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העיריות  מס' 78

בפקודת העיריות 1
) (1בסעיף  (4)235
)א( בפסקת משנה )א( ,במקום "בפסקת משנה )ב(" יבוא "בסעיף 235א":
)ב(

פסקת משנה

)ב(

 תימחק;

) (2אחרי סעיף  235יבוא:
"קריאת שמות
של מקומות
ציבוריים

ושינוים

235א.

)א(

בסעיף זה



"בן משפחה"  בן זוג ,ילד ,הורה ,אח או אחות ,נכר או נכדה ,נין או
נינה,

"מקום ציבורי"



דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,מבנה ציבור ,גן

ציבורי ,ספריה ,או חלק מהם.

)ב( העיריה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות ,אלא
אם כן זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות ,שניתן
היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה,
ולהשמיע את טענותיהם.
)ג( העיריה לא תשנה שם של מקום ציבורי ,אלא אם כן
התקיימו כל אלה:
)ו( הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי
התפרסמה בעיתון ,במשרדי העיריה ובמקום הציבורי
הנוגע ברבר ,חודש לפחות לפני הריון במועצת העיריה על
שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק
התכנון והבניה ,התשכ''ה ,21965בשינויים המחויבים;
)(2

מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או

לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי ,לפי
הענין ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את
טענותיה,

) (3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות,
שם של אישיות ,או היה השם המוצע למקום הציבורי שם
כאמור  זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של
האישיות ,שניתן היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע
לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיהם;
) (4היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות,
שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות

*
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לאומית או ממלכתית  אישרה הממשלה ,או ועדת שרים
שהסמיכה לכך ,את שינוי השם;

) (5ההחלטה לשינוי השם התקבלה ברוב של שני
שלישים מחברי המועצה.
)ד( הושמעו טענות ,לפי סעיף זה ,לפני וערה שקבעה
מועצת העיריה ,תביאן הועדה לפני המועצה ,יחד עם
המלצותיה".
.

.2

בפקודת המועצות המקומיות ,5במקום סעיף 24ב יבוא:

"קריאת שמות
של מקומות
ציבוריים ושינוים

24ב) .א( בסעיף זה 
"בן משפחה"  בן זוג ,ילד ,הורה ,אח או אחות ,נכד או נכדה,

תיקון פקודת
המועצות

המקומיות

נין או

נינה,

"מקום ציבורי"  דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,מבנה ציבור ,גן ציבורי,
ספריה ,או חלק מהם.
)ב(

המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות ,אלא אם

כן זימנה את בני משפחתו של האישיות ,שניתן היה לאתרם במאמץ סביר,
להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיהם.
)ג(

המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי ,אלא אם כן התקיימו

כל אלה:

)ו( הורעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי
התפרסמה בעיתון ,במשרדי המועצה ובמקום הציבורי הנוגע
ברבר ,חורש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם;
הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965בשינויים המחויבים,

) (2המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות
הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי ,לפי הענין ,להופיע
לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיה;
) (3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם
של אישיות ,או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור 
זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות ,שניתן היה
לאתרם במאמץ סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה,
ולהשמיע את טענותיהם;
) (4היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם
של אחר מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות לאומית או
ממלכתית  אישרה הממשלה ,או ועדת שרים שהסמיכה לכך,
את שינוי השם;
)(5

ההחלטה לשינוי השם ,התקבלה ברוב של שני שלישים

מחברי המועצה.
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)ד( הושמעו טענות ,לפי סעיף זה ,לפני ועדה שקבעה המועצה,
תביאן הועדה לפני המועצה ,יחד עם המלצותיה".
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