
 

 

 ועד מקומי מושב גאולים 

 נוהל הנצחה באמצעות תרומה 
 

 כללי:  .1

"הועד" או "הועד המקומי" או  בעקבות החלטת הועד המקומי של מושב גאולים )להלן:   .1.1

בהתאמה( הוקמה ועדה המורכבת מתושבי המושב, לטובת הגשת המלצה לועד    "המושב"

 )."נוהל הנצחה"המקומי לנוהל גיוס וקבלת תרומות לטובת הנצחת תושבים שנפטרו )להלן:  

בו .1.2 הדיונים  ושל  ועדה  אותה  של  ההמלצה  תוצר  הוא  זה  אושר  ונוהל  הוא  המקומי,  עד 

הוא יחול על בקשות להשאת תרומה כספית  ו   17.6.21לראשונה בישיבת הועד המקומי מיום  

 בעבור הנצחה שיוגשו ממועד אישורו ואילך.  

וככל   .1.3 לאורם,  פועל  המקומי  שהועד  וההנחיות  מהנהלים  נפרד  בלתי  חלק  יהווה  זה  נוהל 

על כל הבקשות להשאת  , ויחול  שיבוצע בו שינוי, הוא ייכנס לתוקף מרגע פרסומו לציבור

 תרומה לשם הנצחה שטרם הושלם הטיפול בהן טרום תיקונו.  

טרם אישור  נחתם לגביה הסכם הנצחה  אין בשינוי הנוהל כדי לשנות ו/או לבטל הנצחה ש .1.4

 הנוהל.

מס'   .1.5 הפנים  משרד  מנכ"ל  חוזר  הוראות  לבין  זה  בנוהל  האמור  בין  סתירה  שתתגלה  ככל 

ג4/2016 לאישור  נוהל  בעניין  על ,  תרומות  של  וקבלה  יגברו  -יוס  מקומיות,  רשויות  ידי 

 הוראות החוזר. 

נוהל זה לא יחול על קביעת שמות רחובות, דרכים, כיכרות וכדומה, ולא יחול על בתי כנסת   .1.6

 הפועלים בתחומי המושב על פי כל דין. 

  נוהל זה לא יחול על אופן הנצחתם של חללי צה"ל/משטרה/שירות הביטחון ונפגעי פעולות  .1.7

 איבה. 

 הנוהל מנוסח בזכר למען הנוחות בלבד והוא חל בה במידה על בני כל המינים.   .1.8

 

 הגדרות:  .2

תושבי   - "ועדת הנצחה" מבין  ייבחרו  שחבריה  המקומי,  הועד  בידי  שתמונה  משנה  ועדת 

 בראשה יעמוד חבר או חברת ועד מן המניין. שהמושב ו

אדם    ועדה  כחבר  למנות  יבקש  המקומי  שהועד  המושב,  ככל  תושב  שאינו 

בפרוטוקול   לכך  הנימוקים  תיעוד  תוך  ייעודית  ועד  החלטת  לכך  תידרש 

 הישיבה. 

 כל אדם המבקש להנציח את מי מבני משפחתו, בהתאם לנוהל זה.   -"המבקש" 

בן משפחה מדרגה ראשונה: ילד/ה, הורה, אח/אחות, נכד/ה, נין/נינה, בן/בת     -"בן משפחה" 

 פורטים לעיל של אותם בן/בת זוג. זוג, וקרובי משפחה מהמ

שטח בתחומי המושב שייעודו ציבורי ובכלל זה רחוב, רחבה, גן,    -  "מקום ציבורי/אתר הנצחה"

 או חלק משטח כאמור.  -מבנה, מגרש וכיו"ב 

שלט, כתובת, גלעד, אנדרטה, מרכז, מבנה או כל עצם אחר עליו מצויין שם     - "מתקן הנצחה"

 יו.  המונצח ו/או פרטים על

ועדת   שתקבע  כפי  אחידים  ובסטנדרטים  בגודל  יהיה  ההנצחה  מתקן 



 

 

 ההנצחה. 

