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 20191סימוכין: 

 תקנון לבחירת 

 מונוסון-יקיר העיר יהוד 

 

מונוסון תעניק אחת לשנה את אות "יקיר העיר" בטקס מיוחד שיערך במעמד ראש  -עיריית יהוד 

תרומה   שתרמו  העיר  לתושבי  מועצה,   וחברי  יהוד  משמעותיתהעיר  העיר  מונוסון  - לקידום 

 .או לחברה בכללוהתפתחותה,  

נשים וגברים, ואולם הוועדה רשאית להעניק את האות למספר רב    10  לעד שנההאות יוענק בכל 

 .יותר של אישים במקרים מיוחדים בהם תראה צורך בכך

 

   :הבאיםהסף והמאפיינים  לתנאיבהתאם   תעשה המועמדים בחירת
 

 תנאי סף מצטברים: .1

  ;רצופות שנים 10תושב העיר יהוד מונוסון לפחות  1.1

   ;70מעל גיל  1.2

 ;בעבירה שיש עימה קלוןלא הורשע  1.3

 ;התואר יינתן לתושב בחייו 1.4

האות יוענק למועמד שפעל פעולה ציבורית מתמשכת ותרם  במעשיו תרומה משמעותית   1.5

ביהוד הקהילה  של  ושגשוגה  להתפתחות  או  ולמורשתה,  העיר  לחיי  מונוסון  -וייחודית 

לתושב   או  ,יםבתחום כלשהו מתחומי החיים והיצירה, ואשר פועלם מהווה סמל ומופת לרב

ספורט,   הרפואה,  בתחום  בישראל  החברה  לכלל  משמעותית  תרומה  תרם  אשר  העיר 

 .תרבות, אומנות, כלכלה, מחקר

 

 הגשת מועמדות: .2

כל אדם, קבוצה, או ישות משפטית, גם אם כתובתו הרשומה הינה מחוץ לעיר, יכול להמליץ   2.1

 העיר. על מועמד/ת העומדים בקריטריונים לקבלת אות יקיר 

 נציגי ציבור(  5  -חברי מועצה ו  4)  חברים        9  יקירי העיר יבחרו על ידי ועדה מיוחדת שתמנה 2.2

אשר ימונו בהמלצת ראש העיר ויאושרו על ידי מועצת העיר בישיבת מועצת עיר.    ומשקיף,  

 . כראש הועדה יכהן ראש העיר או מועמד אחר שיומלץ על ידי ראש העיר

פעמיים 2.3 לפחות  תתכנס  יעשה    הועדה  הועדה  זימון  אליה.  שיוגשו  בבקשות  ותדון  בשנה 

 ימים קודם למועד הדיון, באמצעות הודעה בכתב שתשלח בדוא"ל לחברי הועדה.  14לפחות  

 חברים.  4ישיבת הועדה תיפתח בשעה שנקבעה בזימון ובכפוף להימצאות לפחות   2.4

 אין להגיש תאגידים כמועמדים לתואר יקיר העיר.  2.5
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מועמד/ת לקבלת התואר, תעשה באמצעות טופס הגשת מועמדות לתואר יקיר  המלצה על   2.6

המלצות בכתב   3העיר )נספח א'( תוך פירוט פועלו/ה של המועמד/ת ובצירוף של לפחות  

 מגורמים שונים שאינם בני משפחתו/ה של המועמד/ת. 

 

   הבחירה  נוהל .3

 המועמדים. דיוני הועדה יהיו חסויים בכדי לשמור על כבודם של  3.1

 החלטות הועדה יתקבלו ברוב רגיל. במקרה של שוויון יהיה ליו"ר הועדה קול נוסף.  3.2

המלצות ועדת יקיר העיר יובאו לאישור מועצת העיר בישיבת מועצת עיר, במועד מספק   3.3

 אשר יאפשר התארגנות לקיום הטקס. 

 רגיל(.שמות המועמדים יפורסמו אך ורק לאחר שיאושרו על ידי מועצת העיר )ברוב  3.4

בכתב  3.5 הוועדה  מזכירות  תודיע  המועצה,  אישור  את  יקבלו  הוועדה  שהמלצות  לאחר 

 למועמדים.

הענקת   3.6 מועד  ועד  העיר  מועצת  ידי  על  ההמלצה  אישור  ממועד  מועמד/ת  נפטר/ה  אם 

 התארים, תקבל משפחתו/ה את התואר במקומו/ה.  

