שאלון למועמד/ת
"מגן שרת העלייה והקליטה"
לשנת 8102
נועד לציין לשבח ארגון ,קבוצה או יחיד/ה הפועלים בהתנדבות בקליטת העלייה
א .1.פרטים אישיים על המועמד/ת (למלא את הפרטים רק לגבי מועמדות של אדם יחיד)
שם משפחה ______________________ שם פרטי

______________________

טלפון__________________ נייד ______________פקס _________________
כתובת______________________________________________________
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
שנת לידה_____________ ארץ לידה_____________שנת עלייה _____________
מקצוע  /עיסוק _____________________ (גם לגבי פנסיונרים)

 .2פרטים על ארגון /קבוצת מתנדבים (למלא את הפרטים רק לגבי מועמדות של
ארגון או קבוצה)
שם הארגון/הקבוצה________________________________________________
כתובת הארגון/הקבוצה____________________________________________
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
קבוצת גיל (נא להקיף בעיגול) ילדים  /נוער (כולל גיל צבא) ,מבוגרים ,אזרחים ותיקים ואחר.

ב .פרטים על תחום פעולת ההתנדבות לקליטת העלייה:
 .1תחום _______________________________ משנת ________מס' שעות בשבוע _____
 .2תחום _______________________________ משנת ________מס' שעות בשבוע _____
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כתובת:
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ג .מסגרת הפעילות ההתנדבותית___________________________________________
כתובת הפעילות_______________________________________________________
שם המועמד/ת______________________ :

ד .הנמקות להמלצה (בדף נפרד ,רצוי מודפס):
 .1יש לתאר את דמותו /ה של המתנדב/ת ,רקע משפחתי וחברתי.
במקרה של קבוצה ציין מאפיינים ייחודיים כמו הרכב הקבוצה ,שיוך ארגוני ,שיוך חברתי
וכד'.
 .2יש לתאר את פעולות ההתנדבות תוך התייחסות לקווים המנחים כדלקמן:
המאמץ הנפשי והפיזי המוקדש לפעולה ,מידת היוזמה והחדשנות ,ההיענות
לצרכי השעה ,השפעתו של המתנדב/ת ו/או קבוצת המתנדבים/ות על
התנדבותם של אחרים ,תרומת הפעולה לחברה.
ה .פרטי הממליצים/ות
 . 1שם הממליץ/ה ___________________________

תפקיד _________________

כתובת __________________________________________________________
דו"אל_________________________

מס' טלפון ________________

טלפון נייד__________________________

מס' פקס _______________

חתימה _____________
 .2שם הממליץ/ה_________________________ תפקידו/ה ___________________
כתובת __________________________________________________________
דו"אל_________________________

מס' טלפון ________________

טלפון נייד__________________________

מס' פקס _______________

חתימה _____________
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ו .איש/ת הקשר להשלמה ובירור פרטים:
שם ___________________

דו"אל_________________________________

מס' טלפון_______________ טלפון נייד _________________מס' פקס ____________
תאריך הגשה ______________________

הנחיות להגשת ההמלצה:
מועמדות יש להגיש על גבי הטפסים.
חשוב לצרף לשאלון חומר נוסף על המועמד והמלצות מטעם גופים מוכרים.
השאלון והחומר המצורף אליו לא יוחזרו לשולח לפיכך ,אין לצרף מסמכים מקוריים,
אלא צילומים או עותקים בלבד .לא תשלח הודעה על קבלת החומר.
לא תינתן הודעה לממליצים על החלטות הוועדה.
הודעה על בחירת המועמד/ת למגן שרת העלייה והקליטה תימסר למועמדים/ות שיבחרו
בלבד.
את ההמלצות ניתן להעביר למועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,במייל
 avrahamivo@ivolunteer.org.ilאו בפקס 50-0050065
וכן למסור ביד למועצה הלאומית להתנדבות בישראל ברחוב משה דיין  ,02תל-אביב

המועד האחרון להגשת מועמדות810818102:

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,טלפון50- :
0055555
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