מרוץ, ניווט, טורניר, חלוקת מלגות, תחרות או כל אירוע הנצחה אחר שאינו     - "אירוע הנצחה"

 עונה להגדרת מתקן הנצחה. 

 

 מטרת הנוהל:  .3

המטרות    תלאפשר הנצחה של תושבי המושב בתחומי המושב באמצעות השאת תרומה לאח .3.1

 שהגדירו הועד המקומי ו/או ועדת ההנצחה.  

לקבוע אמות מידה אחידות, שקופות והוגנות להנצחת אדם ו/או קבוצת אנשים באמצעות   .3.2

 אירוע הנצחה ו/או הצבת מתקן הנצחה. 

 
 כללים ואמות מידה להנצחה במושב:  .4

בהתקיים כל  רק    ,אירוע הנצחה כמוגדר לעילבניתן יהיה לבקש להנציח במתקן הנצחה ו/או   .4.1

 התנאים הבאים במצטבר:  

 המונצח נפטר עובר להגשת הבקשה להנציחו.   .4.1.1

המונצח נפטר בהיותו אדם שהתגורר במושב, בפועל ובדרך קבע, לפחות במשך חמש   .4.1.2

 השנים שקדמו לפטירתו, וברצף.  

ו/או דיור   ימיו עבר המונצח להתגורר במוסד סיעודי  ובערוב  על אף האמור, היה 

 השנים עד למעבר למגורים מסוג זה.   5מוגן, ייספרו 

 קלון. המונצח לא הורשע בעבירה פלילית שיש עימה  .4.1.3

ניתן יהיה להנציח אדם מסויים במתקן הנצחה אחד בלבד בתחומי המושב. לא תהא הגבלה   .4.2

 למספר אירועי הנצחה עבור אותו אדם. 

אופן אזכורו של המונצח במתקן ההנצחה ו/או בפרסומים הקשורים באירוע ההנצחה ייעשה   .4.3

 באופן הבא: 

 לזכרו.ה של: 

 .ת שם המונצח

 .ה שנות חייו

 תיאור/ציטוט/פסוק שאינו סותר את תקנת הציבור( )משפט 

העניין  .4.4 לפי  ההנצחה  ועדת  ידי  על  תיקבע  ההנצחה  פרסום   / שילוט  גודל  ובהתאם    קביעת 

 . לקריטריונים אחידים

 

 התחייבות ותנאים להנצחה:  .5

המבקש להנציח בן משפחה, כהגדרתו בנוהל זה, יוכל לעשות כן באמצעות תרומה להצבת   .5.1

 הנצחה.  יחלקו ו/או שיפוצו ו/או באמצעות תרומה לטובת קיום אירוע מתקן ו/או  

המתקנים ו/או אירועי ההנצחה שניתן יהיה לתרום לקיומם כנגד הנצחה יוגדרו על ידי הועד   .5.2

המקומי ו/או ועדת ההנצחה בהתאם לצרכי הקהילה הסביבה והתשתיות כפי שיהיו מעת  

 אך מבקש ההנצחה זכאי להציע רעיונות.  , לעת

גובה התרומה המינימאלי לכל סוג של מתקן או אירוע ייקבע על ידי ועדת הנצחה, וייעודכן   .5.3

 על ידה מעת לעת ככל הנדרש.

אישור חריגה מגובה התרומה המינימאלי שקבעה ועדת הנצחה כפוף לעמידה בתנאי סעיף  

 להלן. 7.6



 

 

רשימה של אופני הנצחה המאושרים על ידי ועדת הנצחה, וגובה התרומה המינימאלי שנקבע   ...

