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 : קריטריונים לבחינת הצעות  לקריאת שם למקום ציבורי .1

 כללי: 1.1

באופן שוויון מגדרי בבחירת שמות המקומות הציבוריים ע"פ נוהל זה תקדם עדה והו 1.1.1

 שיבטיח ייצוג שוויוני במרחב.

 ככל האפשר. יהיקריאה ונוחה להג של השם תהא תוודא, כי צורת כתיבתו והגייתוהועדה  1.1.2

לא ייקראו  קיימים.למעט מקרים  -הועדה תוודא, כי אין כפילויות במתן השמות  1.1.3

מקומות ציבוריים בעיר על שם אישים, ארגונים או מאורעות שכבר הונצחו בעיר בצורה 

 אחרת במקומות ציבוריים אחרים. 

שנים לפטירתו.  3חלפו  לא יובא לדיון שמו טרם - שאינו בין החייםאדם  על שםבמתן שם  1.1.4

ו/או אישיות יוצאת דופן אחרת  ממלכתית באישיותבהם מדובר במקרים חריגים 

 3, תשקול הועדה לקרוא בשם אף בטרם מלאו בהתאם לשיקול דעתו של יו"ר הועדה

 .למותושנים 

וף אחר, אלא אם פעל הארגון לטובת העיר הוד שם על שם ארגון/ג במתןלא תדון  הועדה 1.1.5

 שנים לפחות. 10 במשך השרון

, או יצירה פרי כפיולהנציח אדם לא רק בשמו אלא גם בכינויו, או על שם הועדה תוכל  1.1.6

 על מפעל חייו, ע"פ שיקול דעתה.

 של חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה. לקריאת שםהוועדה לא תדון בבקשות  1.1.7

הועדה תשאף, ככל הניתן, לשם נוחות והתמצאות, לקבוע למקומות ציבוריים שבאותו  1.1.8

אזור בעיר שמות שיש ביניהם קשר רעיוני או נושא משותף. כך, במקרים בהם מקור 

תשאף שהמקום הציבורי  הועדההשמות הוא בנושא או רעיון או קבוצת אישים, 

א או האישיות המייצגים את הרעיון המשמעותי יותר באותו אזור יקרא על שמו של הנוש

 בהתאמה. –באופן הרחב ביותר או הבולטים ביותר 

או על שם גוף ציבורי שאין לו ו/שם אדם שהורשע בפלילים  מקום ציבורי על אלא יקר 1.1.9

שנים האחרונות לפחות או מיום  5-ב אישור בדבר ניהול תקין מהרשם הרשמי הרלוונטי

 . שנים(הקמתו )אם הוקם לפני פחות מחמש 

לא יקרא מקום בשם כללי כשלפניו ה' הידיעה )כדוגמת עפרוני, חרצית, סנדלר(, אלא  1.1.10

 במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שירשמו.

נוהל זה קובע, בין היתר, את ההליך לקריאת שמות של אנשים העומדים בקריטריונים  1.1.11

פה אחד כפוף להחלטתה , בוועדה בלבדהעם זאת, ביוזמת  ואינם בין החיים. יחדאלו 

עודנו.ה ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאית הוועדה להמליץ על קריאת שם של אדם ש

בעודו של אדם  שמות לקריאת בקשות תתקבלנה לא כי ,יובהר. עוד נעדר/בין החיים

 ועדת השמות.  מטעם שאיננה פרטית ביוזמה , אשר תתקבלנהבחיים

מכות המלאה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא למען הסר ספק מובהר, כי לוועדה הס 1.1.12

לקבל בקשה לקריאת שם ו/או לבחור מיקום ציבורי אחר לקריאת השם המוצע ו/או 

 לדחות את המועד בו יקרא השם, על אף שהבקשה עומדת בקריטריונים שבנוהל זה.

יובהר, כי קריטריונים אלו נוגעים למתן שם למקום ציבורי שטרם נקרא בשם בעבר 

 עוסקים בשינוי/ביטול שם של מקום ציבורי.ואינם 
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 קריטריונים לקביעת שמות של מקומות ציבוריים: 1.2

 

אשר תרמה תרומה ייחודית על שם אישיות ו/או ארגון הועדה תקרא למקום ציבורי  1.2.1

בתקומה והקמה,  –ומשמעותית לעם ישראל ו/או למדינת ישראל ו/או לעיר הוד השרון 

 בקהילה ובהתנדבות, בתרבות, במדע, במורשת וביצירה.

 , בהתאם לקריטריונים שלהלן:שלא על שם אישיותהועדה תקרא למקום ציבורי 

 ;ות היסטורייםעמאור 1.2.2

 מדינות, ערים, ערים תאומות וקהילות; 1.2.3

אתרים היסטוריים ו/או ייחודיים בישראל בכלל ובעיר הוד השרון בפרט, בעבר או  1.2.4

 בהווה;

 ;(החי, הצומח והדומםמן הטבע ) שמותם ומונחים גיאוגרפי 1.2.5

 שמות וסמלים הנזכרים במקרא, בדברי חז"ל או בכתבים יהודיים אחרים; 1.2.6

, לרבות שמות וסמלים משמעותיים ומוכרים המופיעים בספרות או בשירה העברית 1.2.7

 ;שמות ספרים ו/או שירים

 שמות וסמלים מעולם התעשייה והמלאכה; 1.2.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 


