
 תקנון לבחירת יקיר העיר

 

 

 כללי : 

 " יקיר העיר " אות  מחדש את מסורת הענקת תוארראש העיר מר שמואל בוקסר 

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

  התורמים לחיי העיר ופיתוחה.

 

 קריטריונים: 

,שפעלו פעולה ציבורית מתמשכת ותרמו  50מדים להיות תושבי נס ציונה מעל גיל על המוע .1

במעשיהם תרומה משמעותית לחיי העיר ומורשתה, או להתפתחותה ושגשוגה של הקהילה 

תחום כלשהו מתחומי החיים והיצירה, ואשר פועלם מהווה סמל ומופת , בבעיר נס ציונה 

 לרבים.

 התנדבות הפועלים בעיר נס ציונה  אירגוניכמו כן  יוכלו להשתתף  .2

הציבור והעיר ,יהיו מהותיים ת בקשר עם רווחת /היקף ורציפות פעילותו/ה של המועמד .3

 מבחינת ההישגים והתוצאה.

 התואר יינתן לתושב העיר בחייו. .4

 

 

 איתור המועמדים: 

 

 ועדת יקיר העיר : .1

עובדי  נבחרי ציבורללת ראש העיר מר שמואל בוקסר, יעמוד בראש ועדה ציבורית הכו

 נציגי ציבור.ו הרשות 

 

 חברי הועדה :

 

 יו"ר הועדה –ראש העיר  מר שמואל בוקסר,

 גב' סמדר מוצפי אהרוני סגנית מ"מ ראש העיר 

 גב' דפנה כהן קירו, מנכ"לית העיריה 

 גב' ריבה קליין מנהלת אגף החינוך 

 גב' חנה בוריה יאיר מ"מ מ שירותים חברתיים 

 שפירא לרר יו"ר בית ראשוניםגב' ריקי 

 יובל וינר נציג ציבור 

 

 פרסום :

 דעה בעיתונות המקומית באתר העירוני ודף הפייסבוק.מו הועדה תפרסם 

ות . נוסח המודעה יפורסם בלשון זכר/נקב  או  ציבור להציע מועמדים /לקרא תהמודעה 

 רבים , על בסיס קריטריונים שנקבעו .

 

 פרטים נוספים היכולים לספק עדות נוספת על המועמדים הממליצים  כמו כן ימסרו
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 קבלת החלטות : .5

 

 הועדה תתכנס ותדון בהצעות שיוגשו לה. .1

 מור על כבודם של המועמדים יוני הועדה יהיו סודיים על מנת לשד .2

 חברי הועדה יהיו רשאים להציע מועמדים נוספים  .3

שבין החלטת בוועדה לבין מועד נפטר מועמד שנבחר על ידי הועדה ליקיר העיר במועד  .4

 תוענק התעודה לבני משפחתו. –הטקס 

 אין להגיש תאגידים / חברות כמועמדים לתואר " יקיר העיר " .5

 לצות הועדה תהיינה מפורטות ומנומקות בכתבהמ .6

 מועצת העיר  יובאו לידיעת חברי  הועדה  המלצות .7

 יהיה סמוך לאירועי יום העצמאות ובהתאם לקביעת הועדה מועד הטקס  .8

 ורמי ההפקה, לצורך הפקת האירוע.גיועבר המידע לעם סיום עבודת הוועדה  .9

 

 

 

 

 

 

 