 .כנספח א'על ידה, כפי שיהיו מעת לעת, מצורפים לנוהל זה 

או אירוע   .5.4 בעבור מתקן  על  הנבחר  ההנצחה  העברת התשלום  יתבצע סמוך לאחר חתימה 

הסכם התקשרות בין מבקש ההנצחה לבין הועד המקומי ויהווה תנאי ליישום ההסכם מצד  

)להלן:   ההנצחה"הועד המקומי  יחייב את שני הצדדים בכפוף    .("הסכם  ההנצחה  הסכם 

 . להלן 5.7-5.8סעיפים לסייגים המפורטים ב 

)איזה    הנבחר אופן ההנצחה, עד כמה שניתן בשלב החתימה עליו,  בהסכם ההנצחה יפורטו .5.5

,  מתקן או איזה אירוע, סכום ההנצחה, תדירות האירוע וכל פרט אחר שנדרש על מנת לוודא

לרבות  ,  תיאום ציפיות מלא בין מבקש ההנצחה לבין הועד המקומיעד כמה שניתן, קיומו של  

 (. ההנצחהתשריטים והדמיות, ככל הניתן, לאופן יישום  

התקנת מתקן ההנצחה ו/או קיום אירוע ההנצחה, לרבות פרסומם לציבור, יתבצעו לאחר   .5.6

העברת מלוא התשלום על ידי המבקש לועד המקומי ובכפוף להשגת כל האישורים הנדרשים  

 לפי כל דין ליישום ההנצחה.  

ורית או  , כי לא ניתן ליישמו בשל מגבלה רגולטההנצחה היה ויסתבר, לאחר חתימת הסכם .5.7

כלשהי,   לצדדים  שיפוטית  התבהרה  אם  ובין  ההסכם  חתימת  לאחר  נוצרה  היא  אם  בין 

השלב,   מטרת  באותו  קיום  את  שיאפשר  באופן  ההנצחה  הסכם  לשינוי  הצדדים  יפעלו 

וכספי   ההסכם  יבוטל  מתאים,  מעודכן  להסכם  להגיע  יהיה  ניתן  לא  אם  ורק  ההנצחה, 

   פי שווים במועד ההשבה, לפי הנמוך יותר. התרומה יוחזרו למבקש, נומינאלית או ל

שבשל   החלטות  ככל  לקבל  נדרש  ואחרים  טכניים  אילוצים  או  כלשהי  רשות  של  הנחיות 

יהיה הועד זכאי לקבל   יישומו,  הסוטות במידה שאינה מהותית מהסכם ההנצחה, לצורך 

 החלטה זו ללא התייעצות עם מבקש ההנצחה.  

כספים   .5.8 המקומי.  הועד  של  ההנצחה  בחשבון  הכספים  יופקדו  ההנצחה  הסכם  ליישום  עד 

שהועברו לידי הועד המקומי לטובת הנצחה ישמשו אך ורק למטרה זו, והשימוש בהם יתועד  

במדוייק בספרי הועד המקומי, וככל שלא ניתן יהיה ליישמה, מכל סיבה שהיא, יושבו לידי  

 לעיל. 5.7המבקש, כאמור בסעיף 

 הגשת בקשה להנצחה:  .6

 לאישורה.המבקש יביא את בקשתו בכתב בפני ועדת ההנצחה  .6.1

המבקש יפרט בבקשתו את אופן ההנצחה המבוקש, הכל בהתאם לאמות המידה שנקבעו   .6.2

 בנוהל ההנצחה לעיל ולהלן. 

 על הבקשה לכלול את המידע והפרטים הבאים:  .6.3

 שם המבקש  .6.3.1

 שם המונצח  .6.3.2

 בנספח א' לנוהל זה(.   פורטותאופן ההנצחה המבוקש )בהתאם לאפשרויות המ .6.3.3

מעוניין   שהמבקש  אחר  ככל  באופן  משפחתו  בן  את  טעמיו    – להנציח  את  יפרט 

 ותוכניותיו ככל הניתן. 

