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 הנדון : תבחינים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעות—עדכון פברואר 2018
נדונו ואושרו במשך גובשו על ידי חברי וועדת ההנצחה מסמך זה מרכז את הקריטריונים ש

ההנצחה בעיר . למימושהשנים על ידי מועצת העיר מודיעין מכבים רעות   
 

  אישים המוגדרים בסיווג הוד מעלתם
 

 הנצחה של אישים אילו תהייה במסגרת קריאת רחוב , ככר או מוסדות ציבור על שם:

 שעומד באחד מהקריטריונים :  איש  ציבור דגול ברמה הלאומית .א

 תרם באופן משמעותי למדינת ישראל או לעם היהודי. (1

 אדם שהנצחתו תעביר מסר ערכי לתושבי העיר .  (2

זוכי פרס ו איש רוח, זוכי פרס נובל –יהודית דמות חינוכית או דמות מההיסטוריה ה (3
 .ישראל

 

 גם בהיבט של זיקתם הישירהוועדת ההנצחה תבחן הנצחה של אישים בסווג הזה הערה : 
 ותרומתם הספציפית למודיעין מכבים רעות או בהיותם בחייהם תושבי העיר .

 
 שעומד באחד מהתבחינים :  איש ציבור ברמה המקומית ותושב העיר 

 דם שהיווה מופת ודוגמה לציבור בעיר ויצר מורשת לעתיד.א (1

התנדבות שנים רבות תרומה משמעותית לציבור העיר מודיעין מכבים אדם שתרם ב (2
 רעות. 

איש ציבור תושב העיר שהגיע להישגים וקידם משמעותית את העיר מודיעין מכבים  (3
 רעות. 

 .יקיר העיר מודיעין מכבים רעות  .ב

 .גיבור לאומי תושב העיר .ג

 

 העירהנצחה לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה שנפלו בהיותם תושבי  .1

 חללי צה"ל מונצחים במסגרת יד לבנים. .א

 חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה מונצחים באתר העירוני המרכזי. .ב

לו תתאפשר הנצחה נוספת ובנפרד מהאתר העירוני המרכזי במסגרת לחללים א .ג
ההנצחה תוכל להתבצע בכפוף לשיקולים המקצועיים  .או בחורשה עירונית  השכונתית

 באחת מהאפשרויות :של אדריכלות הנוף 

וית זיכרון ממתכת עם שם המונצח ) בדומה לנוסח שבסנטרל וספסל עליו מחובר ת (1
 פארק בניו יורק ( .

 . וית שעל הספסל( וית )בדומה לתודו תותקן תונטיעת עץ שלצ (2

 שבהמשך .  8אלו שיונצחו בהנצחה זאת לא יהיו זכאים להנצחה לפי סעיף  (3

המשפחה אבל יקבע על ידי העיריה בכפוף לשיקולים מיקום ההנצחה יתחשב ברצון  (4
 המקצועיים .

 ויות להנצחה יהיו לפי מתכונת אחידה שלפי החלטת מועצת העיר . והערה : כל הת
-2- 

 

מתנדבי לוחמי האש , מתנדבי מד"א ,  ,מתנדביחללי כוחות ההצלה מתנדבים של להנצחה  .2
  שב"ס וכו'מתנדבי משטרה  אנשי
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לוחמי אש, חללים מתנדבים מתוך אנשי כוחות ההצלה , מתנדבי ל יתן לאשר גםיהיה נ
/ עץ .   הנצחה במסגרת ספסל (כוחות הביטחון כמו משטרה ושב"סמתנדבי , מתנדבי מד"א 

אנשים שתרמו תרומה לרק  הנצחה כזאת תהייה אפשרית.ג'. 3שלפי המפורט בסעיף 
בפעילות בהיותם ובתנאי שנפלו בהתנדבות לטובת הקהילה או ומוכרת משמעותית 

