לשכת נשיא המדינה
שבט תשע"ח
ינואר 2018

שלום רב,

הנדון :מועמדות "לאות הנשיא למתנדב" תשע"ח 2018 -
"אות הנשיא למתנדב" (להלן :האות) הוא אות המוענק על ידי נשיא מדינת ישראל למתנדבים
נבחרים.
מטרתו של האות היא לעודד פעילות התנדבותית בחברה הישראלית כדי להיטיב עם יחידים,
קהילות והחברה הישראלית כולה ,וכדי לחזק את המרקם החברתי בישראל ולתרום לגיבוש
חברתי על בסיס אנושי .האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטיפוח ערכים של
מעורבות חברתית ,נתינה למען הזולת ,אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ.

לציון שנת ה 70-למדינה  ,יוקדש אות הנשיא לארגונים מעוררי השראה ולמתנדבים
ותיקים אשר הוכיחו במשך עשרות שנים כי התנדבות עבורם היא דרך חיים.
 .1ארגון שזכה בעבר רשאי להציע כמועמד מתנדב ותיק הפועל בשורותיו .את ההצעות
למועמד יש להגיש בשאלון מועמד/ת יחיד/ה לשנת  2018ולציין שם הארגון הממליץ.
.2

האות לא יוענק למתנדבים שלא עסקו בהתנדבות בשנת הענקתו.

 .3האות לא יוענק יותר מפעם אחת .הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה
להענקת אות נוסף למי שכבר זכה בו.
.4

כל מועמד אשר לא זכה באות ,יוכל להגיש שוב מועמדות בכל שנה.

 .5המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי הטפסים המצ"ב שנועדו לכך(,מועמד יחיד או
מועמד שהוא ארגון/קבוצה) ,עפ"י ההנחיות הנ"ל ,בהתאם להגדרות המצורפות ובתוך פרק
הזמן שנקבע לכך ,כפי שמתפרסם בכלי התקשורת ובהנחיות.

שאלות ,הבהרות ובקשות לטפסים יש להפנות אל:
המועצה הלאומית להתנדבות
ת.ד 62275 .תל אביב  61621טלפון ,03-5608888 :פקס03-5606670 :
דוא"ל avraham@ivolunteer.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות יום ראשון ,י"ז באדר תשע"ח 04.03.18
בכבוד רב,

ציונה רוזנטל
ממונה על "אות הנשיא למתנדב"

לשכת נשיא המדינה
הגדרות
"פעילות התנדבותית"
פעילות התנדבותית  -תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,וידע על ידי מתנדב או נוער מתנדב
לאנשים (למעט בני משפחה) ,לארגונים ,לקהילה ולחברה.
"מתנדב/ת"
אדם ,קבוצת אנשים או ארגון המסייע לזולת ולחברה מתוך רצון חופשי ,ללא כפיה וללא
קבלת תמורה כלכלית או תשלום על פי ערכי השוק.
"נוער מתנדב"
מתנדב עד גיל 23
משך הזמן המינימלי לפעילות התנדבותית לשם קבלת האות:
לנוער מתנדב  -לפחות  18חודשים.
לאדם מתנדב –לפחות  3שנים.
לקבוצת אנשים או ארגון מתנדבים – לפחות  3שנים.
כל תושב מדינת ישראל וכל ארגון הפועל בישראל רשאים להציע את מועמדותם שלהם או
של אחרים לקבלת האות.

הנחיות להגשת המועמדות
נא להקפיד על ההנחיות כדלקמן:
 .1את המועמדות יש להגיש מודפס או בכתב יד קריא ב  6 -עותקים ,כאשר כל עותק מכיל שאלון+המלצות.
 .2את סעיף ג’ (הנמקות להמלצה) יש להגיש בדף נפרד (רצוי מודפס) ב  6 -עותקים.
 .3ניתן לצרף עד  5המלצות על המתנדב ופעולתו.
 .4אין לשלוח מסמכים מקוריים ,החומר לא יוחזר לממליצים ו/או למועמדים.
 .5את השאלון והחומר המצורף יש להעביר למועצה הלאומית להתנדבות בישראל,
ת.ד ,62275 .תל אביב  ,61621לא יאוחר מיום ראשון ,י"ז באדר תשע"ח .04.03.18
 .6לא ישלח אישור בכתב לממליצים על קבלת החומר.
 .7הודעה על הבחירה תימסר לזוכים בלבד .לגבי מועמדים אשר לא יבחרו -לא תישלחנה הודעות על כך.
 .8להמלצה על עמותה חובה לצרף אישור ניהול תקין לשנת .2018
 .9מועמד יחיד המכהן כיו"רעמותה חובה לצרף אישור ניהול תקין עדכני של העמותה.
 .10בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,טלפון03-5608888 :
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