
 

 
 

 עיריית רחובות 
 
 העיר רחובות  ת /נוהל לבחירת יקיר
 

 כללי: 
 העיטור "יקיר/ת רחובות" יוענק על פי הכללים המפורטים בנוהל זה )להלן: 

 ה"עיטור"(. 
 

 מטרת הנוהל:
 * לקבוע כללים וקריטריונים לבחירת מועמדים לצורך הענקת עיטור "יקיר/ת רחובות".

 
 הגדרות:

 ועדה שתמונה ע"י  –(להלן: " הועדה" )–"ועדת איתור יקיר/ת העיר רחובות" * 
 המועצה ובהמלצת ראש העיר. תפקידה לאתר ולהמליץ על מועמדים ראויים לקבלת 

 העיר. ת /עיטור יקיר 
 

 הרכב הועדה :
רחובות" הרכב הוועדה ישקף  ת /* המועצה תמנה, בהמלצת ראש העירייה ועדת "איתור יקיר

 ת העיר.ישר, את המגוון אוכלוסיבמידת האפ
 * מנכ"ל העירייה ירכז את פעילות הועדה. 

 * תקופת כהונתה של הועדה תהיה תואמת את תקופת כהונתה של המועצה הנבחרת. 
 * חברי המועצה המכהנת לא יוכלו להיות מועמדים לקבלת העיטור בתקופת כהונתם 

 כחברי מועצה ושנה לאחר סיום כהונתם. 
 , כל עוד הינם עובדי רחובות ת /יקיר עיטור  עירייה מכהנים לא יומלצו לקבלת* עובדי  

 עירייה ובשנה שלאחר סיום עבודתם. 
 *  חברי הועדה לא יוכלו להיות מועמדים לקבלת העיטור בתקופת כהונתם כחברי הועדה 

 וכשנתיים לאחר סיום כהונתם.
 דרש נוכחות של רובי, ת רחובות ת /ועדה בנוגע ל המלצות על יקיריולצורך קיום דיון, ב  *
 אחד. מחברי הועדה על המלצת הועדה למתן העיטור למועמד להיות פה  (60%למעלה מ )
 
 

 :תפקידי הועדה
 תפקיד הועדה יהיה לאתר ולהמליץ על מועמדים ראויים לקבלת העיטור בהתאם * 

 לקריטריונים שייקבעו. 
 הועדה תקבע את נהלי עבודתה. * 
 באמצעי התקשורת השונים, כגון אתר האינטרנט  יפרסםיו"ר הועדה  *

 ". בהודעה רחובותהעיר  ת/של העירייה ובעיתונות, הודעה בדבר הענקת עיטור "יקיר
 נתן העיטור וכל הפרטים הנדרשים להגשת מועמדות או המלצהייצוינו התחומים בהם י
 חיים של המומלץ ונימוקים המצדיקים להעניק לו את העיטור. על מועמד, כולל קורות

 כל המלצה שתוגש תהיה רק בנוגע למועמד אחד. *
 . יובהר כי לא יוחזר חומר לשולחים  ללשכת מנכ"ל העירייהכל הצעה על מועמד תוגש בכתב  *
 עדה. ושו כראוי לא יועברו לדיון בו גאישור על קבלתו. הצעות אשר לא יו יישלחו

 תושב מדינת ישראל רשאי להציע מועמד. אדם לא יציע את עצמו.  כל* 
 כל אחד מחברי הועדה רשאי להציע מועמד. חבר הועדה יציע את מועמדו בכתב, כפי* 

 שפורט בהודעה שפורסמה לציבור. דין מועמד שהוצע על ידי חבר ועדה כדין כל מועמד
 אחר.

