לשכת נשיא המדינה

אדר א’ תשע”א
פברואר 2011
שלום רב,

הנדון :מועמדות ל”אות הנשיא למתנדב” תשע”א – 2011
“אות הנשיא למתנדב” מוענק ע”י נשיא המדינה מדי שנה למתנדבים ,למוסדות וארגונים אשר
מתקיימת בהם פעילות התנדבותית של מבוגרים ו/או של נוער אשר תורמת תרומה מיוחדת
לטובת המדינה והחברה בישראל.
האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטפח ערכים של מעורבות חברתית ,נתינה למען
הזולת ,אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי ישראל.
כל אזרח או תושב קבוע ,וכן כל מפעל ,מוסד או ארגון שלא קיבל בעבר את “אות הנשיא
למתנדב” יכול להיות מועמד לקבלת האות .הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה
להענקת האות פעם נוספת.
לא ניתן להגיש מועמדות לגבי מי שלא עסקו בפועל בהתנדבות באותה שנה ,או שאינם בחיים.
כל מועמד אשר לא זכה באות ,יוכל להגיש שוב מועמדות בכל שנה.
המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך ,עפ”י ההנחיות הנ”ל ,בהתאם
להגדרות המצורפות ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך ,כפי שמתפרסם בכלי התקשורת.
שאלות ,הבהרות וטפסים יש להפנות אל:
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

ת.ד 36259 .תל אביב  ,61362טלפון ,03-5608888 :פקס03-5606670 :
ivolunteer@ivolunteer.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות יום שלישי ,ט”ז אדר ב’ תשע”א 22.3.2011

בכבוד רב,

ממונה על “אות הנשיא למתנדב”

אתר נשיא המדינה באינטרנטwww.president.gov.il :

המועצה
הלאומית
להתנדבות
בישראל

לשכת נשיא המדינה
“אות הנשיא למתנדב” נועד להרים על נס מעשי התנדבות ,ולציין יחיד או קבוצה ,אשר במסירותם
ובדבקותם במשימה שנטלו על עצמם יש כדי לשמש אות ומופת לרבים

שאלון למועמד *
ניתן להמליץ על אדם בודד ו/או על ארגון ,עמותה או קבוצת מתנדבים
א.

פרטים אישיים על המועמד (יש למלא רק במקרה של הגשת מועמדות ליחיד)
שם משפחה

		

כתובת

שם פרטי
רחוב

גיל

טלפון

מס’

פקס

		
עיר

ארץ לידה

מיקוד

שנת עלייה

מצב משפחתי :נשוי  /אלמן  /גרוש  /רווק (נא להקיף בעיגול)
מספר ילדים

(גם לגבי פנסיונרים)

מקצוע  /עיסוק

פרטים על קבוצה (יש למלא רק בהגשת מועמדות של ארגון ,עמותה ** או קבוצה של
מתנדבים)
שם הקבוצה
		

כתובת הקבוצה

רחוב

שם יו”ר הקבוצה

		
עיר

מס’

טלפון

מיקוד

פקס

מאפייני הגיל של חברי הקבוצה:
ילדים ונוער (כולל גיל צבא) ,מבוגרים ,קשישים ,מעורב (נא להקיף בעיגול)
ב.

פרטים על תחום פעולת ההתנדבות
 .1תחום

משנת

מס’ שעות בשבוע

 .2תחום

משנת

מס’ שעות בשבוע

רשימת תחומים אשר תסייע לך בסיווג התחום
* איכות הסביבה (כולל בעלי חיים) * איכות חיים * אסירים * ביטחון * בריאות * ארגונים מקצועיים
התנדבות לא פורמלית * זכויות האדם * חקיקה * חינוך * ילדים ונוער * חירום * לכידות חברתית *
מניעת תאונות דרכים * נכויות * ספורט * קהילה * קליטת עלייה * קשישים * תרבות ואמנות * אחר *

* כל האמור בשאלון זה מיועד לנשים וגברים כאחד
** למועמדות על עמותה חובה לצרף אישור ניהול תקין לשנת 2011

תאריך הגשה:

שם המועמד:

ג .הנמקות להמלצה (יש לכתוב את המלצות בדף נפרד)
.1

יש לתאר את דמותו של המתנדב ,רקע משפחתי וחברתי.
בהמלצה על קבוצה יש לציין מאפיינים יחודיים כמו :הרכב הקבוצה ,שיוך ארגוני ,שיוך
חברתי וכד’.

.2

יש לתאר את פעולת ההתנדבות תוך התייחסות לקווים המנחים כדלקמן :המאמץ הנפשי
והפיזי המוקדש לפעולה ,מידת היוזמה והחדשנות ,ההיענות לצורכי השעה ,השפעתו של
המתנדב (ו  /או קבוצת המתנדבים) על התנדבותם של אחרים ,תרומת הפעולה לחברה.

ד .פרטי הממליצים
תפקידו

( )1שם הממליץ
כתובת
מס’ טלפון

חתימה

מס’ פקס
תפקידו

( )2שם הממליץ
כתובת
מס’ טלפון

חתימה

מס’ פקס

איש הקשר להשלמה ובירור פרטים (חובה).
מס’ טלפון

שם

מס’ פקס

הנחיות להגשת המועמדות
נא להקפיד על ההנחיות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

את המועמדות יש להגיש בכתב יד קריא ב  6 -עותקים נפרדים ,כאשר כל עותק
מכיל שאלון  +המלצות.
את סעיף ג’ (הנמקות להמלצה) יש להגיש בדף נפרד (רצוי מודפס) ב  6 -עותקים.
ניתן לצרף להמלצה עד  3המלצות נוספות על המתנדב ופעולתו.
אין לשלוח מסמכים מקוריים ,החומר לא יוחזר לממליצים ו/או למועמדים.
את השאלון והחומר המצורף יש להעביר למועצה הלאומית להתנדבות בישראל,
ת”ד  ,36259תל אביב  ,61362לא יאוחר מיום שלישי ט”ז אדר ב’ תשע”א .22.3.2011
לא ישלח אישור בכתב לממליצים על קבלת החומר.
		
הודעה על הבחירה תימסר לזוכים בלבד .לגבי מועמדים אשר לא יבחרו -
לא תישלחנה הודעות על כך.
להמלצה על עמותה חובה לצרף אישור ניהול תקין לשנת .2011
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל		 ,
טלפון03-5608888 :

לשכת נשיא המדינה

הגדרות
“פעילות התנדבותית”
תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,ידע ,יוקרה ו/או מערכת קשרים ע”י מתנדב ,לפחות
למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב ,באופן ישיר או עקיף ,לאנשים מוכרים
(למעט בני משפחה) ו/או בלתי מוכרים ,לארגונים ,למוסדות ולתנועות ,לקהילה ו/
או לסביבה.
“מתנדב/ת”
מתנדב הוא אדם ,קבוצת אנשים או ארגון (וולונטרי ,ממשלתי ,מוניציפלי או עסקי)
המסייע לזולת ו/או לחברה מתוך רצון חופשי ,ללא כפייה וללא קבלת תמורה כלכלית
או תשלום עפ”י ערכי השוק.
“נוער מתנדב”
מתנדבים עד גיל  ,21או חיילים בשירות חובה שאינם בני למעלה מגיל  23בעת הגשת
המועמדות.
“אות הנשיא למתנדב” ,יינתן על פעילות שנעשתה בישראל.
משך פעילות מינימלי
מי שפעלו לפחות  18חודשים
לנוער -
לבוגרים  -מי שפעלו לפחות  3שנים
לקבוצות  -מי שפעלו לפחות  2שנים

