
 

 תקנון אות ההוקרה של השרה לשוויון חברתי

 בתחום המאבק באלימות נגד נשים
 
 

לרגל היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, תעניק השרה לשוויון חברתי אות הוקרה ליחידים או 
. האות במטרה לעודד פעילויות בנושאתרומה ייחודית וניכרת למאבק באלימות נגד נשים תרמו גופים ש

 יוענק בטקס שיתקיים לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.
 
 
 הוועדה .1
 

במועמדים אשר להם יוענק אות ההוקרה תמנה השרה ועדה מייעצת )להלן: על מנת לבחור 
"הוועדה"(, שתמליץ בפניה על המועמדות/המועמדים הראויים לקבלת האות. הוועדה תכלול את 

חברתי, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה וכן שני נציגים נוספים עובדי מנכ"ל המשרד לשוויון 
 .הרשות לקידום מעמד האישה

 
 הגשת מועמדות .2

 
אפשרות להגיש מועמדות, אמות המידה בנוגע להמשרד לשוויון חברתי יפרסם לציבור הודעה  .א

 למתן האות, אופן הגשת ההצעות ומועד אחרון להגשה. 
 י המועמד עצמו או על ידי גורם אחר.ניתן להגיש מועמדות על יד .ב
 מועמד לקבלת אות ההוקרה יכול להיות יחיד או קבוצה או תאגיד. .ג
 במידה ומבוקש להציע מספר מועמדים המציע יגיש את כל אחד מהמועמדים בנפרד. .ד

 :הצעה למועמדות תכלול, בין היתר,  את הפרטים הבאים .ה

 

 הערות ומכסת עמודים המידע הנדרש 
מפורט של הפעילות תיאור   .1

הרלוונטית של המועמד לקבלת 
אות ההוקרה. יש להתייחס 

 לאמות המידה

 מודפסים  A4עמודי  2לא יותר מ

תקציר פעילות המועמד ותחומי   .2
 העיסוק העיקריים שלו

 מודפסים A4עמודי  2לא יותר מ

 2-המלצות, ולא יותר מ 3-לא יותר מ המלצות  .3
 מודפסים לכל המלצה. A4עמודי 

במקרה של יחיד  –תולדות חיים   .4
במקרה של  –או פרופיל התאגיד 

 ארגון 

 מודפסים A4עמודי  2-לא יותר מ

חומר נילווה נוסף: ספרים,   .5
מחקרים, אלבומים, תמונות, 

 קטעי עיתונות וכו'

פריטים, יש לצרף ולשלוח  5לא יותר מ
 רק חומר סרוק

 כנדרש באתר האינטרנט של המשרד טופס מנהלי  .6
 

יילקחו בחשבון רק הפריטים הראשונים  -כל פרטלאם יוגש מידע רב יותר מהמכסה שנקבעה 
 בתחום המכסה.

 הליכים ונגדעומדים ותלויים  האםמועמד להצהיר כל יהיה על  הגשת המועמדות במסגרת .ו
יידרש להבהיר המועמד . ככל שתשובתו תהיה בחיוב, או אם הורשע בעבר בהליך פלילי פליליים



למשרד שיקול דעת מוחלט להחליט באשר להשתתפותם של מועמדים  .נוספים פרטים וליתן
 שמסרו כאמור מידע על הרשעה פלילית או הליכים פליליים תלויים ועומדים.

עם  בקשר רסום שמו, תמונתו ופועלולפעל כל מועמד להסכים יהיה  הגשת המועמדות במסגרת .ז
 . אינו בין מקבלי האותלרבות במקרה בו יוחלט כי הוא  ,אות ההוקרה

 חומר שהוגש במסגרת הגשת המועמדויות לאות ההוקרה לא יוחזר.  .ח

 
 נהלי עבודה .3

 

קבע בפרסום בכלי התקשורת. ייהינו המועד ש הוקרה אותהמועד האחרון להגשת מועמדות ל .א
המשרד רשאי להאריך את מועד הגשת המועמדות והדבר ייעשה באמצעות פרסום בכלי 

 התקשורת.
 מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תידון.כל  .ב

הוועדה תקבל את כל המועמדויות שהוגשו, תדון בהן ותבחר את המועמדים הסופיים עליהם  .ג
 תמליץ בפני השרה לשוויון חברתי כראויים ביותר לאות ההוקרה.