 המציע. עדה לא ידעו את זהות ובכל מקרה חברי ה *
 נתוניהם, קורות החיים וכל מידע   ,מזכיר הועדה ירכז את כל שמות המועמדים* 

 רלוונטי, בטרם התכנסות הועדה. 
 מזכיר הועדה יעביר לחברי הועדה, בעת התכנסותה את רשימת המועמדים * 

 והמסמכים המתאימים, ללא זהות המציע. 
 בעת התכנסות הועדה לא יוצעו שמות מועמדים נוספים.* 
 .מועמדים לקבלת העיטור מספרהועדה תמליץ בפני מועצת העירייה על  *

 .במקרים חריגים תהיה רשאית הועדה להמליץ על מועמדים נוספים
 המועצה לא תדון ולא תאשר מועמד שלא הומלץ על ידי הועדה. * 
 דיוני הועדה יהיו סגורים בפני התקשורת וחברי הועדה יהיו מנועים מפרסום כל פרט* 



 

 ני הועדה. מדיו
 לא יירשם פרוטוקול במהלך ישיבות הועדה, אלא החלטות הועדה בלבד. * 
 ן יועברו לדיו   ,בסמכות הועדה להורות כי מועמדים שלא הומלצו על ידה באותה שנה* 

 במועד הבא של הענקת העיטור.
 החלטות ישיבת הועדה יובא לאישור המועצה ויכללו את הפרטים הבאים: * 
 קורות חיים ותמונה צבעונית עבור כל מועמד.  * 
 נימוקים והמלצת הצוות לבחירת המועמד. * 

 החלטות הועדה תובאנה לאישור מועצת העירייה, רק לאחר שראש העירייה או יו"ר 
 . רחובות ת/הועדה קיבלו את הסכמת המועמדים, לקבלת עיטור יקיר

 ענקת העיטורים. החלטות הועדה יובאו לאישור המועצה קודם למועד ה * 
 עדה.ובצירוף נימוקיה, לדיון חוזר בו  ,המועצה רשאית להחזיר את המלצת הועדה *
 מי שהומלץ על ידי הועדה לקבלת העיטור רשאי לסרב לקבלו. במידה וסירב לא ייחשב* 

 כמי שקיבל את העיטור ולא ייבחר מועמד אחר במקומו. במקרים מיוחדים תהיה 
 אחר במקומו.  רשאית הועדה לבחור במועמד

 ישמרו חברי הועדה, חברי המועצה והמועמדים על  , עד למועד הפרסום לציבור* 
 סודיות.

 כל הפרטים בדבר דיוני הועדה יוותרו חסויים באופן קבוע, כולל שמות המועמדים, * 
 ם שנבחרו. ילמעט המועמד 

 העירייה או דוברנכ"ל הודעות הועדה ימסרו ויפורסמו בציבור על ידי ראש העירייה, מ *
 העירייה, הכל לפי העניין. 

 
 אמות מידה 

 העונים על אחד מן הקריטריונים הבאים:   " יוענק למועמדיםרחובות ת/יקירעיטור " 
 למועמדות.המועמדים יהיו אזרחי מדינת ישראל ותושבי הארץ בשלוש שנים שקדמו * 
 והתפתחותה, או לקידום רחובות מועמד שתרם תרומה יוצאת דופן לקידום העיר  *

 נושא מיוחד, שהביא להעשרת החיים בעיר או להאדרת המוניטין שלה כעיר. 
 תושב העיר שתרומתו יוצאת הדופן והראשונה במעלה, הינה מתמשכת ורבת  *

 ולהאדרתה.משמעות ותרמה באופן מכריע לקידומה של העיר 
 תושב העיר שהגיע להישגים ראשונים במעלה בתחום פעילותו ונודע בקשר לכך ברבים  *

 . רחובותכתושב העיר 
 תושב העיר שהצטיין בפעילותו בעיר באחד התחומים המנויים להלן שלא בתחום * 

 חובתו. 
 חינוך, תרבות וספורט. * 
 ספרות ואמנות. * 
 כלכלה. ו ורפואהמדע, מחקר  , מורשת ישראל* 
 לעניין זה ניתן להמליץ על מתנדב יוצא דופן, אשר בולט במיוחד )חברה * 

 (. וניכר כי פעילותו ההתנדבותית הינה ייחודית
 כל תחום מיוחד אחר שהועדה תחליט.  *
 מועמד שאינו תושב העיר אשר בשטח פעילותו והתמחותו תרם תרומה סגולית  *

 ההחלטה בדבר מועמדותו תתקבל על ידי   -שלהלפיתוח העיר או להאדרת המוניטין 
 הועדה. 

