
 
 

  
 וכתובות קביעת שמותנוהל 

 מטרת הנוהל .1

לקביעת השמות לשכונות, רחובות, כיכרות, מבני  ההליכים והל זה נועד להגדיר את הקריטריונים ונ
  ים. -ציבור ושאר האתרים הציבוריים בעיר בת

 השמות הנ"ל. את הנוהל את אופן קביעת השלטים המצייניםכמו כן מסדיר 

 מסגרת נורמטיבית  .2

לפקודה, מעניק סמכות לעירייה לקרוא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות  235סעיף  2.1
כרות, לשנות שמותיהם כשיש צורך בכך וכן לדאוג לקביעת השמות שניתנו במקומות יוהכ

 בולטים ולסמן הבניינים במספרים.

כן נוהגת העירייה לתת שמות לשכונות, מבני ציבור, גנים ציבוריים ושאר אתרים כמו 
 ציבוריים.

א לפקודה, קובע מגבלות וכללים לקריאת שמות של מקומות ציבוריים על שם 235סעיף  2.2
 אישיות ועל שינויי שמות של מקומות ציבוריים. 

ת, מספור הבתים בהם רחובוהעוסקות אף הן באופן קריאת שמותיהם של תקנות העיריות  2.3
  ותיקון שמות הרחובות.

 הגדרות .3

  -בנוהל זה 

השמות העירונית הממונה על ידי מועצת העירייה להמליץ לה בכל  תועד  -" העדווה"
הקשור לקביעת ולשינוי שמות לשכונות, רחובות, כיכרות, מוסדות 

 ואתרים ציבוריים בעיר, לרבות תמצית השם.

יוזמנו, בנוסף לחברי הוועדה, מרכז הוועדה,  לכל ישיבה של הוועדה  
 מהנדס העיר ויועמ"ש העירייה.

 ים.-בת-עיריית -" העירייה"

 פקודת העיריות ]נוסח חדש[.  -" הפקודה"

 כללי התעתיק, תשע"ב )העברית, מחזור ס'(, כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת.  -" כללי האקדמיה"

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -" מ"סלה"

 ים או מי שמונה על ידו בכתב לעניין נוהל זה.-מהנדס העיר בת -" מהנדס העיר"

 מנהלת אגף מונציפאלי בעירייה; -" מרכז הוועדה"

 כל תוואי דרך לרבות דרך, שדרה, רחוב, כיכר, שביל וסמטה. -" רחוב"

 שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך.  -" השר"

תכנית מפורטת שאושרה בהתאם להוראות חוק התכנון תכנית מתאר או   -" תכנית מתאר"
 .1965-והבניה, תשכ"ה
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משפט קצר המוסר נתונים עובדתיים על מושא השם, כגון  -" תמצית השם"
 תאריכי לידה ופטירה, תפקיד וכד'.

תקנות העיריות )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים(,   -" תקנות העיריות"
 .1971-תשל"א

 מכות ואחריותס .4

 יו"ר הוועדה אחראי ליישום נוהל זה. 

 תהליך מספור רחובות ובתים .5

 יום מכניסתה לתוקף של תכנית מתאר, מהנדס העירייה: 30תוך  5.1

 ייתן מספר לכל רחוב המצוין בתכנית. 5.1.1

 ייתן לכל בית המצוין בתכנית מספר, בשים לב להוראות אלה: 5.1.2

יועד להקמת בית יקבל כל כניסה לבית תישא מספר נפרד. כל מגרש המ 5.1.2.1

מספר. במגרשים המאפשרים הקמה של יותר ממבנה אחד ובמגרשים 

 - 02שטרם עברו פרצלציה יינתן מספור על בסיס מקטע רחוב באורך של 

 מ' למספר )לביצוע מבנה עתידי(; 02

במבנה רציף לאורך הרחוב עם מספר כניסות, תקבל כל כניסה מספר נפרד  5.1.2.2

 אמור לעיל.בהתאמה למספור ששוריין כ

במגרשים עליהם נבנה מבנה אחד עם מספר כניסות בניצב לרחוב או מספר  5.1.2.3

מבנים לעומק המגרש, תמוספר הכניסה שבחזית הרחוב במספר רגיל וכל 

הכניסות או המבנים שאחריה, שאינם גובלים ברחוב ימוספרו במספרו של 

 א', ב' וכדומה. –הבית שבחזית הרחוב בצירוף אות 

 בשני רחובות או יותר יישא מספר בכל רחוב;בית הגובל  5.1.2.4

בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב יישאו מספרים זוגיים ובתים  5.1.2.5

 הבנויים בצדו השני של הרחוב יישאו מספרים אי זוגיים.

