ומי תושב המועצה אשר חירף את נפשו למען הזולת, ביטחון המדינה או ערך לא 1.2

אחר, שלא בעת שירותו בצבא, שירות לאומי, שירות במשרד הביטחון או בכוחות 

 ההצלה.

אישים אשר, באופן משמעותי וניכר, היו ידועים בתרומתם למועצה, פועלם למען  1.1

הקמתה, התפתחותה, ביסוסה ושגשוגה הפיסי והתדמיתי וסיועם לבנייתה 

 שאינם תושבי המועצה. החברתית והקהילתית, בין שהם תושבי המועצה ובין

 דמויות מופת מן ההיסטוריה הישראלית, לדורותיה. 1.1

אישים אשר תרמו תרומה ייחודית ומשמעותית למועצה, למדינת ישראל או לכלל  1.5

 האנושות.

 ראשונים במעלה. –תושבי המועצה מצטייני תרבות, אקדמיה וספורט  1.1

 

 נהלי בדיקה בטרם קבלת החלטה: .4

נוהל זה תיקבע בהתאם לסדרי הדיון שיקבעו  ע"י  ההחלטה בעניין ההנצחה עפ"י 1.1

הועדה ועפ"י הרוב שנקבע בהם. הכללים בניהול ועדות רשות של המועצה יחולו 

 לעניין סדרי הדיונים וההחלטות בוועדה זו.

 הדיון בקריאת שם על שם נפטר יעשה לפחות לאחר שנה אחת לפטירתו. 1.2

 מוקים מיוחדים שירשמו.לא יוחלט להנציח אדם יותר מפעם אחת, אלא מני 1.1

 בהחלטות הועדה יינתן ביטוי לשוויון בהנצחה ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין. 1.1

לא יקרא מקום ציבורי על שם של אדם, אלא אם כן זימנה הועדה את המונצח )ככל  1.5

את בני משפחתו מדרגה ראשונה, ובאין כאלו  -שהינו בין החיים( ואם המונצח נפטר 

נייה, שניתן לאתרם במאמץ סביר, להופיע בפניה להשמיע נציג משפחתו מדרגה ש

 את עמדתם וכי הועדה שוכנעה כי לא יפגעו רגשותיהם עקב ההנצחה.



 

 

 

 

לא יקרא מקום ציבורי על שם אדם, אלא לאחר שבדקה הועדה ככל יכולתה  1.1

ובהתאם לשיקול דעתה, כי לא יהא בהנצחה כדי לפגוע בערכים של המועצה ו/או 

 ייה מתוך המועצה או הציבור כולו.  בקבוצות אוכלוס

ככל שמבוקש להקים מבנה/מתקן/אתר חדש לשם הנצחה, תידרוש הועדה הגדרת  1.7

 סכום כסף מראש לשם שמירתו לתחזוקת המבנה/המתקן. 

הנצחה לפי נוהל זה תידון לפי בקשת בעל עניין )מכרים, בני משפחה, נציגי קהילה  1.4

 דה.וכיוצ"ב( או ביוזמת המועצה או חבר הוע

הועדה רשאית לחרוג מנוהל זה לפי שיקול דעתה, מנימוקים שירשמו, ולהמליץ על  1.4

שמות להנצחה במקרים נוספים חריגים ויוצאי דופן, ואם עשתה כן, עליה לציין בפני 

המליאה באופן מפורש וברור כי חרגה מהוראות הנוהל, ואת הטעמים המיוחדים 

 לכך.

 סגורות.דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים  1.10

הפרוטוקולים של הועדה יהיו חסויים )למעט בפני חברי המליאה, אשר יהיו רשאים  1.11

לעיין בהם במשרדי המועצה(. הועדה תנמק החלטותיה וככל שתחליט שלא לאשר 

 הנצחה לפונה, תודיע לו זאת בכתב.

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 חברי ועדת ההנצחה

 

 

 

 

 

 

 

     1001/17  14422-1 12.10.15יכ/יכ/ינ 

 

  