 לא ניתן )תחול רק על מועמדים שעודם בחיים   רחובות ת/המלצה על הענקת עיטור יקיר *
 . (להמליץ על אדם שנפטר

 במקרים חריגים, יהיה ניתן להעניק את העיטור לאדם שהלך לעולמו, בתנאים הבאים:* 
 ולאחר הגשת המועמדות  הוגשה מועמדתו של אדם בעודו בחיים,* 

 ובטרם נבחר הלך לעולמו. בהתאם להחלטת הועדה ניתן יהיה 
 ימסר לקרוב משפחתו, ללא הזכויות הנלוות, י להעניק לו העיטור ו

 הוגשה מועמדותו של אדם והועדה בחרה בו בעודו בחיים, ולפני * 
 מסר לקרוב ימועד הענקת העיטור הלך לעולמו, יוענק לו העיטור וי 

 .משפחתו כולל הזכויות הנלוות
 חברי הועדה יביאו במסגרת שיקוליהם שיקולים בדבר העדפה מתקנת כנהוג בשירות* 

 תוך שאיפה לשוויון מגדרי.  הציבורי 
 העיטור יינתן ליחידים. במקרים חריגים יהיה ניתן להעניקו לשותפים להישג או  *

 נתן לתאגיד. י פעילות , בכל מקרה לא י
 העיטור פעם אחת בחיים.  ניתן לקבל את* 

 ראה נספח העיר רחובות"  ת/*ההמלצה תוגש באמצעות "טופס הגשת מועמדות לעיטור "יקיר 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 רחובותת /המועדים להענקת עיטור יקיר
 בטקס חגיגי.  בתדירות שתיקבע ע"י מועצת העירהעיטורים יוענקו * 
 העירייה ולמועצת העירייה לא יחולק העיטור.  ות בשנה שבה יתקיימו בחירות לראש* 
 במידה ונמנע ממי שנבחר לקבל את העיטור להשתתף בטקס, מסיבה שאינה תלויה בו, *

 בהסכמת יו"ר הועדה או ראש העיר ובהסכמת הנבחר, יוזמן נציגו של הנבחר לקבל את
 העיר. ת /יקיר  העיטור, או לחילופין יוענק העיטור לנבחר במועד הבא בו מוענקים עיטורי

 
 "רחובותת  /זכויות בעלי עיטור "יקיר

 תימסר, בטקס הענקת העיטור מגילת קלף, שבה תפורט עילת הענקת רחובות ת/ליקיר * 
 , או כל דבר אחר שיוחלט עליו. רחובותהעיטור ומדליון 

 ייהנו בכל ימי חייהם מהזכויות הבאות:   רחובות יקירי *
 יוזמנו לכל אירוע חגיגי פומבי שיערך על ידי העירייה   רחובותיקירי * 

 ויוקצו להם ככל האפשר מקומות כבוד מיוחדים באירוע. 
 רחובות  ת/" שבו יוקדש לכל יקיררחובות ת/ העירייה תנהל "ספר יקיר *

 המעשה/ים שהיה/ ו עילה דף שיכלול תמונתו, תולדות חייו ויפורט 
 להענקת העיטור. 

 . רחובותהעירייה תמנה איש קשר שיהיה אחראי לקשר עם יקירי * 
 ליקיר/ת העיר או לבן/בת הזוג, יונפק תו חנייה בתנאי שעל שמו/ ה  *

 רישיון רכב תקף, ביטוח על שמו/ה ורישיון נהיגה בר תוקף.
 אחריות וביצוע:

 . מנכ"ל העירייהאחריות ביצוע הענקת העיטור בידי * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


