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 ההוראהמטרת  .1

 .שהם הקריטריונים לזכאות לקבלת תואר יקירלהסדיר ולפרט את  1.1

 .שהם לפרט את הליכי הגשת המועמדות, המיון והבחירה ביקיר 1.1

 

 הגדרות .1

 הינם חברי מועצה ויו"ר הועדה הוא ראש המועצה. ועדה שחבריה  -ועדת שיפוט 1.1

ההצעות  ביןמ שהםהמועמדים המתאימים לקבלת תואר יקיר  לבחירתהועדה תפעל 

 שתוגשנה. 

 

 ההוראהתוכן  .3

או לתושבי חוץ במקרים " לאזרחי ישראל, שהםתעניק תואר "יקיר מועצה מקומית שהם  3.1

. התואר יוענק כאות תודה והוקרה על מפעל חיים, תרומה מיוחדת ועשייה יוצאת דופן חריגים

 .למען היישוב שהםבמגוון נושאים 

לנבחר אחד או ליותר יום עצמאות בטקס  ת לשנהע"י מועצה מקומית שהם אחהתואר יוענק  3.1

 מכך במקרים חריגים אשר יאושרו ע"י חברי הועדה.

 בלת תואר יקיר העיר הינם כדלהלן:קהקריטריונים ל 3.3

. במקרים חריגים יוענק לתושבי בעת קבלת האותהשנים האחרונות  15-בשהם תושב  3.3.1

 חוץ אשר תרומתם לשהם הייתה משמעותית במיוחד.

במשך תקופה ממושכת בתחומי עשייה קידם, חידש, פיתח ופעל, בהתמדה ומי שיצר,  3.3.1

 . שונים ותרם לקידומה ולהתפתחותה

שהם שתרם רבות לישוב ואשר מפאת מחלה קשה המועצה המקומית רוצה תושב  3.3.3

 טרם החמרה במצבו. להעניק לו באופן אישי את האות

גולית והקרין מאישיותו אדם בעל תכונות ייחודיות, אשר תרומתו ליישוב שהם היא ס 3.3.3

 על היישוב.

הביאה לשינוי משמעותי ביישוב או תושב שפעל וקידם פעילות יוצאת דופן אשר  3.3.3

 הטביעה חותם על עתידו של הישוב.

 מי שהטמיע אבן דרך משמעותית בקרב חתך אוכלוסיה מסויים. 3.3.3

אישיות הנושאת במשרה ציבורית ואשר הטביעה חותמה על היישוב בדרך ייחודית  3.3.3

 יוצאת דופן.ו
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  אח"מים המתארחים ביישוב. 3.3.3

 הינם:שהם שלבי תהליך בחירת יקיר  3.3

 פרסום  3.3.1

תפרסם מודעה לציבור על האפשרות להגשת הצעות  מועצה מקומית שהם 3.3.1.1

 למועמדים ראויים.

 המודעה תדגיש מועד אחרון למסירת הצעות ותכלול פרטים ונהלים. 3.3.1.1

 .של המועצההמודעה תפורסם בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט  3.3.1.3

ויפורסמו כקבצים המועצה טפסים להגשת הצעות יימסרו במשרדי  3.3.1.3

 .של המועצהלהורדה באתר האינטרנט 

 הצעות ומיונן הגשת 3.3.1

ההצעה תוגש ע"ג טופס מיוחד ותכלול את הפרטים הבאים: פרטי  3.3.1.1

המועמד )שם, כתובת מגורים, גיל, מיגדר(, קורות חיים ותיאור פעילות 

 המועמד, פרוט הסיבות לזכאותו לתואר .

חבר ועדת השיפוט יוכל להציע מועמד עפ"י המקובל . דין המועמד שהוצע  3.3.1.1

 ד אחר.ע"י חבר ועדת השיפוט יהיה כדין כל מועמ

רכז , תועדת השיפוטמזכיר מנהלת לשכת ראש המועצה, אשר תשמש כ 3.3.1.3

דאג להמצאת כל תברור את אלו שעומדות בדרישות הסף, ותאת ההצעות, 

 הפרטים הדרושים להשלמתם לקראת התכנסות ועדת השיפוט.

 תתבצע עפ"י השלבים הבאים: שהםבחירת יקיר  3.3.3

 בלי התואר.ועדת השיפוט תתכנס לדיון בהצעות ולבחירת מק 3.3.3.1

 דיוני ועדת השיפוט, למעט שמות הנבחרים, לא יותרו לפרסום. 3.3.3.1

במסגרת תהליך הבחירה תתחשב הועדה, ככל האפשר, בשיקולי העדפה  3.3.3.3

 מתקנת, כמקובל בשירות הציבורי.

לא יותר מעשרה נבחרים )או מספר אחר  שהםהועדה תבחר לתואר יקיר  3.3.3.3

 .שיוחלט(

 .הועדה תקבל את החלטותיה בהצבעת רוב 3.3.3.3

 הענקת התואר טקס 3.3.3

 .שנה ביום העצמאותיתקיים מדי שהם תואר יקיר טקס הענקת  3.3.3.1
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 ונבחריה.המועצה הטקס יתקיים במעמד ראש  3.3.3.1

" יוענק פרס הוקרה ותעודה המפרטת את שהםלמקבלי תואר "יקיר  3.3.3.3

 הסיבות בגינן מוענק התואר.

 .יישובב ייכנסו לרשימת המוזמנים הקבועה לטקסים ואירועים מיוחדיםשהם יקירי  3.3.3

 

 אחריות ביצוע .3

 חברי ועדת השיפוט 3.1

 מנהלת לשכת ראש המועצה ומנהלת גיוס משאבים 3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל 3.1

 

 נספחים .3

 א.מ.ל 3.1

 

 תפוצה .3

 המועצהראש  3.1

 המועצה  נכ"למ 3.1

 משאבי אנוש תמנהל 3.3

 מנהלת לשכת ראש המועצה 3.3

 גזבר העירייה 3.3

 מבקר העירייה 3.3

 תפקיד:  : ההוראהכותב 

 תפקיד:  : ההוראהמאשר 

 חתימה: תאריך:

 


