תקנון להענקת אות יקיר המועצה
מטרת האות
אות יקיר דרום השרון הינו עיטור הוקרה שיוענק מידי שנה ע"י ראש המועצה לאלה אשר תרמו
במעשיהם תרומה משמעותית וייחודית לחיי הקהילה ובמעשים אלה משמשים דוגמא לרבים.
האות יעודד פעילות ציבורית ועשייה התנדבותית ,המחזקת את המרקם החברתי במועצה האזורית
דרום השרון ומבטא את שאיפתה של המועצה לטפח ערכים של מעורבות חברתית ,נתינה למען הזולת,
וערבות הדדית בקרב התושבים.
מעמד קבלת האות
האות יוענק על ידי ראש המועצה ,בטקס מיוחד ,שייערך במועד עליו יוחלט ,במעמד חברי מליאת
המועצה ,תושבים ,הזוכים ובני משפחותיהם ,ומוזמנים נוספים.
הזוכים באות – ממליצים
בכל שנה  ,יבחרו לכל היותר  3יקירי מועצה  ,הזוכים יבחרו על ידי ועדה לבחירת יקיר דרום השרון,
מתוך רשימת המועמדים אשר יומלצו על ידי הציבור ,ואשר יעמדו בתנאי הזכאות ובקריטריונים
שנקבעו בנוהל זה.
תנאי זכאות וקריטריונים
▪

האות יוענק לתושב המועצה המתגורר בה  5שנים ויותר ושגילו  18שנים ומעלה.

▪

האות מוענק כהוקרה על תרומה ציבורית משמעותית ויוצאת דופן ,לחיי האזור והקהילה,
להתפתחותה ,לשגשוגה ,או מורשתה של המועצה האזורית דרום השרון ,באחד או יותר
מתחומי העשייה הציבורית ,כגון:
רווחה ,חינוך ,הגנת הסביבה ,תרבות ,ספורט ,חקלאות ,בטחון ,ותחומים המהווים סמל,
מופת ודוגמא לאחרים.

▪

בקביעת מקבלי האות יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית דרום השרון,
ותחומי העשייה של המועמדים ,ללא הבדל דת ,גזע ,לאום ,ארץ מוצא ,מין וכו'.

אופן הגשת המועמדות
כל תושב ,לרבות חברי מליאת המועצה ,ועובד המועצה האזורית דרום השרון ,רשאי להגיש המלצה
למועמדות .המועצה תפרסם מדי שנה באתר האינטרנט ,הזמנה להגשת המלצות למועמדים לקבלת
האות ,במסגרתו יפורט המועד האחרון ,ואופן ההגשה.
הצעת המועמדות תוגש על גבי טופס המצורף לנוהל זה ,אליו מצורפים קורות חיים של המועמד .לא
תתקבל מועמדות שתוגש שלא בדרך שנקבעה בנוהל זה ,או לאחר חלוף המועד להגשה ,או שלא לפי
הקריטריונים המפורטים לעיל ,אלא אם תחליט הועדה הציבורית אחרת ,מנימוקים מיוחדים
שיירשמו.
את טפסי ההמלצה יש לשלוח בדוא"לmirit@dsharon.org.il :
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אופן בחירת הזוכים באות
▪

ראש המועצה תמנה ועדה לבחירת מקבלי אות יקיר דרום השרון.

▪

הועדה תמנה  7חברים ,מהם  4נציגי ציבור ,ו  3עובדי מועצה .יו"ר הועדה יהיה מנכ"ל
המועצה.

▪

חבר ועדה מכהן ,לא יהיה רשאי להיות מועמד לקבלת האות ,או להגיש מועמדות של אחר,
או להמליץ על מועמד אחר.

▪

חבר ועדה לא יביע עמדתו ביחס למועמד ,אם קיים חשש לניגוד עניינים.

▪

תפקיד הועדה הינו לבחור את הזוכים באות ,מתוך רשימת המומלצים שהוגשו.

▪

החלטות הועדה תועלנה על הכתב ,ותהינה מנומקות .נימוקי הועדה ,ותוכן הדיון ,יהיו
חסויים.

▪

המלצות הועדה תתקבל ברוב קולות .היו הקולות שקולים תנתן זכות ההכרעה ליו"ר
הועדה.

▪

שמות מקבלי האות לא יפורסמו ,טרם יובאו לידיעת מליאת המועצה.

▪

למרות האמור לעיל ,ניתן להודיע למועמד על כוונה להעניק לו את האות ,ובלבד שהודעה
רשמית וסופית תשלח למועמד ,רק לאחר ששמו יובא לידיעת מליאת המועצה.

▪

בשנת בחירות לא ייבחר יקיר המועצה.
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טופס המלצה להגשת מועמדות לקבלת אות יקיר המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2020
פרטי המועמד
שם משפחה ___________:שם פרטי___________ :
כתובת
רחוב ,___________ :מס' בית ,___________ :יישוב ,___________ :מיקוד___________ :
מס' טלפון נייד ,___________ :מס' טלפון בית___________ :
תאריך לידה ___________ :מתגורר בדרום השרון משנת ___________ :עד___________ :
פרטים על תחום העשייה (ניתן לצרף בדף נפרד):
נא להתייחס לקווים המנחים הבאים:
תיאור דמות המועמד -רקע ,מאפיינים ייחודיים וכו'.
.1
תיאור תחום הפעילות :התנדבות  /תרומה לקהילה  /עשייה משמעותית /השפעה מקצועית/
.2
מפעל חיים
פירוט ההמלצה תוך דגש על יוזמה ,מקוריות ,מסירות ,התמדה ,תדירות העשייה וכו'.
.3
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
פרטי ממליץ
שם משפחה ___________:שם פרטי___________ :
כתובת
רחוב ,___________ :מס' בית ,___________ :יישוב ,___________ :מיקוד___________ :
מס' טלפון נייד ,___________ :מס' טלפון בית ___________ :דואר אלקטרוני___________ :
מקום עבודה ,ותפקיד___________ :
חומר מצורף
קורות חיים של המועמד (חובה לצרף).
נימוקים להצעה (חובה לצרף).
המלצות נוספות ,מאמרים ,מכתבי תודה וכו' (מומלץ לצרף).
תאריך ___________ :שם מלא ___________ :חתימה___________ :
מועד אחרון להגשה20.08.20 :
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