 אות יקיר העיר לא יוענק יותר מפעם אחת לאותו/ה מועמד/ת. 3.7

ודחתה הועדה את ההמלצה על מועמד/ת, היא תוכל לשוב ולדון בבקשה חוזרת רק היה   3.8

 בחלוף שנה ממועד הדיון הראשון ובכפוף להגשת המלצות נוספות. 

 

 :פרסום .4

הועדה תפרסם אחת לשנה מודעה בעיתונות המקומית וברשתות החברתיות המזמינה את  4.1

ימסרו כן  העיר.  יקיר  לתואר  מועמד/ת  על  להמליץ  כפי שתמצא   הציבור  נוספים  פרטים 

 הועדה לנכון. 

 טופס הגשת מועמדות יהיה זמין באתר האינטרנט העירוני. 4.2

לשכת ראש העיר, מרבד הקסמים  – מונוסון  -הכתובת למסירת ההצעות תהיה: עיריית יהוד  4.3

באמצעות    מונוסון- יהוד  6 לדוא"ל: ו/או  והמלצות  מועמדות  הגשת  טופס  משלוח 

mo.org.il-yakiryahud@ye 

 מועד הטקס, מיקומו ושמות הזוכים באות "יקיר העיר" יפורסמו על ידי העירייה.  4.4

 

 

 הנוהל מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לבני שני המינים.          
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 נספח א'
 

 

 מונוסון"-"יקיר העיר יהוד אותטופס הגשת מועמדות ל

 
 

 פרטים אישיים על המועמד/ת:
 

 

 שם: ____________________________ 

 

 רחוב: ___________________________ 

 

 עיר: ____________________________ 

 

 טלפון בבית: ______________________ 

 

 _______________________ טלפון נייד: 

 

 דוא"ל: __________________________ 

 

 שנת לידה: ________________________ 

 

 ארץ לידה: ________________________ 

 

 _______________________   שנת עלייה:

 

 

 האם המועמד/ת יודע/ת או לא יודע/ת על הגשת מועמדותו/ה? ______________ 
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 :לנוהל 1.5בהתאם לסעיף  עמידה בתנאי הסף להגשת המועמדות

 

יהוד לטובת העיר  פעילות המועמד/ת  על  ותיאור  על העשייה  לכלל החברה    מונוסון-פרטים  או 

 בישראל: )ניתן לצרף מכתב מפורט(;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר קדנציות בתפקיד כחבר/ת מועצת עיר:   _______ 

 

 _______   האם המועמד/ת קיבל/ה בעבר אות יקיר העיר? 

 

 פרטי הממליץ, להשלמה ובירור פרטים:

 

 משפחה:___________________  + שם פרטי

 

 תאריך הגשת ההמלצה: ________________ 

 

 כתובת  מגורים: _____________________ 

 

 טלפון בבית: _______________________ 

 

 ________________________ טלפון נייד: 

 

 ____ _דוא"ל: ______________________ 
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 מסמכים נוספים שיש לצרף:

 

 .A4לא יותר משלושה עמודי  -קורות חיים מלאים   .1

מכתבי המלצה הכוללים את פרטי הממליץ )שם, קשר למועמד, כתובת מגורים, טלפון    3 .2

בבית, טלפון נייד, דוא"ל(. מכתבי ההמלצה חייבים להיות חתומים על ידי הממליצים. כל 

 .A4מילים ולא יותר מעמוד  300מכתב המלצה עד 

 כל מסמך אחר שיש בו בכדי להעיד על הישגיו/ה של המועמד/ת. .3

 

 ות הגשת המועמדות:הנחי

יהוד 4.5 העיר  "יקיר  לעיטור  המועמדות  הגשת  טופס  בצירוף  -את  להגיש  יש  מונוסון" 

ידנית   בהגשה  הנלווים  יהודהמסמכים  העירייה,  מנכ"ל  קומה  -ללשכת  או    ,  3מונוסון, 

 בצירוף כל המסמכים הנדרשים. , mo.org.il-yakiryahud@ye באמצעות המייל:

 

 .4/5/23: מועד אחרון להגשה

 

יש לשלוח העתקים בלבד. חומר מקורי לא יוחזר. אין הוועדה מחויבת להשיב  שימו לב!  

 את החומרים שיוגשו. 
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