עיריית רהט והחברה הכלכלית רהט
נוהל לבחירת שם לאזור התעשייה ברהט

מבוא
עיריית רהט ,באמצעות החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ מנהלות את אזור התעשייה הוותיק
ואת פיתוח אזור התעשייה החדש (להלן :אזור התעשייה).
לשם כך הקימה החברה הכלכלית מינהלת לאזורי התעשייה בחודש נובמבר אשתקד .כעת
מעוניינות העירייה והחברה הכלכלית בבחירת שם לאזור התעשייה.
הגדרות
"עיריית רהט" או "העירייה"  -הרשות הסטטוטורית שבשטח השיפוט שלה קיימים אזורי
התעשייה.
"החברה הכלכלית"  -החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ ,אשר הואצלה לה הסמכות לניהול אזור
התעשייה על ידי העירייה.
"מינהלת אזורי התעשייה"  -המינהלת שהוקמה בתוך החברה הכלכלית לניהול השוטף באזורי
התעשייה.
"אזור התעשייה"  -השטח המאוכלס שמופיע בתצ"א המצ"ב כנספח א' ,והשטח המתוכנן (הצפוני),
לרבות השטח ביניהם .לרשות העירייה עומדת האופציה לצרף לאזור התעשייה כל שטח תעשייה
ו/או תעסוקה שיתווסף בעתיד והינו בגבולות השיפוט שלה במלואו.
 .1בחירת שם לאזור התעשייה
 .1.1בכוונת העירייה והחברה הכלכלית לבחור שם לאזור התעשייה ,אשר יתרגם הלכה למעשה
את חזון העיר:
 .1.1.1גאווה עירונית בעסקים ובאזור התעשייה;
 .1.1.2את היות האזור תעשייה מנוף כלכלי של העיר;
 .1.1.3את הייחודיות התרבותית שבעיר רהט.
 .1.2שם אזור התעשייה חייב להיות בשתי השפות :ערבית ועברית .לצד זאת ,אם יוצע שם
בערבית שיהיה לו תעתיק מדויק וקליט בעברית ,שם זה לא ייפסל .מאידך ,אם יוצע שם
בעברית שאין לו תרגום ראוי וקליט בערבית  -ייפסל.
 .1.3שם אזור התעשייה שייבחר יופיע בכניסה לאזור התעשייה ,בכל שלטי ההכוונה שבצידי/
אמצע הכבישים ,ובכל הפרסומים של העירייה ו/או החברה הכלכלית ו/או כל גוף שיפעל
מטעמם.
 .1.4בחירת השם על פי נוהל זה תאושר ככל שלא תהיה התנגדות מצד משרד הכלכלה ורשות
מקרקעי ישראל .במידה ולא תהיה התנגדות כאמור ,יהיו מחויבים כל משרדי הממשלה,
לרבות משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל
להבליט בפרסומים את שם אזור התעשייה.
 .1.5שם אזור התעשייה שייבחר יחייב את כל היזמים ,בעלי העסקים ,המשכירים והעובדים,
לרבות בשיווק שהם עושים לעסקים שלהם.

 .2תהליך בחירת השם
 .2.1מינהלת אזורי התעשייה תפרסם קול קורא לציבור להציע הצעות לשם אזור התעשייה,
באמצעות הרשתות החברתיות.
 .2.2ההצעות יוגשו על גבי טופס מיוחד שייקבע על ידי מינהלת אזורי התעשייה.
 .2.3לציבור יינתן פרק זמן של  30ימים להגשת הצעות ,ובלבד שפרסום הקול הקורא מפרט
היטב את הלך רוח הדברים המופיעים בנוהל זה.
 .2.4מינהלת אזורי התעשייה תאסוף את כלל השמות המוצעים ,לרבות ההסבר מאחורי השם
המוצע ,ותעלה אותם על קובץ לעיון הציבור.
 .2.5לא יועלה שם שיוצע בשפה העברית שאין לו תרגום ראוי לערבית ,כאמור בסעיף  1.2לעיל.
 .3וועדה לבחירת שם
 .3.1עיריית רהט תקים וועדה שתהיה מורכבת מ:
 .3.1.1מנהל מינהלת אזורי התעשייה;
 .3.1.2מהנדס העיר רהט;
 .3.1.3מנכ"ל החברה הכלכלית;
 .3.1.4שלושה נציגי בעלי העסקים באזור התעשייה;
 .3.1.5נציג ציבור שאינו חבר מועצה ו/או בעל עסק באזור התעשייה ו/או עובד עירייה.
 .3.2הוועדה תתכנס על מנת לדון בכל השמות המוצעים ,ותבחר מתוכם  3שמות בלבד.
 3 .3.3השמות שייבחרו הן השמות שקיבלו הכי הרבה קולות מחברי הוועדה .ההצבעה על 3
השמות תתבצע בצורה חשאית ,כאשר כל נציג בוועדה יקבל פתק עם שלוש שורות ,וירשום
 3שמות מתוך כל השמות המוצעים .ככל שיהיו יותר משלושה שמות עם הכי הרבה קולות,
תתבצע הצבעה על השמות שבמחלוקת והשם שיקבל את מרבית הקולות ייבחר ,וכך הלאה.
 .3.4על הוועדה לצרף לכל שם מוצע פסקה המפרטת את הרציונל מאחורי בחירת השם.
 .3.5הוועדה מוסרת את מסקנותיה אל מועצת העיר רהט לשם קבלת החלטה.
 .4מועצת העיר רהט
 .4.1מועצת העיר רהט תתכנס בישיבה שלא מן המניין שנושא הישיבה יהיה" :בחירת שם לאזור
התעשייה ברהט".
 .4.2מזכיר העירייה ידאג למסור לחברי מועצת העיר את המלצות הוועדה ,שלושה ימים
(לפחות) לפני התכנסות מועצת העיר.
 .4.3שם אזור התעשייה שייבחר הוא השם שיקבל הכי הרבה קולות במועצת העיר ,ובלבד
שמספר המצביעים בעד אותו שם לא יפחת משליש ממספר חברי המועצה.
 .5אישור שם אזור התעשייה
 .5.1פרוטוקול הדיון במועצת העיר שיבחר ברוב קולות את שם אזור התעשייה ,יישלח אל משרד
הכלכלה ,משרד הפנים ורשות מקרקעי ישראל.
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