המבקש יחתום על הצהרה בנוסח המצורף לנוהל זה כנספח ב', ולפיה הוא מקבל על עצמו   .6.4

 ולא תהיה לו כל טענה או תביעה או דרישה בקשר לכך:  להלן את כל האמור 

 ת בקשתו, כלשונה או בכלל;  אין ועדת ההנצחה ו/או הועד המקומי חייבים לקבל א  .6.4.1

  –תהליכי העיצוב, התכנון והביצוע של מתקן ההנצחה ו/או אירוע ההנצחה, ייקבעו   .6.4.2



 

 

בשקיפות ובתיאום מלא בין המבקש לבין ועדת הנצחה, וכל גורם   –עד כמה שאפשר 

על פי    –מקצועי נוסף אשר נדרש לטובת אישור מתקן ההנצחה או אירוע ההנצחה  

מחל במקרי  אך  ועדת  דין,  עמדת  תכריע  ההנצחה,  ועדת  לבין  המבקש  בין  וקת 

 ההנצחה; 

משפחתו   .6.4.3 קרובי  את  להנציח  מבקש  הוא  שבמסגרתם  האירוע  ו/או  והמתקן  יכול 

ינציחו גם אחרים, שאין באפשרותו להחליט מי יהיו אותם אחרים ושאופן ההנצחה  

 של כל אחד מהם עשוי להיות שונה; 

ההקמה הראשונית של המתקן ו/או אירוע  התרומה צריכה לכלול לא רק את עלות   .6.4.4

 ההנצחה אלא גם את פרסומו ו/או תחזוקתו השוטפת לתקופה שתיקבע; 

 חברי הועדה עשויים להציע לו חלופות למימוש בקשת ההנצחה שהציג;  .6.4.5

חברי ועדת ההנצחה ו/או הועד המקומי אינם חייבים לפרט בפניו את הסיבות לסירוב   .6.4.6

לאישורה בתנאים, לרבות אישורה בתנאים שונים למבקשים  לאשר את הבקשה ו/או  

 שונים, וזאת גם מטעמי חסיון ופרטיות של מבקשים ומונצחים אחרים. 

 בקשה שלא תכלול את כל האמור לעיל לא תידון.   .6.5

 

 נהלי עבודת ועדת הנצחה:  .7

והמלצותיה יובאו  כל הבקשות שיוגשו במסגרת נוהל זה יובאו לאישורה של ועדת ההנצחה,   .7.1

 לאישור הועד, שרק החלטתו תאפשר את ההתקשרות בהסכם הנצחה. 

אין להם תוקף ולא    -כל הבטחה או מצג שניתנו למבקש טרום חתימה על הסכם הנצחה   .7.2

 ניתן יהיה להסתמך עליהן לכל דבר ועניין. 

ככל   .7.3 נוספת  מקצועית  דעת  חוות  כל  לקבל  ו/או  להתייעץ  רשאית  תהא  ההנצחה  ועדת 

דקק לה, ו/או לבקש את עמדת הציבור ו/או את עמדת בני משפחתו של המונצח על מנת  שתז

 לקבוע את עמדתה. 

ועדת ההנצחה תדון בבקשות אשר לפניה, ללא משוא פנים ביושר ומתוך שיקולים של צדק   .7.4

 ושוויון. 

הערכים אשר ינחו את החלטותיה של ועדת ההנצחה יהיו שמירה על כבוד המונצחים, טובת  

 בים והיישוב, שוויון והוגנות, ועמידה בהוראות כל דין. התוש

יהיו   .7.5 הועדה  החלטות  כלל  בפרוטוקול.  ויירשמו  סגורות,  בדלתיים  יתנהלו  הועדה  דיוני 

 לעיל. 6.4.6מנומקות כנדרש, אך ייתכן שיהיו חסויות, כמפורט בסעיף 

 הועדה תהא רשאית לחרוג מנוהל זה על פי שיקול דעתה, ורק מנימוקים שיירשמו.   .7.6

כל החלטה לחרוג מנוהל זה, באופן היישום ו/או אמות המידה להנצחה יקבע רק לאחר קיום  

דיון מתועד בועדת ההנצחה, אשר המלצותיה יובאו בפני הועד המקומי שיקבל את ההחלטה  

 הסופית בסוגיה. 

  



 

 

 נספח א' 

 בנוהל זה. מת אופני הנצחה מאושרים וגובה התרומה המינימאלי עבורם כפי שנקבע רשי

 אין מדובר ברשימה סגורה וועדת ההנצחה רשאית תהיה לעדכנה מעת מעת על פי שיקול דעתה. 

