מגן שר הבריאות
למתנדבים מצטיינים – תקנון
סגן שר הבריאות יעניק את מגן השר למתנדבים המצטיינים בתחום הבריאות במטרה להעלות על נס את
תרומתה של ההתנדבות ,לבטא את הוקרת המשרד ,ולעודד את פעולתם החשובה של מתנדבים וארגוניהם בתחום
הבריאות.
המגן יוענק למתנדבים בודדים או קבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו או שפעולתם יוצאת הדופן תרמה
תרומה מיוחדת לקידום הבריאות ובריאות הציבור בישראל.
הגדרות
• התנדבות – כל פעולה שיטתית לאורך זמן שבעקבותיה נהנה אדם או קבוצת אנשים או הציבור בכללו בלא
שתשולם על כך תמורה כלכלית וללא כוונת רווח ישיר של עושה הפעולה.
"מתנדב" יחיד ,קבוצה או ארגון בין אם הם פועלים במסגרת התנדבותית טהורה ,ובין אם הם מבצעים פעולות
התנדבות במסגרת שאינה התנדבותית ביסודה ,ובלבד שפעילותם תואמת את הגדרת ההתנדבות שלעיל.
"נוער מתנדב"  -מתנדבים עד גיל  52בעת הגשת המועמדות.
•מגן שר הבריאות יינתן על פעילות שנעשתה בתחומי מדינת ישראל.
•משך פעילות מינימלי :
לקבוצות או ארגונים – מי שפעלו לפחות  3שנים.
לבוגרים (יחידים) – מי שפעלו לפחות  3שנים.
לנוער – מי שפעלו לפחות  81חודש.
•המגן יוענק למתנדבים שעסקו בהתנדבות ברצף במשך התקופה הנדרשת לרבות שנת הענקתו.
•המגן יוענק רק פעם אחת למתנדב .הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת המגן.
הגשת מועמדות
•כל אדם ,קבוצה או יישות משפטית רשאים להגיש את מועמדותם או מועמדות של אחרים לקבלת המגן ,ובלבד
שהמועמד הינו בחיים בעת הגשת ההמלצה .
•על המועמד להיות אזרח/ית המדינה או תושב/ת קבע.
•המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך ,ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך ,כפי שיפורסם בכלי
התקשורת.
•כל המלצה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תועבר לדיון בשנה הבאה .
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הועדה המייעצת
•לצורך בחירת הזוכים נעזר סגן השר בוועדה הממליצה בפניו על המועמדים למגן.
•סגן השר ממנה את חברי הוועדה ויושב הראש שלה.
• הוועדה תורכב מנציגי מתנדבים ,תקשורת ,אקדמיה ,אנשי ציבור ואנשי מערכת הבריאות.
• הוועדה המייעצת קובעת את סדרי עבודתה.
• יו"ר הוועדה מנהל את ישיבותיה.
דרכי עבודת הוועדה:
•הוועדה תפעל באמצעות ועדות משנה ,כל ועדת משנה תקבל את החלק היחסי של השאלונים שהתקבלו
מהציבור תדון בהם ותמליץ על עשרה מועמדים .
•ההמלצות יובאו לדיון בפני מליאת הוועדה המייעצת.
•מליאת הועדה המייעצת תבחר את המועמדים הסופיים מתוך המועמדים הנ"ל ותמליץ בפני שר הבריאות
להעניק להם את המגן .מספר ההמלצות לא יעלה על תריסר.
•בנוסף הועדה תמליץ על הענקת "אות על מפעל חיים" לעוסקים במקצועות הבריאות ,ואות הוקרה לארגון
מקדם התנדבות.
•ההחלטות במליאת הוועדה המייעצת ובוועדות המשנה תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות  ,במקרה של שוויון
תכריע הצבעת יו"ר הועדה.
•בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל מידי חבר וועדה שלא נכח בישיבות המליאה הצבעה מנומקת שתימסר או תישלח
בכתב ליו"ר הוועדה לפני התכנסותה.
•בכל ישיבות מליאת הועדה ,וועדות המשנה ישתתפו הממונה על תחום ההתנדבות במשרד הבריאות ונציג
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ללא זכות הצבעה.
•במסגרת שיקוליה רשאית הועדה לקחת בחשבון ,בנוסף לשיקולים הכרוכים בהתנדבות גופא ,גם שיקולים
ציבוריים ו/או שיקולים מקצועיים בתחום הבריאות.
•הועדה וועדות המשנה ינהלו פרוטוקול מישיבותיהם.
•לאחר אישור המלצות הועדה על ידי סגן השר ,יקבלו המועמדים שנבחרו הודעה מנציגי משרד הבריאות על
ההחלטה להעניק להם את מגן השר .עד להודעה זו חייבים כל הנוגעים בדבר לשמור על סודיות ההחלטה.
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•ההחלטה תימסר לדוברות המשרד לשם פרסומה.
•כל פרטי הדיונים יישארו חסויים גם לאחר פרסום ההחלטה.
ועדה מקדימה
•ועדה מקדימה המורכבת מנציג של משרד הבריאות ונציג המועצה הלאומית להתנדבות בישראל תעבור על כל
ההמלצות שתתקבלנה עד המועד שנקבע בטרם יועברו לוועדה המייעצת.
• הוועדה המקדימה תהיה רשאית שלא להעביר לוועדה המייעצת המלצות שאינן עומדות בתנאי התקנון.
תבחינים להערכת המועמדים למגן
•ליחידים :סוג ההתנדבות ,משך ההתנדבות ותדירות הפעולה ,מידת ההתמדה ,מידת היוזמה והחדשנות ,הענות
לצרכי השעה ,מידת המאמץ הפיזי ,השפעת הפעולה על גיוס מתנדבים נוספים וההשלכות על בריאות הציבור.
• לקבוצות :בנוסף לתבחינים של יחידים מספר חברי הקבוצה הפעילים ,מספר החברים שגויסו לפעולה.
• לארגונים מקומיים וארציים בנוסף לתבחינים של היחידים והקבוצות :הישגים ,פריסה קהילתית וארצית מספר
מתנדבים פעילים ,מספר הנהנים מפעולות ההתנדבות.
שונות
•חברי הועדה המייעצת יכולים להמליץ על מועמדים נוספים ובלבד שייעשו כן לפני התכנסותה האחרונה של
הוועדה.
• החלטות הוועדה המייעצת הינן בגדר המלצות בלבד ,המועברות להחלטתו הסופית של סגן שר הבריאות.
•במקרים מיוחדים ,על פי שיקול דעתו של סגן השר ניתן יהיה לחרוג מן התקנון.
בברכה,

ענת לייכטר
מנהלת תחום התנדבות
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