
                                                                                                        

 15-1/2019מס'  יקיר העיררוטוקול ועדת פ                                                                                                     

(, בלשכת ראש העיר,  בבית 2019באפריל  28תשע"ט )ום ראשון כג' ניסן  יבשהתקיימה  יקיר העיר ועדת מישיבת 
 ברמלה.  1ע"ש  פנחס זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן  העירייה

 :משתתפים ה"ה :נוכחים ה"ה
 יו"ר הועדה    רה"ע,   - מיכאל וידל

 סגן ראש העיר  -אברהם אילוז
 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון

 נציג ציבור  -אלי בן שושה 
 נציג ציבור -דוד לוי  

   

 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
  מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
 דובר העירייה   -רוני ברזילי

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 

 נושאים לדיון: 
 

 .ואת סמכויות הועדה בירך את הנוכחים והציג את חשיבות עבודת הועדה מר מיכאל וידל, רה"ע ויו"ר הועדה :

 רה"ע מציג אפשרות בפני חברי הועדה כי ניתן לקיים שיתוף ציבור ובהתאם לכך לבחור את יקירי העיר רמלה. 

   : קביעת קריטריונים להענקת תואר יקיר העיר .1

 העיר רמלה  ת/תושב .א

 בעיר רמלה  ת/מתגורר .ב

יוענק לאנשים אשר בעשייתם תרמו תרומה משמעותית למען הציבור והקהילה אות יקיר העיר  .ג
: תרבות, אומנות, שהעיר רמלה מוקירה את פועלם ופועלים לטובת העיר והתושבים בתחומים הבאים

ספורט, תקשורת, אקדמיה ) מדע ומחקר(, כלכלה, קהילה וחברה, חינוך, יזמות וטכנולוגיה, הגנת 
 ל חיים. הסביבה, התנדבות ומפע

 פעילות המועמד/ת מהווה סמל ומופת לדוגמא אישית לנתינה לרווחת תושבי העיר. 
 

 יובהר כי ניתן להעניק אות גם לארגונים הפועלים למעם רווחת תושבי העיר ופיתוח העיר ,ללא           **               

 מטרות רווח.                     

 

 :  יר העיר המלצות למועמדים לקבלת אות יק .2
 לבחירת יקיר העיר מומלצים ליקיר העיר. עדה ולהגיש לו ת/רשאי ת/כל תושב

  (. 1נספח ) מצ"ב קיר העיר באמצעות טפסים אשר יפורסמו באתר העירוני ייש להגיש לוועדה מועמדות ל
 טפסים, קורות חיים, נימוקים לבחירה, תעודות, ספרים, מחקרים והמלצות.  -כמו כן, יש לצרף 

 יודגש כי יש לצרף מסמכים המעידים על עשייתו ופועלו של המועמד/ת. 

 יפורסם ע"ג המודעה.  -מועד אחרון להגשת מועמדות              

  (. 2) מצ"ב נספח את ההצעות יש להגיש למזכירת הועדה ) עו"ד שלי ביטון( , פרטים יצוינו ע"ג המודעה             
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 הענקת אות יקיר העיר תתבצע במועדים הבאים :  .3

 .בחגיגות יום העצמאות בטקס מכובדאות יקיר העיר יוענק               

 (, אות יקיר העיר יוענק במועד שיוחלט ע"י הנהלת העירייה וחברי הועדה 2019  -יודגש כי , השנה )תשע"ט               

 לבחירת יקיר העיר וזאת על מנת שיהא נתן להיערך בהתאם והועדה תוכל לבחון את המועמדויות שהוגשו                  

 לפתחה.              

 

 
 

                                                    עו"ד שלי ביטון                                           מיכאל וידל                                                                                
 ראש העיר                          מזכירות העירייה                                          

 ויו"ר הועדה                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 2019רמלה,  אפריל  
 

  

 

  

 

  

   

   

  

   

 

 

  