צפון, המספור יחל בחלקו הדרומי של הרחוב ויעלה -ברחובות שכיוונם הכללי דרום 5.1.2.6

לכוון צפון. המספור האי זוגי יינתן לבתים בצדו המערבי של הרחוב והמספור הזוגי 

 יינתן לבתים שבצידו המזרחי.

מזרח, המספור יחל בחלקו המערבי של הרחוב ויעלה -ברחובות שכיוונם הכללי מערב

. המספור האי זוגי יינתן לבתים בצדו הצפוני של הרחוב והמספור הזוגי לכוון מזרח

 יינתן לבתים שבצידו הדרומי.

יסמן את הרחובות והבתים הממוספרים במפה ויגיש את המפה למרכז הוועדה, לשם  5.1.3
 הבאתה לדיון בפני הוועדה.

בישיבה  תארמרכז הוועדה יביא לדיון בפני הוועדה מספור הרחובות והבתים בשטח תכנית המ 5.2
יום  20-הסמוכה למועד העברת המפה לידיו על ידי מהנדס העיר ובכל מקרה לא יאוחר מ

 ממועד העברת המפה לידיו.
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מספור הרחובות והבתים, כפי שאושר על ידי הועדה יובא על ידי מרכז הוועדה  5.3

קרה ובכל מבישיבת המועצה הסמוכה לאחר מועד החלטת הוועדה לדיון בפני מועצת העירייה, 

 יום לאחר כניסתה לתוקף של תכנית המתאר. 02-לא יאוחר מ

מרכז הוועדה יודיע לשר אודות מספור הרחובות והבתים, כפי שאושר על ידי המועצה, וזאת  5.4

 ימים ממועד קבלת ההחלטה על ידי מועצת העירייה. 02תוך 

שר על המספרים החליטה הוועדה על שינוי או תיקון מספרי בתים קיימים יודיע מרכז הוועד ל 5.5

החדשים כפי שאושרו על ידי מועצת העירייה, וכן ישלח הודעה לתושבי הבתים הרלוונטים 

 .3ולכל המוסדות המפורטים בנספח 

 תהליך קביעת שם .6

 צרכים עירוניים 6.1

מהנדס העיר יפנה למרכז הוועדה בבקשה לקריאת שם לשכונה, רחוב, מוסד ציבורי או אתר 
 ך במתן שם לאחד מאלה.ציבורי, כל אימת שנוצר צור

 רכי הנצחה צ 6.2

הציבור רשאי לבקש הנצחת שמות אישים ואירועים בהתאם לקריטריונים  6.2.1
 לנוהל זה. 1המצורפים כנספח 

 לנוהל זה. 2המצורף כנספח  הפניות תוגשנה על גבי טופס בקשה לקריאת שם

 .םמרכז הוועדה ירכז את פניות הציבור בקשר להנצחת שמות של אישים ואירועי

אדם, משפחה או תאגיד רשאים ליזום  –הנצחה ביוזמה פרטית תמורת תשלום  6.2.2
 הנצחתו של אדם בקריאת אתר על שמו, תוך מתן תרומה למימון אותו אתר.

 
השם המבוקש לצרכי ההנצחה יועבר לאישור הועדה רק לאחר שניתן אישור יועמ"ש 

 העירייה לוועדה כי אין מניעה למתן התרומה על ידי התורם.
 
, בתיאום ככל הניתן עם התורם אגף הנדסה יצוב ותכנון האתר יבוצע על ידי ע

 ובהתאם לצרכי העירייה.

