אות הנשיא למתנדב  -תקנון
מבוא
"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 ,כדי 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.
לצורך בחירת הזכאים לאות ,נעזר הנשיא בוועדה מייעצת אשר ממליצה בפניו על המועמדים
לקבלת האות.
התקנון נועד להסדיר את דרכי הענקת האות.
הגדרות
" .1מתנדב/ת" –אדם ,קבוצת אנשים או ארגון המסייע לזולת ולחברה מתוך רצון חופשי,
ללא כפיה וללא קבלת תמורה כלכלית או תשלום על פי ערכי השוק.
" .2נוער מתנדב" – מתנדב עד גיל .23
" .3פעילות התנדבותית"– תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,וידע על ידי מתנדב או נוער מתנדב
לאנשים (למעט בני משפחה) ,לארגונים ,לקהילה ולחברה.
הזכאים לקבלת האות
" .4אות הנשיא למתנדב" יינתן למתנדב ולנוער מתנדב על פעילות התנדבותית.
 .5נשיא המדינה יהיה רשאי להחליט כי האות יינתן על פעילות התנדבותית בתחום מסוים
שיוגדר על ידו.
 .6משך הזמן המינימלי לפעילות התנדבותית לשם קבלת האות:
לנוער מתנדב  -לפחות  11חודשים.
לאדם מתנדב – לפחות  3שנים.
לקבוצת אנשים או ארגון מתנדבים – לפחות 3שנים.
 .7האות יוענק על פי החלטתו של נשיא המדינה לעד שניים עשר זוכים בכל שנה ,לאחר
קבלת המלצתה של הוועדה המייעצת.
 .8האות לא יוענק למתנדבים שלא עסקו בהתנדבות בשנת הענקתו.
 .9האות לא יוענק יותר מפעם אחת .הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה
להענקת אות נוסף למי שכבר זכה בו.

 .11ניתן יהיה להעניק את האות גם לאדם שהלך לעולמו ,כאשר הוא נפטר לאחר הגשת
מועמדותו ,בטרם בחירתו על ידי נשיא המדינה.

מועמדות לקבלת האות
 .11כל תושב מדינת ישראל וכל ארגון הפועל בישראל רשאים להציע את מועמדותם שלהם
או של אחרים לקבלת האות.
 .12הגשת מועמדות לקבלת האות תהיה מנומקת ותלווה במסמכים המאמתים את נימוקי
הבקשה.
 .13בקשה להגשת מועמדות לקבלת האות תוגש על פי הטופס המיועד לכך בהתאם למועדים
שיפורסמו על ידי בית הנשיא.
 .14מודעה על האפשרות להגשת מועמדות לקבל האות (להלן":המודעה") תפורסם בכלי
התקשורת ובאתר האינטרנט של בית הנשיא.
 .15המודעה תכלול פרטים ליצירת קשר ,לעיון בתקנון זה ולקבלת טפסים להגשת מועמדות
לקבלת האות.
הוועדה המייעצת
 .16נשיא המדינה ימנה את חברי הועדה המייעצת ואת יושב ראש הועדה המייעצת.
 .17הוועדה המייעצת תורכב מאנשי ציבור ,אשר אחד מהם יכהן כיושב ראש הועדה
המייעצת.
 .18תקופת כהונתו של כל אחד מחברי הועדה המייעצת תעמוד על שנה .נשיא המדינה רשאי
להאריך את תקופת כהונתם של חברי הועדה המייעצת לתקופות נוספות.
 .19חברי הועדה המייעצת יחתמו על טופס התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

דרכי עבודתה של הועדה המייעצת
 .21בהמלצתה על הענקת האות תשקול הועדה המייעצת ,בין היתר את אמות המידה הבאות:
א .מידת תרומתה של הפעילות ההתנדבותית לטובת החברה בישראל.
ב .מידת ההיענות של הפעילות ההתנדבותית לצרכי השעה.
ג .מידת היזמה ,המקוריות והחדשנות בפעילות ההתנדבותית
ד .מידת המאמץ הנפשי והפיזי שהוקדש לפעילת ההתנדבותית.
ה .משך הפעילות ההתנדבותית ,ומידת ההתמדה ,הרציפות והמסירות בפעילות
ההתנדבותית.

 .21במסגרת שיקוליה רשאית הוועדה לקחת בחשבון את גיוון הזוכים ,כך שיכללו מנעד רחב
של גילאים ,קהילות ,אוכלוסיות ,אזורי פעילות ,רקע חברתי ,מגדר וכיוצב'.
 .22הוועדה המייעצת תוכל לעבוד באמצעות ועדות משנה.
 .23דיוני הועדה המייעצת וועדות המשנה יהיו חסויים.
 .24יו"ר הוועדה המייעצת ינהל את ישיבות מליאת הוועדה ,ויוכל להשתתף גם בישיבות
ועדות המשנה.
 .25החלטות הוועדה המייעצת והחלטות ועדות המשנה תתקבלנה בהצבעה ברוב דעות
בישיבת המליאה .במקרה של שוויון קולות תכריע הצבעתו של יו"ר הוועדה המייעצת.
 .26בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל מידי חבר ועדה שלא נכח בישיבת המליאה הצבעה מנומקת
שתימסר או תישלח בכתב לממונה על האות בבית הנשיא לפני התכנסות ישיבת המליאה.
ההחלטה ,אם נתקיימו נסיבות מיוחדות ,תהיה נתונה בידי יו"ר הוועדה המייעצת
והממונה על האות בבית הנשיא.
 .27בכל ישיבה של הוועדה המייעצת ושל ועדות המשנה ,ישתתפו הממונה על מתן האות
בבית הנשיא ונציג המועצה הלאומית להתנדבות ,אשר להם לא תהא זכות הצבעה.
 .28ההחלטה על הזוכים תתקבל אך ורק במליאת הוועדה המייעצת.
 .29במסגרת בחינת המועמדויות ,רשאית הוועדה המייעצת לפנות אל המועמד בבקשה
לקבלת פרטים נוספים ,מסמכים לאימות נימוקי הבקשה ,חוות דעת ,המלצות וכיוצב' .כן
תהיה הועדה המייעצת רשאית לזמן את המועמדים לראיון אישי בפניה.
 .31ועדה מקדימה ,הכוללת את הממונה על האות בבית הנשיא ,ונציגי המועצה הלאומית
להתנדבות תבדוק את כל הבקשות להגשת מועמדות לאות בטרם יועברו לוועדה
המייעצת.
 .31הוועדה המקדימה תהיה רשאית שלא להעביר לוועדה המייעצת המלצות שאינן עומדות
בתנאי התקנון.
שונות
 .32האות יוענק על ידי נשיא המדינה אחת לשנה בטקס רשמי שייערך על ידו.
 .33הממונה על האות בבית הנשיא אחראי להודיע לזוכים על החלטת נשיא המדינה.
 .34עד לפרסום הרשמי של החלטת נשיא המדינה ,חייבים הכל ,לרבות מקבלי האות ,חברי
הועדה המייעצת ועובדי בית הנשיא לשמור על סודיות ההחלטה.
 .35תקנון זה יפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט של בית הנשיא.

שאלות ,הבהרות ובקשה לקבלת טפסים יש להפנות אל:
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
ת.ד 52226 .תל אביב 51521
טלפון03-6501111 :
פקס'03-6505520:
או בכתובת דוא"ל info@ivolunteer.org.il