בהתאם לסעיף   ועדת הנצחה  תוגש לאישורה של  זו  בקשה להנצחת אדם שלא בהתאם לרשימה  כל 

 לנוהל ההנצחה.  7לנוהל ההנצחה, ותידון בפני הועדה בהתאם לנהלים המפורטים בסעיף  6.3.3

 

 עלות מינימום  אפשרות הנצחה סוג ההנצחה 

 מתקן הנצחה 

 ₪  5,000 ספסל במרחבים ציבוריים 

מתקן  

 שעשועים/ספורט/ברזייה 

10,000  ₪ 

תחזוקה   עלות  לרבות  המלאה  המתקן  עלות  )כיסוי 

 לחמש שנים( 

 פרויקט סביבתי 

10,000  ₪ 

הנפקת   לרבות  במלואה,  הפרויקט  עלות  )כיסוי 

 אישורים כנדרש( 

 שיפוץ מבנים 
50,000  ₪ 

 )כיסוי עלות החדר/מבנה במלואו( 

 ₪  5,000 נטיעת עץ 

 אירוע הנצחה 

 ₪ לשנה 10,000 מלגות ללימודים 

 המונצח   אירוע לזכר

 ₪ לאירוע 25,000

במלואו לרבות הנפקת כל אישור  )כיסוי עלות האירוע  

 הנדרש על פי דין( 

 

  



 

 

 נספח ב'  

 

 ...........   הצהרת מבקש להנצחת בן משפחה מיום

 

................ זהות שמספרה   , אני, הח"מ  ומתחייב כי קראתי    נושא תעודת  .................., מצהיר 

  גאולים, בקשר עם הגשת בקשתי להנצחת בעיון והבנתי את כל האמור בנוהל הנצחה של מושב  

.....  ....... 

לי כל טענה או תביעה או דרישה כלפי המושב הפועל על יהיו  כמו כן, אני מצהיר ומתחייב כי לא  

 :  כל אלה פי הנוהל ובדגש על

 , כלשונה או בכלל;  יאין ועדת ההנצחה ו/או הועד המקומי חייבים לקבל את בקשת .1.1.1

עד    –התכנון והביצוע של מתקן ההנצחה ו/או אירוע ההנצחה, ייקבעו  תהליכי העיצוב,   .1.1.2

שאפשר   בי   – כמה  ובתיאום  הנצחהני  בשקיפות  ועדת  המקומי  לבין  הועד  גורם  ,  וכל 

על פי דין, אך    –מקצועי נוסף אשר נדרש לטובת אישור מתקן ההנצחה או אירוע ההנצחה  

 ; / הועד המקומי , תכריע עמדת ועדת ההנצחהנםלביני במקרי מחלוקת בי

שבמסגרתם   .1.1.3 האירוע  ו/או  והמתקן  משפחתברצוני  יכול  קרובי  את  גם    י להנציח  ינציחו 

כל אחד    יאחרים, שאין באפשרות  ההנצחה של  ושאופן  יהיו אותם אחרים  מי  להחליט 

 מהם עשוי להיות שונה; 

ו/או אירוע   .1.1.4 המתקן  הראשונית של  עלות ההקמה  רק את  צריכה לכלול לא  התרומה  כי 

 חה אלא גם את פרסומו ו/או תחזוקתו השוטפת לתקופה שתיקבע; ההנצ 

 ; תיחלופות למימוש בקשת ההנצחה שהצג  יכי חברי הועדה עשויים להציע ל .1.1.5

את הסיבות לסירוב   יכי חברי ועדת ההנצחה ו/או הועד המקומי אינם חייבים לפרט בפני  .1.1.6

שונים בתנאים  אישורה  לרבות  בתנאים,  לאישורה  ו/או  הבקשה  את  למבקשים    לאשר 

 שונים, וזאת גם מטעמי חסיון ופרטיות של מבקשים ומונצחים אחרים. 

 

 ...............  ועל כך באתי על החתום ביום

 

 ___________ 

 שם: 

 


