
יקיר/ת העיר יבנה  לבחירתקנון ת

 :מבוא .1
לשנה  יבנהעיריית   אחת  "יקיר/ת    את  תעניק  )אות  מיוחד   ("האות":  להלןיבנה"  בטקס 
שתרמו תרומה ם  במעמד ראש העיר וחברי מועצה, לתושבי  ,סמוך ליום העצמאותשייערך  

  בכלל.משמעותית לקידום העיר יבנה והתפתחותה, או לחברה 
.ללא הבדל גזע, דת ולאוםגברים ונשים,  3האות יוענק בכל שנה לעד  

   בחירת המועמדים תיעשה בהתאם לתנאי הסף והמאפיינים הבאים

תנאי סף מצטברים:  .2
 שנים. 15תושב יבנה לפחות  .2.1
 .40מעל גיל  .2.2
 לא הורשע בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון.  .2.3
 בחייו של אדם. ניתן לקבל את האות רק פעם אחת  .2.4
 אלא ליחיד בלבד.  האות לא יוענק לתאגיד מכל סוג .2.5
חברי כנסת או שרים  חברי מועצה, ראשי רשויות מקומיות, להאות לא יוענק  .2.6

 מכהנים.
האות לא יוענק לעובדי עירייה או עובדי תאגידים עירוניים. .2.7
לא ניתן להגיש את מועמדותו של אדם שנפטר.  .2.8

קריטריונים לקבלת האות: .3
 :בגין אחד מאלה האות יוענק .3.1

תחומים הבאים:  לפחות אחד מהב  ,פעילות ראויה לציון למען יבנה ותושביה .א
, טכנולוגיה, מחקר   ,מורשת, יזמות  ,אמנות, דת,  חברה, תרבות,  חינוך, קהילה

    .ספורט, אקדמיה, רפואה, איכות הסביבה, ביטחון
ש .ב שמה,  פעילות  את  והאדירה  העיר  על  חינוך,  השפיעה  הבאים:  בתחומים 

תרבות וחברה,  דת  ,קהילה  יזמות  ,אמנות,  מחקר   ,מורשת,  , טכנולוגיה, 
 ספורט;  , אקדמיה, רפואה, איכות הסביבה, ביטחון

בתחומים בגין פעילות  האות  להעניק את    ,5, כהגדרתה בסעיף  ועדת האותבסמכות   .3.2
 .נוספים

יוענק בתחום אחד בלבד. רשאית לקבוע כי בשנה מסוימת האות ועדת האות  .3.3

 נוהל להגשת מועמדות:  .4
המועמדות לקבלת האות תוגש באמצעות טופס ייעודי להגשת מועמדות )נספח א'(  .4.1

הטופס יוגש ידנית למזכירות עיריית יבנה .  עירוניהבאתר האינטרנט  אשר יפורסם  
 של לשכת מזכירות העירייה. או באמצעות המייל 

 ם כל אדם, קבוצה או יישות משפטית, גם אם כתובתם רשומה מחוץ לעיר, רשאי .4.2
יבנה  יקיר  אות  לקבלת  והקריטריונים  הסף  בתנאי  העומד  מועמד  על   –   להמליץ 

על אף האמור, חברי   ובלבד שיצרפו את הסכמתו בכתב לטופס הגשת המועמדות.
 מועצה מכהנים אינם רשאים להגיש את מועמדותו של אדם.

לפני יום העצמאות, באתר האינטרנט העירוני,   יום  60-כיה תפרסם מדי שנה,  העירי .4.3
המקומית ועל גבי לוחות מודעות ברחבי העיר "קול   בתקשורתברשתות החברתיות,  

הקריטריונים תנאי הסף העיקריים ואת  כן  קורא" להגשת מועמדות לקבלת האות ו



  

להגשת מועמדות וכתובת המייל לקבלת האות. הפרסום יכלול את המועד האחרון 
 להגשה.

האחרון .4.4 המועד  לאחר  שהוגשה  ש  ,מועמדות  שאו  הטופס הוגשה  באמצעות  לא 
 תיפסל באופן אוטומטי.   –  להגשת מועמדות הייעודי

 
 ועדת האות: .5

מתוך כלל יקיר יבנה  תפקיד הוועדה להמליץ למועצת העיר על שמות מקבלי אות   .5.1
כשרים  המועמדים   מועמדות  טפסי  בעניינם  שנה. שהוגשו  הגשת   באותה  טופס 

   .טופס שהוגש במועד משמעומועמדות כשר 
חסויים .5.2 יהיו  הוועדה  המועמדים  דיוני  של  כבודם  על  לשמור  יירשם   כדי  ולא 

 פרוטוקול מלבד החלטה מנומקת. שמות המועמדים שלא הומלצו לא יפורסמו. 
כולל יו"ר   להרכב הסיעתי של מועצת העיר(חברי מועצה )בהתאם    7הוועדה תמנה   .5.3

. במעמד של משקיפים ללא זכות הצבעה  נציגי ציבור תושבי יבנה   1-2וכן    הוועדה,
מועצת העיר   תאשרמינוי הוועדה יפקע ביום בו  הרכב הוועדה יאושר במועצת העיר.  

