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 בס"ד 

 

 

02/02/20 

 התש״ף  בשבט  ז׳

 

 תקנון הענקת אות "יקיר/ת אופקים" בסימן 65 שנים לעיר אופקים 

עיריית אופקים המעוניינת להודות ולתת כבוד לאישים וגופים שתרמו ועשו למען העיר ותושביה,  

"(. מעבר  האות"ת אופקים" )להלן: \פי החלטת ראש העירייה, אות "יקיר -תעניק מעת לעת על

להכרת התודה מעוניינת העירייה לעודד תרומה ועשיה ברוכה מעין זו המסייעת לקידום ופיתוח  

 שביה.   העיר ותו

:  אות "יקיר/ת אופקים" )להלןפי החלטת ראש העירייה, -מעת לעת על עיריית אופקים תעניק

  . , וזאת במטרה להודות ולתת כבוד לאישים וגופים שתרמו ועשו למען העיר ותושביה"(האות"

 וכן, לעודד תרומה ועשיה ברוכה מעין זו המסייעת לקידום ופיתוח העיר ותושביה.   

ל ידי ראש העירייה, בטקס שייערך ביום העצמאות או במועד אחר שייקבע, במעמד  האות יוענק ע

ומוזמנים נוספים  , "(הוועדה": להלן) חברי מועצת עיריית אופקים חברי ועדת "יקירי אופקים" 

 "(. הטקס)להלן: "

אישים, נשים וגברים, כמספר שבטי ישראל, ואולם ועדת "יקירי   יוענק בכל פעם לשנים עשרהאות  

אופקים", רשאית להעניק את האות למספר רב יותר של אישים במקרים מיוחדים בהם תראה  

 צורך בכך. 

יקיר  זכויותיהם של מקבלי האות ייקבעו מעת לעת על ידי מועצת העירייה על פי המלצת ועדת "

 יים. אופקים" ובכפוף לאילוצים תקציב

 םועדת יקירי אופקי

ועדת יקירי  " –בכל עת שיקבע ראש העירייה מועד להענקת האות, תמונה לשם כך ועדה  .1

 אופקים" שתפקידה לבחור את האישים להם תוענק האות מתוך רשימת המועמדים.  

 מועצת העירייה תמנה את חברי הוועדה ועדת, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל.    .2

חברים, הרכב הוועדה ישקף, במידת האפשר, את המגוון של   9הועדה תמנה לפחות  .3

אוכלוסיית העיר ולפחות שליש מחבריה יהיו תושבים שאינם חברי מועצה והשאר חברי  

 מועצה או מי מטעמם. אחד מחברי הועדה ימונה להיות יו"ר הועדה.  
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ת העירייה ובכל מקרה יפקע  מינוי הוועדה יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת של מועצ  .4

ת לרשויות המקומיות שלאחר מינויה ו/או לאחר הטקס  מינוי הוועדה ביום הבחירו

 לקבלת אות יקיר אופקים. 

 חברי הוועדה לא יקבלו שכר בגין פעילותם במסגרתה ו/או כל תגמור אחר.  .5

רשאי להגיש מועמדות של אדם    , אך יהיהמכהן לא יהיה מועמד לקבלת האותחבר ועדה  .6

אחר או להמליץ על מועמד אחר. 



 

 
 

 קריטריונים לקבלת האות 

 האות יוענק ליחיד אשר מתגורר/ת או התגורר/ה באופקים במשך פרק זמן משמעותי.  •

האות יוענק בגין פעילות ראויה לציון וייחודית, שעיקרה באופקים או לטובת העיר אופקים   •

 ותושביה או לכבודם.  

בקביעת מקבלי האות יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר וגיוון   •

  ,מינית הנטיי גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, תחומי העשייה של המועמדים ללא הבדל 

 וכיו"ב.  השקפה

 

 הגשת מועמדות לאות 

 האות יכול להיות כל אדם וכן תאגיד או כל גוף פרטי או ציבורי.     מועמדות לקבלת •

ידי כל אדם, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד, ויכול  -הגשת מועמדות תתאפשר על •

 שתתייחס לאותו אדם או לאדם אחר. 

האינטרנט העירוני, בעיתונות )בעיתון    לפני הטקס, באתר חודשייםהעירייה תפרסם לפחות  •

 ארצי ומקומי(  ובמרכזים הקהילתיים, "קול קורא" להגשת מועמדות לקבלת האות. 

, ויצורפו לה לפחות שתי  "(טופס הבקשה טופס בקשה )להלן: "המועמדות תוגש על גבי  •

   המלצות מנומקות בכתב משני ממליצים שונים. חומר שיצורף לטופס, לא יוחזר לשולחו. 

או להורידו מאתר האינטרנט של  \את טופס הבקשה ניתן לקבל בלשכת ראש העירייה ו •

 הרשות.  

 אל הגב' שמחה אדרי מהמתנ"ס העירוני. טופס הבקשה וכל המצורף אליו יוגשו  •

לא תתקבל מועמדות שהוגשה שלא בדרך שנקבעה ו/או לאחר חלוף המועד שפורסם, אלא אם   •

 מטעמים מיוחדים שיירשמו. ועדת יקירי אופקים הוחלט אחרת על ידי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 אופן בחירת מקבלי האות

חבריה, ולא יירשם בהן פרוטוקול. תוכן דיוני הוועדה   רוב ישיבות הוועדה תתקיימנה בהשתתפות 

פרטי הדיונים, לרבות שמות המועמדים שלא נבחרו לקבל את האות, יישארו   ר חסוי. יישא

 חסויים. 

 הוועדה תועלנה על הכתב בליווי נימוקיהן, ואף הן תהיינה חסויות.  חלטות ה .1

הוועדה תבחר רק במועמדים אשר עומדים בכל הקריטריונים לקבלת האות המצוינים   .2

 לעיל. 

קודם למועד הטקס באותה שנה בה   שלושה שבועותהחלטות הוועדה תתקבלנה לא יאוחר מ .3

יוענק האות. החלטות הוועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב  

 החברים המשתתפים בישיבה.  

היה  המלצות הוועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה.  3.1

הוועדה תהיינה סופיות   ותההכרעה ליו"ר הוועדה. החלטהקולות שקולים, תינתן זכות ו

 ולא ניתן לערער עליהן. 

 חבר הוועדה לא יביע עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים.  3.2

  תנ"ס העירוני מזה הינם באחריות התיאום וריכוז ישיבות הוועדה וישיבות הוועדה לפי נוהל  .4

   . או על מחלקת המתנדבים של הרשות

בציבור קודם להבאת דבר בחירתם לידיעת מועצת העירייה.   שמות מקבלי האות לא יפורסמו .5

על אף האמור ניתן להודיע למועמדים שנבחרו על ידי הוועדה על הכוונה להעניק להם את  

למקבלי האות רק לאחר החלטת מועצת   לבד שהודעה רשמית וסופית תישלחנההאות וב

 העירייה. 

   ת המתנ"ס העירוני . באחריולהענקת האות הינם   קביעת מועד וארגון הטקס 

אם נבצר מאדם שהוחלט להעניק לו את האות להשתתף בטקס, יוענק האות   :נוכחות בטקס 

 לאחד מבני משפחתו או חבריו. 

 

 

 בכבוד רב ,          

 איציק דנינו           

 אופקים   העירראש          
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