  .בהיותם תושבי העירטובת הקהילה ההתנדבותית ל

 
 נצחה לחללי צה"ל וחללי פעולות איבה שלא היו תושבי העיר בעת שנפלו ה .3

נפלו אינם יכולים ככלל חללי צה"ל וחללי פעולות איבה שלא היו תושבי העיר בעת ש .א
 עיר .להיות מונצחים ב

 באנדרטהיחד עם זאת חללים הנמנים עם קבוצה זאת ניתן יהיה להנציח אותם  .ב
 התנאים המפורטים להלן : 2 מכבים רעות ובתנאי שהתקיימו יחד במודיעיןהעירונית 

 . מקום  ישוב אחר החללים אינם מונצחים באף   (1
   קרוב משפחה שלהם מדרגה ראשונה , ולצורך זאת יחשבו או בן/בת או(   2 

 . שנים לפחות  10 -במודיעין  קבע מתגוררים הורים ובלבד שקרובים אילו 
 

 הנצחה באמצעות תרומות משמעותיות .4

לבניית מבני ציבור כמו למשל : בית   תורמים המעוניינים לתרום סכום משמעותי מאוד .א
חולים , קליניקה , בית ספר , אוניברסיטה , ספריה, פארק , מוסד ציבורי אחר, וכו' 

 להנצחת יקיריהם.

  אנשים אחרים  .5

 .ספסל , עץ, עמוד תאורה תמורת תשלוםבאמצעות  .א

 המקומות אשר נבחנו ואושרו: .ב
 בגבול רעות עם מודיעין. במתחם הסמוך ליער הילדים(  1 
 .בבוסתן של מכבים( 2 

 

הנצחה במסגרת מעלה , שביל או  דרך במקומות שאין בהם כתובות של בתים הם חסרי  .6
 שמות רחוב 

פעילות מבצעית )מובהר לצורך זה כי תאונות אימונים דינה לצורך בחלל צה"ל אשר נפל  .א
וצח במסגרת זאת לא נ)חלל שי. שליחות המדינה ולמען המדינהזה כפעילות מבצעית ( ב

 לעיל( .  3יהיה זכאי להנצחה נוספת לפי סעיף 

לטובת  אדם אשר תרם תרומה ציבורית משמעותית בפעילות ציבורית התנדבותית .ב
 הציבור בעיר מודיעין מכבים רעות. 

 .חללי פעולות איבה .ג
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 ערות :ה

הנצחה במקרים אילו תכלול ביצוע שלטי רחוב במימון העיריה . והנחת אבן זיכרון 
 תקנית לפי תכנון עירוני . החלטה על הצבת אבן הזיכרון תהייה של המשפחה ובמימונה.

 
 עירוניים כולל הנצחה באירועי ספורטעקרונות לאירועי הנצחה  

 עיריה תיטול חלק באירועים להנצחה של :ה .א

 אנשים שתרמו לעיר  (1

 תושבים שנפלו במערכות ישראל . (2

תנאי הוא שכל הפעילות לארגון האירוע הוא באחריות המשפחות . העיריה באמצעות  .ב
 המחלקות תהייה גורם מסייע בלבד . 

 :-סיוע העיריה באירועים אילו יהיה ב .ג

 שרותי ניהול וארגון . (1

 העמדת מתקן עירוני למעט היכל התרבות (2

 סיוע בפרסום . (3

במונחים של שנת  ₪אלף  7היקף ההשתתפות העירונית בכל אירוע בנפרד לא יעלה על  .ד
2009. 

 
 הקו המנחה בפעילויות אילו הינו שוויוניות ושקיפות באופן שניתן יהיה לתת מענה .ה

 באופן דומה לפניות של הציבורים ותושבים נוספים בעיר למול אירועים דומים . 

 

אירועי הנצחה בספורט שהיו קיימים במכבים רעות בעבר ימשכו ובתנאי שלא תהייה  .ו
 חריגה מהעקרונות  שפורטו לעיל.

 
 שלמה  פסי 

 ו"ר  וועדת ההנצחה י