מרכז הוועדה יביא הבקשה לקריאת שם לדיון בפני הוועדה בישיבה הסמוכה למועד העברת  6.3
 יום ממועד העברת הבקשה לידיו. 09-הבקשה לידיו ובכל מקרה לא יאוחר מ

 ינוס ועדת שמות כ 6.4

לעיל, מרכז הוועדה, בתיאום עם  יו"ר הוועדה, יקבע מועד  6.3-ו 5.2בכפוף לאמור בסעיפים 
 אשר לדעתו יש מספיק נושאים לסדר היום.כלכינוס ישיבה של הוועדה, 

 לפני מועד ההתכנסות יפיץ המרכז למוזמנים את פרטי הבקשות;

ככלל לא תמליץ הועדה אשר קריאת שם אלא אם נמצא מקום ציבורי מתאים להקרא בשם 
 ;קולותהמלצתם של חברי הועדה תתקבלנה ברוב  כזה;

 הליך קביעת השמות ת 6.5

א' לפקודה ותוך הקפדה על כך שכל  235הליך קביעת השמות יתנהל בהתאם להוראות סעיף ת
 שם חדש יינתן באופן שיכבד את נושאו.
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הוועדה תתייחס מפורשות, בציון על גבי מפה, לגבולות הרחוב, המוסד  החלטת 6.6
 הציבורי או האתר הציבורי שהוענק לו השם.

 רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד ולא יינתן שם אחד לשני רחובות או יותר.הכל  6.7

במעמד קביעת השם המומלץ על ידה תקבע הוועדה, לאחר שמיעת דעתו של יוזם קריאת  6.8
 ם את נוסח תמצית השם.השם, ג

 אישור השמות  6.9

מרכז הוועדה יעביר את המלצות הוועדה ערוכות בפרוטוקול שאושר בחתימת יו"ר הוועדה, 
ובליווי מפה, שאושרה על ידי מהנדס העיר, עליה מסומן הרחוב, המוסד הציבורי ו/או האתר 

בישיבתה הקרובה, הציבורי לגביהם ניתנה המלצת הוועדה, לדיון ואישור מועצת העירייה, 
 שלאחר הדיון בוועדה.

 ביעת התעתיק העברי, והלטיניק .7

מרכז הוועדה אחראי על קביעת התעתיק העברי, והלטיני של השמות לאחר ובסמוך לאישורם על ידי 
 ללשון. מועצת העירייה, בהתאם לכללי האקדמיה

 התעתיק יועבר על ידו הן בדיווח ללמ"ס והן למהנדס העיר.

 שינוי שם .8

 מועצת עיר לא תשנה שם של מקום ציבורי אלא אם כן התקיימו כל אלה : 8.1

הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון במשרדי העירייה  .א
 ובמקום הציבורי הנוגע בדבר חודש לפחות לפני הדיון במועצת העירייה על שינוי השם;

 התכנון והבניה;א לחוק  1פרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף  .ב

במקרה של שינוי שם של מקום ציבורי שאינו על שם אישיות תאפשר הועדה לנציגות  .ג
המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררת סמוך למקום הציבורי לפי העניין 

 להופיע בפניה ולהשמיע את טענותיהם;

שניתן  ,ישיותבמקרה של שינוי שם של אישיות תזמן הועדה את בני משפחתו של אותה א  .ד
 היה לאתרם במאמץ סביר להופיע בפניה ולהשמיע את טענותיהם;י

מתכוונים לשנות הוא של אחד גדולי האומה או שהוא  שאותובאם שם המקום הציבורי   .ה
בעל משמעות דתית או לאומית או ממלכתית או באם בני משפחתו התנגדו לשינוי השם 

המועצה בדבר כוונתה לשנות את השם  ל העירייה את הודעת"או לא אותרו יעביר מנכ
 לאחר שתתקבל לאישור הממשלה או ועדת  שרים שהממשלה הסמיכה לכך;

יום מיום קבלת הודעת  60על הממשלה או ועדת השרים לאשר את שינוי השם בתוך   .ו
 נות את השם;לשהמועצה על כוונתה 

ם את יום אם לא התקבלה החלטה מטעם הממשלה או ועדת השרים רואי 60בתום  .ז
 הממשלה כאילו הסכמה לשינוי;

