
 
 
 
 

 
 
 

 לבחירת יקיר העיר תקנון 
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 אחת לתקופה, תעניק העירייה לאישיות אחת או יותר תואר "יקיר העיר".  

 התואר בא לבטא הוקרה והערכה בשמו של הציבור, על תרומה ייחודית  

 של תושב/ת העיר לחיי העיר ופיתוחה. 
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,  שפעלו פעולה ציבורית מתמשכת 50, מעל גיל *תושבי הרצליהמועמדים/ות יהיו  א.

ותרמו במעשיהם תרומה משמעותית לחיי העיר ולמורשתה, או להתפתחותה  

ושגשוגה של הקהילה בהרצליה, בתחום כלשהו  מתחומי החיים והיצירה, ואשר 

 פועלם מהווה סמל ומופת לרבים.

 ע"י הועדה. לגופם ויאושרוחריגים שידונו למעט מקרים   *
 
היקף ורציפות פעילותו/ה של המועמד/ת בקשר עם רווחת הציבור והעיר, יהיו   .ב

 מהותיים מבחינת ההישגים והתוצאה.

 
 התואר יינתן לתושב העיר בחייו. .ג
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 העיר:  י ועדת יקיר .א

נבחרי ציבור ונציגי  ראש העירייה, מר משה פדלון, מינה ועדה ציבורית הכוללת 

 ציבור.

 עדה אושר ע"י מועצת העירייה. והרכב הו

 

 - חברי הועדה שנבחרו: 

 יו"ר הועדה-מר משה פדלון , רה"ע 

 -מר עופר לוי ע,"סגנית רה - עפרה בלסגנית ומ"מ רה"ע, גב'  - איה פרישקולניקגב' 

חבר  -אלעד צדיקובחבר מועצה,  –ירון עולמי חבר מועצה,  – צבי וייסס' רה"ע, 

 חברת מועצה, -חבר מועצה, מאיה כץ -חבר מועצה, יריב פישר -מועצה, יוסי קוממי

  ציון דנוך, מר שמוליק טל, , מר ציון חכם, מר  גב' דליה ציזיקד"ר מרדכי נאור, 

  סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל   -זאבי רינה , העירייה מבקר –ירון הררי צורי ז'אן, 

.נהלת מחלקת ארגון ותיאוםמו  



 
 
 
 

 
 
 

 פרסום:  .ב

בעיתונות פעמיים להגשת מועמדות לקבלת האות  "קול קורא"עדה תפרסם והו

  .ת בשפה האנגליפעמיים בעיתונות הארצית ובעיתונות הארצית פעם , המקומית

כמו כן הודעה תפורסם באתר  במודעה יקרא הציבור להציע מועמדים/ות. 

  וברשת החברתית. האינטרנט העירוני

שנקבעו ו/או רבים, על בסיס הקריטריונים  בלשון זכר/נקבה נוסח המודעה יפורסם

 כן ימסרו פרטים נוספים כפי שתמצא הועדה לנכון. לעיל.

 ההצעות תהיה :  הכתובת להגשת

 לעירייה משנה למנכ"ל לשכת – נטלי רפאל •

 .46100הרצליה. , 1, ת.ד. הרצליה 22בן גוריון עיריית הרצליה, רח' 

 www.herzliya.muni.il טופס מקוון באתר עיריית הרצליה:  •
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 הועדה תתכנס ותדון בהצעות שיוגשו לה. .א

 , לשמירת כבודם/ן של המועמדים/ות.חסוייםיהיו דיוני הועדה  .ב

 חבר/ת הועדה רשאי/ת להציע מועמדים נוספים שלדעתו/ה .ג

 "יקיר העיר". ראוי לדון במועמדותם לקבלת תואר 

 ועדה. ת/לכהן כחבר וועדה הנמצא בניגוד עניינים לא יוכל ת/חבר .ד

 "יקיר העיר" הנבחר יקבל תעודת הוקרה מאת עיריית הרצליה .ה

נפטר מועמד שנבחר ע"י הועדה ליקיר העיר במועד שבין החלטת הועדה לבין   .ו

 תוענק התעודה לבני משפחתו.  -מועד הטקס 

 תאגידים/חברות כמועמדים לתואר "יקיר העיר".אין להגיש  .ז

 המלצות הועדה תהיינה מפורטות ומנומקות בכתב.  .ח

 לאחר בחינת כל המועמדים תחליט הועדה על מספר מקבלי הפרס. .ט

בתום הדיונים המלצות הועדה יועברו ע"י רה"ע לנבחרים, בדגש כי המלצות   .י

 יועברו לאישור המועצה. 

 הועדה. מועד הטקס יהיה בהתאם לקביעת  .יא

לוח זמני דיוני הועדה לגיבוש המלצותיה לאחר פרסום ההודעה לציבור,   .יב

גיבוש ההמלצות וקבלת ההחלטה במועצת העיר ייעשו כך שיהיה סיפק בידי  

 האחראים לעריכת הטקס להיערך בצורה מכובדת. 


