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,  שלום רב 

הנדון : מועמדות לאות "מתנדב הזה"ב" – בת-ים תשע"ט                       

"אות מתנדב הזהב " מוענק על ידי עיריית בת-ים מדי שנה למתנדבים המקיימים
פעילות התנדבותית אשר תורמת תרומה מיוחדת לטובת העיר, המדינה והחברה

בישראל.

מתן האות מבטא את שאיפתו של ראש העיר לטפח ערכים של מעורבות חברתית
נתינה למען הזולת אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי בת-ים.

המועמדות תוגש  על גבי טפסים שנועדו לכך, בהתאם להגדרות המצורפות ובתוך
פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שמתפרסם בכלי התקשורת .

כל תושב העיר אשר עומד בקריטריונים ושלא קיבל בעבר את "אות מתנדב העיר"
יכול להיות מועמד לקבלת האות. 

הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת האות פעם
נוספת.

,לא ניתן להגיש מועמדות לגבי מי שלא עסקו בפועל בהתנדבות באותה שנה
או שאינם בחיים.

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

שאלות, הבהרות ובקשת טפסים יש להפנות אל  החברה לתרבות פנאי וספורט
המחלקה למרכזים קהילתיים :

5060663 מירי   פקס – 219 שלוחה – 03-5080025טלפון – 

miriy@tarbut-batyam.co.il מייל – 

15.11.18  המועד האחרון להגשת מועמדות יום חמישי  ז' בכסלו תשע"ט, 
12:00  עד השעה 
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בכבוד רב ,

                                                                                                            
דפנה אורן 

                                                                                       רכזת הועדה
"אות מתנדב הזה"ב " 

 
בת ים 

                                         

" אות מתנדב הזהב " נועד להרים על נס מעשי התנדבות, ולציין יחידים אשר במסירותם ובדבקותם
במשימה שנטלו על עצמם יש כדי לשמש אות ומופת לרבים .

שאלון למועמד                                                 

פרטים אישיים על המועמד א.

שם משפחה _____________   שם פרטי _____________ טלפון_______________

נייד ___________ פקס __________________

כתובת :__________________________________________________________
                 רחוב                          מס'                    עיר                    מיקוד 

גיל ________________             ארץ לידה _____________ שנת עלייה ____________

מצב משפחתי : נשוי \אלמן \ גרוש \ רווק  ( נא להקיף בעיגול ) 

מספר ילדים _______ מקצוע \ עיסוק __________________ ( גם לגבי פנסיונרים )

פרטים על תחום פעולת ההתנדבות .ב.

תחום ____________________ משנת ____________מס' שעות בשבוע _______.1
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תחום ___________________ משנת ______________מס' שעות בשבוע ______.2

רשימת תחומים אשר תסייע לך בסיווג התחום 

*איכות הסביבה ( כולל בע"ח ) *איכות חיים *אסירים *ביטחון *בריאות* ארגונים מקצועיים*
התנדבות לא פורמאלית *זכויות האדם* חקיקה *חינוך ילדים ונוער * חירום* לכידות חברתית*
.מניעת תאונות דרכים* נכויות *ספורט* קהילה* קליטת עלייה* קשישים *תרבות ואמנות*. אחר
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הנמקות להמלצה ( יש לכתוב את המלצות בדף נפרד )ג.

יש לתאר את דמותו של המתנדב ,רקע משפחתי וחברתי. .1
יש לתאר את פעולת ההתנדבות תוך התייחסות לקווים המנחים כדלקמן: המאמץ הנפשי.2

והפיזי המוקדש לפעולה מידת היוזמה והחדשנות ,ההיענות לצורכי השעה , השפעתו של
המתנדב על התנדבותם של אחרים, תרומת הפעולה לחברה .

 שם הממליץ _________________   תפקידו _____________________)1(

כתובת ________________________________________________________

מס' טלפון _______________  מס' פקס _____________  תפקידו _____________

שם הממליץ _______________________  תפקידו __________________)2(

כתובת _________________________________________________________

איש קשר להשלמה ובירור פרטים  ( חובה ) 

שם ____________________  מס' טלפון ______________ מס' פקס ___________

דוא"ל _____________________________ נייד _________________________

נא להקפיד על ההנחיות כדלקמן )הנחיות להגשת המועמדות    (                             
את המועמדות יש להגיש בכתב יד קריא, כאשר טופס המועמדות מכיל שאלון +המלצות..1
את סעיף ג' ( הנמקות להמלצה ) יש להגיש בדף נפרד ( רצוי מודפס) ..2
יש לצרף מינימום שתי המלצות על המתנדב ופועלו..3
אין לשלוח מסמכים מקוריים, החומר לא יוחזר לממליצים ו\או למועמדים..4
.60גיל מינימאלי למועמדים -.5
15.11.18את השאלון והחומר המצורף יש להעביר לא יאוחר מיום חמישי, ז' כסלו תשע"ט .6

12:00בשעה 
לא ישלח אישור בכתב לממליצים על קבלת החומר ..7
הודעה  על הבחירה תימסר לזוכים בלבד. לגבי מועמדים אשר לא יבחרו – לא תשלחנה  הודעות.8

על כך .

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל המחלקה למרכזים קהילתיים- החברה  לתרבות פנאי.9

-miriy@tarbut מייל 5060663 פקס -219 שלוחה 5080025וספורט  טל   - 
batyam.co.il
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הגדרות
מתנדב\ת

מתנדב הוא אדם המסייע לזולת ו\או לחברה מתוך רצון חופשי, ללא כפייה וללא קבלת תמורה כלכלית
או תשלום על פי ערכי השוק .

"אות  מתנדב הזהב" , יינתן על פעילות שנעשתה בעיר בת ים משך פעילות מינימלי – מי שפעלו
 שנים .3לפחות 
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כל האמור בשאלון זה מיועד לנשים וגברים כאחד
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