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"עיטור האור" התשע"ז  – 2016תקנון
"עיטור האור" הוא אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל כהבעת
הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל.
מטרת האות – הבעת הוקרה לפעילים ומתנדבים מצטיינים על תרומתם לשיפור איכות חייהם
של ניצולי השואה בישראל ,עידוד מתנדבים ופעילים נוספים לקידום העשייה
בתחום והגברת המודעות הציבורית למצב הניצולים בישראל ולצרכיהם.
ככלל ,מוענק האות ע"י הקרן אחת לשנה בטקס רשמי שנערך על ידה .עד  2אותות יוענקו
לפעילים בכל אחת מהקטגוריות הבאות:
 .1ניצולים התורמים ומצטיינים בעשייתם למען המדינה  -השתלבות בארץ והצלחה
אישית בולטת בישראל
 .2בעלי תפקידים במגזר הציבורי/הפרטי/השלישי אשר יזמו ו/או קידמו עשייה עבור
ניצולי השואה באופן ייחודי .בקטגוריה זאת ניתן לציין באות מיוחד את הארגון במסגרתו
הוא פועל.
 .3מתנדבים התורמים באופן בולט לשיפור איכות חיי הניצולים בישראל.

לצורך בחירת הזוכים נעזרת הקרן בוועדה האקדמית המייעצת לקרן שתשמש כוועדה הציבורית
לבחירת המועמדים לקבלת אות "עיטור האור" .הוועדה האקדמית המייעצת תבחר מבין חבריה
צוות מצומצם ואת יו"ר הצוות שילוו את התהליך עד לשלב בחירת הזוכים לקבלת האות.
בסמכות הצוות המצומצם לצרף חברי ועדה חיצוניים שלא מקרב הועדה המייעצת האקדמית
לקרן.
הרכב הוועדה הציבורית לבחירת המועמדים יכול להשתנות מידי שנה.
התקנון להלן נועד להסדיר את הפעילות הכרוכה בהענקת האות.
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התקנון
 .1הגדרות:
"ניצולי שואה" – מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את
התקופה בגטאות ,מחנות ריכוז או במסתור ,תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של
גרמניה הנאצית כמו רומניה ,בולגריה ,צרפת ,איטליה ,לוב ,טוניס ,הולנד והונגריה וסבלו
מרדיפות הנאצים .וכן מי שברחו משטח הכיבוש :מגרמניה אחרי  ,1933מאוסטריה אחרי ,1938
ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה וכיבוש עד ליום .8.5.1945
"בעלי תפקידים במגזר הציבורי/הפרטי/השלישי" – אדם המועסק על ידי גוף המוכר ע"י
המדינה או המהווה חלק מרשויות המדינה.
"פעילות התנדבותית" – תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,ידע ,יוקרה ו /או מערכת קשרים ע"י
מתנדב ,לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב ,באופן ישיר או עקיף ,לאנשים מוכרים
(למעט בני משפחה) ו/או בלתי מוכרים ,לארגונים ,למוסדות ולתנועות ,לקהילה ו/או לסביבה.
"מתנדב/ת" – מתנדב הוא אדם ,קבוצת אנשים או ארגון (וולונטרי ,ממשלתי ,מוניציפלי או
עסקי) המסייע לזולת ולחברה מתוך רצון חופשי ,ללא כפיה וללא קבלת תמורה כלכלית או
תשלום ע"פ ערכי השוק.
 .2משך זמן פעילות מינימלי למתנדבים :מי שפעלו לפחות שנתיים.
 .3האות לא יוענק למתנדבים שלא עסקו בהתנדבות בשנת הענקתו.
 . 4האות לא יוענק יותר מפעם אחת .הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת
אות נוסף למי שכבר זכה בו.
הגשת מועמדות
 .5כל אדם יכול להגיש את מועמדותו או מועמדות של אחרים לקבלת האות ,ובלבד שהגשת
המועמדות לא תתייחס למי שאיננו בחיים.
 . 6המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך ,ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך,
כפי שיפורסם מידי שנה.
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ועדת הבחירה
 .7יו"ר ועדת הבחירה ינהל את ישיבות מליאת הוועדה.
 .8החלטות ועדת הבחירה והחלטות ועדות המשנה תתקבלנה תוך הסכמה של חברי הוועדה.
במקרה של שוויון קולות תכריע הצבעתו של יו"ר ועדת הבחירה.
 . 9בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל מידי חבר ועדה שלא נכח בישיבת המליאה הצבעה מנומקת
שתימסר או תישלח בכתב ליו"ר הקרן לפני התכנסות ישיבת המליאה .ההחלטה ,אם נתקיימו
נסיבות מיוחדות ,תהיה נתונה בידי יו"ר ועדת הבחירה ויו"ר הקרן.
 .10בכל ישיבה של ועדת הבחירה ,ישתתף הממונה על מתן האות בקרן ו/או נציגו.
 .11אנשי הקרן אינם רשאים להצביע.
 .12ההחלטה על הזוכים תתקבל אך ורק במליאת ועדת הבחירה.
 .13במסגרת שיקוליה רשאית הוועדה לקחת בחשבון ,בנוסף לשיקולים הכרוכים בהתנדבות/
בפעילות גופא ,גם שיקולים ציבוריים.
 .14דיוני הוועדה הם חסויים.
 .15ועדת הבחירה תהיה רשאית לדחות המלצות שאינן עומדות בתנאי התקנון.

שונות
 . 16חברי הוועדה המייעצת יכולים להעלות מועמדים וליזום המלצות ,ובלבד שיעשו כן עד למועד
הקובע של הגשת טפסי המועמדות ובהתאם להליך האמור בתקנון האות.
 .17החלטות סופיות של ועדת הבחירה תתקבלנה בהתייעצות ובשיתוף עם יו"ר הקרן.
 .18מקרים חריגים ,יאושרו על ידי יו"ר ועדת הבחירה ,יו"ר הועדה האקדמית המייעצת ויו"ר
הקרן.
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אמות מידה לבחירת המועמדים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תרומת הניצול לטובת המדינה והחברה בישראל.
שיפור המודעות לצרכי ניצולי השואה והבאת צרכיהם לקדמת הבמה הציבורית.
מידת המאמץ הנפשי והפיזי שהוקדש לפעולת ההתנדבות.
משך תקופת הפעילות ,מידת ההתמדה ,הרציפות והמסירות והעשייה הייחודית למען
הניצולים.
מידת השפעתו של המועמד ופעילותו על אחרים העוסקים בתחום.
יזמה ,מקוריות וחדשנות בעשייה.

שלבי התחרות
 .1פרסום קול קורא בצירוף תקנון וטפסי מועמדות – אוגוסט 2016
 .2סיום שלב הגשת המועמדויות –  20בספטמבר 2016
 .3התכנסות ועדת הבחירה – ספטמבר 2016
 .4פרסום שמות הזוכים – נובמבר 2016
 .5טקס הענקת האותות – דצמבר 2016

שאלות ,הבהרות וטפסים יש להפנות אל:
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
אתר הקרןwww.k-shoa.org :
מען למכתבים :ת.ד 7197 .ת"א6721503 ,
טלפון073-2670440 :
פקס'03-6968294 :
או בכתובת דוא"ל itur-haor@k-shoa.org
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