 מחברי המועצה ; 2/3החלטה לשינוי השם תתקבל ברוב   .ח

במקרה של שינוי שם רחוב קיים תפורסם ההודעה גם על ידי משלוח הודעה באמצעות   .ט
תנגדויותיהם יום למשלוח ה 30יינתן פרק זמן של דואר רשום לדיירי הרחוב  ובמסגרתה 

 ה לדיירי הרחוב להופיע בפניה ולהשמיע את טענותיהם;ל הועדה כמו כן תאפשר הועדא

 תו, באותו מקום או במקום אחר, לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל.תבוטל שם אין לחזור ול 8.2

 הטמעת השמות  .9

 דיווח שמות רחובות ללמ"ס 9.1
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לאחר קביעת שמות רחובות על ידי מועצת העירייה, יעדכן מהנדס העיר את 
 . ל מנת להגישם ללמ"סער עותק של המפות למרכז הוועדה, השמות החדשים במפות ויעבי

מרכז הוועדה יעביר ללמ"ס את רשימת שמות הרחובות שנקבעו במועצת העירייה, לרבות 
תעתיקם הערבי והלטיני, ויבקש לקבוע את הסמלים לרחובות אלה ולצידם יפרט את השמות 

 שבוטלו, ככל שהיו כאלה.

 ידווח ע"י מרכז הוועדה למהנדס העיר. הסמל שייקבע על ידי הלמ"ס

 

 טמעה בעירייה ה 9.2

מרכז הוועדה ידווח על השמות שנקבעו, שונו או בוטלו לכל מחלקות העירייה,  9.2.1
 באמצעות הדואר האלקטרוני.  

המידע הגאוגרפית   ים יעדכן את מערכת-מידען הוועדה המקומית לתכנון ובניה בת 9.2.2
(GIS בשמות ובסמלים שנקבעו, שונו או ).בוטלו 

ובר העירייה יפרסם את החלטת מועצת העירייה בדבר השמות לרחובות ויטפל ד 9.2.3
בהוצאה לאור של מפות העיר לשימוש הציבור, בהתאם לנתונים שיתקבלו ממהנדס 

 העיר.

אחראי לעדכון מערכות המידע העירוניות בשמות ובסמלים  מחלקת מיחשובמנהל  9.2.4
 שנקבעו, שונו או בוטלו.

שנקבעו, שונו או ה ומנהל הנכסים, יעדכנו בספריהם את השמות הגביי מנהל מחלקת 9.2.5
 בוטלו, כך שפרטי הנכסים בספריהם יהיו מעודכנים כל העת בשמותיהם העדכניים.

 שם שבוטל ישמר בספרים אלה כהערה לנכס, לצרכי תיעוד.

 טמעה מחוץ לעירייה ה 9.3

 3בנספח דות המפורטים מרכז הוועדה ידווח על שמות רחובות שנקבעו, שונו או בוטלו למוס
 .לנוהל זה

 ביעת השילוט ק .10

 מהנדס העיר ידאג לקביעת שילוט בהתאם לשמות שאושרו והתעתיק שנקבע להם.  10.1

 מות ייכתבו על גבי השלטים באותיות עבריות, ובאותיות לטיניות.שה 10.2

שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם רחוב אחר, בהתאם  10.3
לנוהל זה, אלא אם כן הורה מהנדס העיר מטעמים תכנוניים כי  4בנספח להנחיות המופיעות 

 אין צורך בהצבת שלט כאמור.

הרחוב לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר יוצב בפינת  10.4
 ועל אחד הבתים ברחוב.

מהנדס העיר רשאי, לפי שיקול דעתו, להציב שלט על עמוד בפינת הרחוב גם במקרים בהם 
 לעיל. 10.3קיים בית הבנוי במפגש הרחובות וזאת בנוסף לשילוט האמור בסעיף 

 לשם המופיע על גבי שילוט בפינת הרחוב תתלווה תמצית השם. 10.5
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ל גבי כל בניין עודא קיומו של שלט פיקוח על הבניה יומחלקת נהל מ 10.6
שנסתיימה בנייתו, בין אם היתה בנייה של בניין שלם ובין אם תוספת בנייה, בהתאם 

 להוראות נוהל זה. 