 7לפחות על ההחלטה  כמקבלי אות ההוקרה יודיע למועמדים שנבחרו שוויון חברתיהמשרד ל .ד
 לפני הטקס.  עבודה ימי

במידה ומועמד שנבחר לקבל אות הוקרה הומלץ במקור על ידי גורם אחר, תנאי לקבלת אות  .ה
 .ז.2-.ו. ו2ההוקרה הוא השלמת ההצהרות האמורות בסעיף 

קבע על ידי המשרד לשוויון יהות הזוכים תישמר בסודיות לרבות על ידי הזוכים עד למועד שיז .ו
 תי. חבר

 .עדה תנהל פרוטוקולים מישיבותיהוהו .ז
החלטות הוועדה הן בגדר המלצות בלבד והן  הוועדה תגיש את המלצותיה המנומקות בכתב. .ח

 יובאו לאישורה הסופי של השרה לשוויון חברתי. 

 
 בחירת מקבלי אות ההוקרה .4

 

ים כדין ניתן להגיש מועמדות ביחס לאזרחים או תושבים במדינת ישראל או תאגידים הרשומ .א
 במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלבנטי.

 מועמדות לאות הוקרה תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים. .ב
 אות ההוקרה יינתן על פעילות מתמשכת או חד פעמית אך משמעותית. .ג
 אמות מידה לבחירת מקבלי אות ההוקרה: .ד

 והחברה.תרומה של פעילות המועמד למניעת אלימות נגד נשים לטובת הזולת, הקהילה  .1
 בתחום המאבק באלימות נגד נשים. ורציפותה משך הפעילות .2
 יוזמה, מקוריות וחדשנות. .3
הפריסה מספר המשתתפים בפעילות ומידת  -בנוסף, וככל שמדובר בקבוצה או תאגיד  .4

 הארצית או הקהילתית.

שכבר קיבל אות הוועדה רשאית לא להמליץ על הענקת אות ההוקרה במקרה של אדם או גוף  .ה
ה או פרס או מגן ממוסדות המדינה )כמו: נשיא המדינה או משרדי הממשלה( בקשר עם הוקר

 פעילותו שבגינה הוא מועמד לקבל את אות ההוקרה.
 

 כללי .5
 

כל המבקש להגיש מועמדות ו/או להמליץ על מועמדות יפנה על פי ההנחיות שתתפרסמנה  .א
 .א.2במודעה כאמור בסעיף 

 ,לשוויון חברתי, בטקס חגיגי. נבצר מאחד ממקבלי אות ההוקרהאות ההוקרה יוענק בידי השרה  .ב
מסיבה שלא בשליטתו, להיות נוכח בטקס, יוענק אות ההוקרה למי מטעמו, בכפוף לתיאום 

 מראש עם המשרד. 

 10אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא השיב להודעה שנמסרה לו בתוך  ,הוקרההמקבל אות  .ג
ת ההוקרה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/ואו תביעה בגין ימים ייחשב כמי שוויתר על או

 אובדן אות ההוקרה כאמור.

הוקרה כמפורט לעיל, לא יהא זכאי מי ממקבלי האות הלמען הסר ספק, יובהר כי למעט אות  .ד
 לכל תמורה ו/או פרס נוספים מכל מין וסוג כלשהם.

 .מתייחס גם לנקבה ולהפך —האמור בתקנון זה בלשון זכר  .ה

 

בכתובת המשרד לשוויון חברתי  -רשות לקידום מעמד האישה ל בשאלות הבהרה ניתן לפנות
 hokara@mse.gov.ilהמייל: 


