מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
המשרד לענייני גמלאים
ירושלים

Ministry for Senior Citizens
Jerusalem

יולי 2010

המשרד לענייני גמלאים
תקנון מגן סגנית השר לענייני גמלאים לאזרחים ותיקים  -מתנדבים מצטיינים
סגנית השר לענייני גמלאים ,ח"כ ד"ר לאה נס ,תעניק מגן הערכה והוקרה לאזרחים ותיקים
(בני  60לפחות) שהם מתנדבים מצטיינים במטרה להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים
מקרב האזרחים הותיקים לזולתם ,לקהילה ,לחברה ולמדינה ,ולבטא את הוקרת המשרד
לענייני גמלאים למתנדבים ,ולעודד את המשך פעילותם החשובה.
המגן יוענק ליחידים ו/או לקבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו ו/או שפעולתם תרמה
תרומה מיוחדת.
הוועדה:
על מנת לבחור במתנדבים להם יוענק המגן תמנה סגנית השר ועדה מייעצת ,שתמליץ בפניה על
המועמדים הראויים לקבלת המגן.
דרכי עבודת הוועדה:
הוועדה המייעצת תהא רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה.
מליאת הוועדה המייעצת תבחר את המועמדים הסופיים ותמליץ בפני סגנית השר לענייני
גמלאים על המתנדבים המצטיינים להם יוענק המגן.
המשרד לענייני גמלאים יודיע למועמדים שנבחרו על ההחלטה להעניק להם מגן וימסור את
הידיעה לדובר המשרד לשם פרסומה .עד לפרסום זה חייבים הכול לרבות מקבלי המגן וחברי
הוועדה המייעצת לשמור על סודיות ההחלטה.
ארגון ,תקנות ונהלים:
הוועדה המייעצת תדון במועמדים שהמליצו על עצמם ובמועמדים שיומלצו ע"י
.1
הציבור.
המועד האחרון להגשת מועמדות למגן ע"י הציבור וע"י מועמדים מטעם עצמם,
.2
הינו המועד שנקבע בפרסום בכלי התקשורת.
המשרד רשאי להאריך את מועד הגשת המועמדים על פי המלצת הוועדה המייעצת,
.3
והדבר יעשה באמצעות פרסום בכלי התקשרות.
כל המלצה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תתקבל.
.4
הועדה המייעצת וועדות המשנה ינהלו פרוטוקולים מישיבותיהן.
.5
במידה ויהיו לוועדות המשנה חילוקי דעות ,תועבר ההכרעה לידי מליאת הוועדה
.6
המייעצת.
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וועדות המשנה יגישו את המלצותיהן המנומקות בכתב.
החלטות הועדה המייעצת הן בגדר המלצות בלבד ומוגשות להחלטתה הסופית של
סגנית השר לענייני גמלאים.

בחירת המתנדבים המצטיינים
 .1אמות מידה לבחירת המתנדבים המצטיינים:
תרומה של פעולת ההתנדבות לטובת הזולת ,הקהילה ,החברה והמדינה.
א.
יוזמה ,מקוריות וחדשנות בפעולה.
ב.
מידת המסירות וההתמדה.
ג.
משך תקופת ההתנדבות.
ד.
תדירות ההתנדבות.
ה.
ככל שמדובר בקבוצה – בנוסף ,לאמות המידה הנ"ל :מספר חברי הקבוצה
ו.
הפעילים ,פרישה ארצית או קהילתית.
 .2מובהר כי התנדבות היא כל פעולה שיטתית מרצון ולאורך זמן שכתוצאה ממנה נהנה
אדם או קבוצת אנשים או הציבור בכללותו בלא שתשולם על כך תמורה כלכלית וללא
כוונת רווח של עושה הפעולה.
 .3משך פעילות מינימלי בהתנדבות של המועמדים הוא לפחות  3שנים ,נכון למועד
האחרון להגשת מועמדות.
 .4הועדה רשאית לא להמליץ על הענקת מגן במקרים הבאים:
א .למי שביצע את הפעילות במסגרת היותו נבחר ציבור.
ב .למבצע את פעילותו במסגרת עבודתו.
ג .אדם שכבר קיבל אות או מגן בגין פעילות התנדבותית ממוסדות מדינה (כמו:
נשיא המדינה ומשרדי ממשלה).
כללי
בשאלות הבהרה ניתן לפנות:
לגב' בת שבע שטראוכלר במשרד לענייני גמלאים ,טלפון.02- 6547002 :
למזכירות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,טלפון.03 – 5608888 :
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