 קסי הנצחה ט .11

התרבות יהיה אחראי על עריכת "טקס מתן שם", כל אימת שהתקבלה במועצת העירייה  מנהל אגף 
. מועד הטקס, תכניו והמוזמנים אליו יקבעו בהתאם עהחלטה אודות שם המנציח אישיות או אירו

 להנחיות ראש העיר. 

 

 כתובת ראשית וכתובת נוספת  .12

כתובתו של נכס תקבע על ידי מהנדס העירייה, בעת מתן היתר הבנייה, בהתאם להחלטות  12.1
לעיל, בהתאם לרחוב אליו פונה הכניסה הראשית  6-ו 5מועצת העירייה האמורות בסעיפים 

 מצוי הנכס. לבניין בו

יינתן המספר בהתאם  –הוקם בניין חדש שאין עבורו מספר מתאים 

 לשקול דעת מהנדס העיר, לפי מספר הבית שלידו בצירוף אות.

לעיל, יהיה בעל נכס רשאי לפנות אל העירייה ולבקש כי כתובת  12.1על אף האמור בסעיף  12.2
 אותו הנכס.הנכס שבבעלותו תקבע בהתאם לרחוב אליו פונה הכניסה אל 

בקשה לכתובת נוספת תובא לדיון בוועדה וככל שאין הדבר עלול לגרום להטעיה תאשר 
 הוועדה לנכס כתובת נוספת בהתאם לרחוב אליו פונה הכניסה לנכס.

החלטה המאשרת כתובת נוספת תדווח על ידי מרכז הוועדה ותוטמע כהחלטה על כתובת 
 לעיל. 9בהתאם להוראות סעיף 

 
 

 קריאת שם של אישיות למקום ציבורי   .13
 

הועדה לא תמליץ על קריאת שם של אישיות למקום ציבורי אלא אם כן זימנה א בני משפחתו של אותה 
אישיות שניתן היה לאתרם במאמץ סביר להופיע בפניה ולהשמיע את טענותיה בפניה, או לחילופין קבלה 

 את הסכמתם או עמדת המשפחה בכתב; 

 

 לתרומות לקריאת שם קריטריונים  .14

 בעירייה מתקבלות בקשות לקריאת שם מסוגים שונים ברחבי העיר תמורת השתתפות של  .א
 הפונה בתרומה כלשהיא או בתשלום כספי.   
  

  :אין לקבל תרומה מאלה
ת ות המקומית בחוזה או שהגיש הצעה במכרז או מנהל מו"מ עם הרשושרשור עם הקאדם ה .1

 לקראת חוזה;

 ת הליכים משפטיים;והרשאדם המנהל עם  .2

 אדם או גורם שלא הזדהה בפניה; .3
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ב העיר ושה למטרת קריאת שם ע"ש תרכים יתקבלו בב –בת  בי תרומות מתוש  .ב
 ;העיר וזאת על פי שיקול דעת הועדה   שבואו מי שהיה ת

  
 הועדה מוסמכת לשקול קבלת תרומות גם ממי שאינם תושבי העיר   .ג

 
ריות או מבני ציבור / מבני חינוך בשלמות או וביקריאת שם באמצעות תרומות תהיה בגינות צ  .ד

  ;חלקם

 

 

 סוגי הנצחה 

יש להציע לתורמים קריאת שם על ידי שלט מתאים על פי שיקול דעת  -₪  100,000תרומות עד   .ה
 ;הועדה 

קטן לקריאת שם כגון  לפרוייקט תוקדשנה ₪  1,000,000ועד ₪  100,000מות בסכום שבין רות  .ו
 מגרש ספורט גינה ציבורית קטנה מבנה קטן אגף במבנה 

 ;קריאת שם התורם או האדם נשוא הבקשה במבנה שלם₪   1,000,000תרומות מעל   .ז
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 קריטריונים למתן שמות לרחובות

 מגוון השמות האפשריים  .1

 שמות הרחובות ייבחרו כשהם אחד מאלה:

 יקירי האומה 1.1

 ראשי היישוב ומנהיגיו. 1.1.1

 ראשי התנועה הציונית, על כל פלגיה. 1.1.2

 נשיאים, ראשי ממשלה, שרים, רמטכ"לים ואלופים בצה"ל. 1.1.3

 דמויות חינוכיות ודמויות מופת מן ההיסטוריה. 1.1.4

 מנהיגים דתיים ורוחניים. 1.1.5

 יקירי האומה   1.1.6

 חסידי אומות העולם. 1.1.7

 סופרים, משוררים, ָאמנים ואנשי רוח ומדע לאומיים. 1.1.8

כגון: יחידות, ארגונים וגופים  ;שמות הקשורים במאבק היישוב לעצמאות וביטחון 1.1.9
  שעסקו בשמירה והגנה על היישוב.  

  ים-יקירי בת 1.2

  רבת   ים ו/או יקירי העיר, אשר טבעו את חותמם בעשייתם הציבורית -מייסדי בת 1.2.1
 , לטובת תושבי העיר.השנים

 ים.-ראשי העיר בת 1.2.2

 ים בחיי החברה-אישי ציבור, אשר מלאו תפקידים ציבוריים בולטים בהתנדבות בבת 1.2.3
 בתחומים שונים.

 ים.-קהילות, ערים, ישובים ואישים שיש להם קשר עם בת  1.2.4

 ערים תאומות. 1.2.5

 אישים שתרמו או פעלו למען העיר בתחומים הראויים לציון מיוחד. 1.2.6

 שמות אחרים 1.3

 שמות מקומות גיאוגרפיים. 1.3.1

 אירועים היסטוריים בארץ ושל עם ישראל. 1.3.2

 שמות מן הטבע: הרים, נהרות, נחלים, אגמים, עצים, פרחים ובעלי חיים. 1.3.3

 שמות מעולם התעשייה והמלאכה. 1.3.4
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 שמות מהתנ"ך, מהמשנה ומהתלמוד. 1.3.5

 שמות אומנים וכיוצ"ב   1.3.6

 כללים למתן שמות .2

 : מכפל שמות תהימנעו 2.1

שם יופיע בעיר פעם אחת בלבד ולפיכך אם ניתן לשכונה, רחוב, אתר או מוסד כל  2.1.1
 ציבורי לא יינתן שוב לאחד מאלה.

 גדעון בן יואש. –יפתח הגלעדי, גדעון  –יש להימנע ממתן שמות דומים, כגון: יפתח  2.1.2

 ( ובעיקר:2003) 974כל שם יעמוד בהוראות תקן  -התאמה לתקן   2.2

נומריים. במניין השדות יספרו גם  -שדות אלפא 19על  השם הניתן לא יעלה באורכו 2.2.1
 סוג האתר, כגון: שכונת, רחוב, דרך, שדרה וכד'.

 שמו של אדם, יירשם שם משפחתו לפני שמו הפרטי. –היה השם הניתן  2.2.2

תוארו של אדם על שמו ניתן השם יופיע לאחר שמו, אלא אם התואר הינו חלק  2.2.3
 בלתי נפרד מהשם.

מהכללת ה' הידיעה בשמות כלליים, כדוגמת: עפרוני, חוחית, חסידה  יש להימנע ככל הניתן 2.3
 ואריה.

קביעת שמות לרחובות בשכונות חדשות תיעשה על נושא משותף )עצים, פרחים, בעלי חיים  2.4
 וכו'( על מנת להקל על ההתמצאות ברחובות.

 על שם אישיות במקרים הבאים: אין לקבוע שם לרחוב 2.5

מיום פטירת האישיות. במקרים מיוחדים, החלטה חודשים לפחות  24טרם חלפו  2.5.1
לקצר את התקופה, תתקבל ע"י שני שלישים מחברי הוועדה מטעמים מיוחדים 

 שירשמו.

שמות חללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, אנשים שמתו בנסיבות טרגיות, לא יונצחו  2.5.2
בע בשמות שכונות, רחובות,  אלא אך ורק  ב"יד לבנים", אתר ההנצחה המיוחד שנק

ציבוריים, מבני   כגון: אנדרטאות, פארקים, גנים גינות ובכיכרות בלשם כך או 
לגופו של עניין ולפי צרכי  כל מקרה ייבדק   –ציבור, אולמות תרבות, ספורט וכד' 

לבנים, משרד הביטחון והאגף  ויכולת העירייה ובתאום עם ההורים השכולים, יד 
 להנצחת החייל.