 ועדה אחר. הרכב 
 המועמדים המומלציםאת    כדי לבחוריום לפני יום העצמאות    30-כהוועדה תתכנס   .5.4

לקבלת האות לאותה שנה. הבחירה תיעשה ככל שניתן בהסכמת כל חברי הוועדה, 
 ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. 

 מחברי הוועדה.  3של לפחות  נוכחותידרש  תלצורך קיום הדיון  .5.5
לא יוצעו . בישיבה  שריםכיונחו על שולחנה רק טפסי מועמדות  בעת כינוס הוועדה   .5.6

 שמות מועמדים נוספים.  
להחליט   .5.7 הוועדה  ידה באותה שנה,   הומלצומועמדים שלא  שמות  כי  בסמכות  על 

 בשנה הבאה. יועברו לדיון 
הוועדה   .5.8 בהמלצתה בסמכות  )שיירשמו  מיוחדים  מנימוקים  הסף  מתנאי  לחרוג 

מהמשתתפים בישיבת   80%למועצת העיר(, ובלבד שההחלטה התקבלה ברוב של  
 . הוועדה

 חבר ועדה לא יביע את עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים.  .5.9
 

 :פרסום .6
 המלצת ועדת האות תובא לאישור מועצת העיר.  .6.1
לאחר שהמלצת הוועדה אושרה במועצת העיר, תודיע מזכירות העירייה למקבלי  .6.2

 האות. 
האות  שמות   .6.3 של  מקבלי  לאישורה  קודם  בציבור  יפורסמו  הוועדה לא  המלצת 

 .  והודעת המזכירות למקבלי האות מועצת העירב
 שלא הומלצו ע"י ועדת האות.  מועמדיםשל  מועצת העיר לא תדון ולא תאשר שמות   .6.4
העירונית .6.5 בספרייה  ייעודי  במקום  יונצח  לדורותיהם  האות  מקבלי  ובאתר   שמות 

 . האינטרנט העירוני
 

 מתן האות: .7
חברי  .7.1 בהשתתפות  העצמאות  ליום  בסמוך  בטקס  העיר  ראש  ע"י  יוענק  האות 

 המועצה, חברי ועדת האות ומוזמנים נוספים. 
אם נפטר מועמד ממועד המלצת הוועדה ועד מועד הענקת האות, תקבל משפחתו  .7.2

 של הנפטר את האות במקומו.  
 . למשפחתוהאות , יוענק קבלת האות להשתתף בטקס מועמד שנבצר ממנו .7.3

 
 )התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים( •



  

 א' פחנס

 טופס הגשת מועמדות ליקיר/ת יבנה 

 

 : המועמד/תפרטי  . א
 

 שם משפחה _____________ שם פרטי _____________ תואר____________ 

 _________________________________________________ עיסוק/מקצוע  

 ____ מס' _____ עיר _________  ______: רחוב _____________מגוריםכתובת 

 __ ________  בעיר:שנות ותק אם תושב יבנה,      __________טלפון נייד _______ 

   _______________________  מספר תעודת זהות ___ תאריך לידה  _________ 

   _____________________ שנת עלייה__  ________ לידה  ___________ ארץ

 מין: זכר / נקבה )נא להקיף בעיגול(

 נא להקיף בעיגול()האם המועמד זכה בעבר בתואר יקיר העיר? כן / לא 

       

 מגיש/ת ההצעה:  .ב
 

 ת"ז_____________ ____ שם פרטי _____________ __שם משפחה _________ 

 מגורים:________________________________ טלפון נייד:__________ כתובת 

 ____ ________ ___________________________________  הקשר למועמד/ת:

 

 : פועלו של המועמד לטובת העיר ותושביה עיקרי .ג
 

_____________________________________ _________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 



  

 
 

 : לטופס זה יש לצרף .ד
 עמודים( 3.קורות חיים של המועמד )עד 1
מכתבי המלצה הכוללים את פרטי הממליץ )שם ומשפחה, קשר למועמד,  3. עד  2

מילים כל מכתב( ייחתמו ע"י  300כתובת מגורים ומס' טלפון(. מכתבי ההמלצה )עד 
 הממליצים.

 . תמונתו של המועמד3
 .כל מסמך אחר שיש בו כדי להעיד על פעילותו/הישגיו של המועמד 4
 חר.אע"י אדם ונחתם וגש מככל שטופס המועמדות  –. כתב הסכמה של המועמד 5
 
 
 

 ______ תימת המגיש: __________ ח

 

 שימו לב: חומר שיוגש לא יוחזר. אין העירייה או הוועדה מחויבות להשיב את המסמכים שיתקבלו. 




