תקנון להענקת אות 'יקיר אשכול'
מועצה אזורית אשכול תעניק אחת לשנה ,או אחת לפרק זמן שיקבע על ידה ,עיטור
הוקרה של אות 'יקיר המועצה האזורית אשכול'.
האות יוענק על ידי ראש המועצה בטקס מיוחד שיערך במועד עליו יוחלט במעמד חברי
מועצה ,מליאה ,תושבים ומוזמנים נוספים.
המועמדים יבחרו על ידי ועדה ציבורית לבחירת 'יקיר אשכול' מתוך רשימת המועמדים
אשר יומלצו על ידי הציבור ואשר יעמדו בתנאי הזכאות ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
הועדה תגיש את החלטתה טרם פרסומה לידיעת מליאת המועצה.
תנאי זכאות וקריטריונים
האות יוענק ליחיד שגילו  30ומעלה אשר מתגורר או התגורר במועצה אזורית אשכול
במשך למעלה מ 10-שנים במהלך  20השנים האחרונות.
האות מוענק כאות הוקרה על תרומה ציבורית משמעותית ויוצאת דופן ומתמשכת לחיי
האזור ולקהילה ,להתפתחותה ,שגשוגה או מורשתה של המועצה האזורית אשכול באחד
או יותר מתחומי העשייה הציבורית ,כגון :רווחה ,חינוך ,איכות סביבה ,תרבות ,ספורט,
חקלאות ובטחון ,שמהווים סמל מופת ודוגמה לאחרים.
בקביעת מקבלי האות יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית אשכול
ותחומי העשייה השונים של המועמדים ללא הבדל גזע ,דת ,לאום ,ארץ מוצא ,מין ,נטייה
מינית ,השקפה וכו'.
אופן הגשת המועמדות
כל תושב או ארגון או חבר מועצה רשאי להגיש המלצה למועמדות.
המועצה תפרסם מדי שנה באתר האינטרנט ובעיתון המקומי 'קול קורא' להגשת המלצות
למועמדים לקבלת האות במסגרתו יפורט המועד להגשת המועמדות וכתובת ההגשה.
הצעת המועמדות תוגש על ידי טופס של המועצה (מצ"ב) אליו יצורפו בהדפסה.
לא תתקבל מועמדות אשר הוגשה שלא בדרך שנקבעה ואו לאחר חלוף המועד שפורסם
אלא אם הוחלט אחרת על ידי הועדה הציבורית מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אופן בחירת המועמדים ומקבלי האות
ראש המועצה ימנה ועדה ציבורית לבחירת 'יקיר אשכול'.
הועדה תמנה עד  7חברים עד  4מהם נציגי ציבור .הרכבה ישקף במידת האפשר את
המגוון והפסיפס האנושי של אוכלוסיית אשכול.
תפקיד הועדה לבחור את האישים להם יוענק האות מתוך רשימת המומלצים שהוגשה
לה.
חבר ועדה מכהן לא יהיה מועמד לקבלת האות ולא יהיה רשאי להגיש מועמדות של אדם
אחר או להמליץ על מועמד אחר.
חבר ועדה לא יביע עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים.
תוכן דיון הועדה יהיה חסוי
המלצות הועדה תתקבלנה בהסכמה ככל שניתן ולכל הפחות על דעת רוב חבריה .היו
הקולות שקולים תינתן זכות ההכרעה ליו"ר הועדה.
המלצת הועדה תועלנה על הכתב בליווי נימוקיהן ותהיינה חסויות.
החלטות הועדה סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
שמות מקבלי האות לא יפורסמו בציבור קודם להבאת דבר בחירתם לידיעת מליאת
המועצה.
למרות האמור לעיל ניתן להודיע למועמדים שנבחרו על ידי הועדה על הכוונה להעניק
להם את האות ובלבד שהודעה רשמית וסופית תישלח למקבל האות רק לאחר העברת
החלטת הועדה לידיעת מליאת המועצה.