 עימה קלון. אדם שהורשע בעבירה שיש 2.5.3
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 תאריך: _____________

 לכבוד:
 ים-עיריית בת

  17רחוב נורדאו 
  ים, -בת

 א.ג.נ.,

 בקשה לקריאת שםהנדון: 

  :מהות הבקשה .1

 _________________________________________  1קריאת שם שכונה/ רחוב / כיכר / אחר:

 על שם _________________________________________________________________

 

 :פרטי המבקש .2

 שם המבקש/ת: __________________________________________________________ 

 כתובת:  ________________________________________________________________

 ______________________________________________דוא"ל: ___________________

 טלפון: ________________________________   טלפון נייד: _______________________

 הקשר של המבקש/ת לאישיות מושא הבקשה: ____________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 :פרטים על האישיות על שמה מבוקשת קריאת השם .3

 שם המנוח/ה  בעברית: _____________________________________________________

 שם המנוח/ה  באנגלית:  ____________________________________________________

 ________________________: 2תאריך לידה: ________________________ תאריך פטירה

 שנת עלייה לארץ: _________________________________________________________

ים: -מועד התיישבות ותקופת פעילותו/ה בעיר בת
_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                 
 מחק המיותר  1

 חודשים לפחות ממועד הפטירה 42פו הבקשה לא תידון בטרם חל  2
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  :נימוקים לבקשה .4

ים, תוך ציון מועדים ותקופות )יש לפרט את הפעילות -פעילות ציבורית, התנדבותית או אחרת בבת
 ים(: -הציבורית הבולטת שנעשתה בהתנדבות והשפיעה על חיי החברה בבת

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 יון מועדים ותקופות: תפקידים שמילא/ה תוך צ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :פעילות ארצית, לאומית או אחרת בארץ ובחו"ל

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 נימוקים נוספים לבקשה:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 הנצחה אחרת .5

 ים, או במקום אחר? )נא לפרט( -האם קיימת הנצחה אחרת של המנוח/ה  בבת

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ים על שם קרובי משפחה של המנוח/ה? )נא לפרט(:-האם קיימים רחוב ו/או הנצחה אחרת בבת

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :מצורפים לבקשה זו .6

 האישורים המפורטים להלן:

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

 מכתבי המלצה מטעם אנשי ציבור שאינם קשורים משפחתית למונצח/ת: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

  פרסומים על המנוח/ה:

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 
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5. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

 

                                                           

 

 : _________________________ המבקש/תחתימת                                                     

 

 :  טופס זה נועד לסייע בהגשת הבקשה לקריאת שם.הערות

 יש לצרף תיעוד מפורט ככל האפשר גם על גבי דפים נפרדים, כחומר מודפס ולא  בכתב יד.              

 מסמכים ותיעוד יש להגיש בהעתקים בלבד.               

 מרכז הוועדה.תשובה לפונה תשלח על ידי 

 

 

 

 לשימוש הוועדה

 חוות דעתם של ראש העיר ויו"ר ועדת שמות:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 :הקריטריון מכוחו מומלצת קריאת השם

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

         __________________ 

 יו"ר הוועדה       



 ים-בת עיריית
...............................................................................................................................................  
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 יווח על שמות רחובות חדשים/ מבוטליםהמוסדות להם יועבר ד

 

 

 שרד הפנים, לשכת שר הפנים בירושליםמ .1

 אביב  -בתל  משרד הפנים .2

 ים -שות הדואר בבתר .3

 ים-שטרת ישראל, תחנת בתמ .4

 ביטוח לאומי  .5

 ברת בזק, ח .6

 ברת חשמלח .7

 ים -מד"א בת .8

 ים-מכבי אש, בת .9

 תל אביב  מל"ח, מחוז .10

 צה"ל, מפקדת העורף  .11

 )מפ"י( המרכז למיפוי ישראל .12

 יוזם השינוי .13

 
 

 
 
  

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


