
 

 

 

 

 נוהל 'אות הדאגה' לילדים ונוער בסיכון

 

 הגדרות .1

  -בנוהל זה 

 ;ועדת הפרס –"הוועדה" 

 כבוד הרב יצחק דוד גרוסמן; –"הרב" 

  ( שלהלן.א)5יצירות ופעילויות, כאמור בסעיף אישים, עמותות וארגונים, לרבות  -" מועמדים"

 

 הרכב הוועדה .2

 (  הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: 1

 יושב ראש. -שופט או איש אקדמיה בדרגת פרופ'  )א(

 חבר. –נציג ציבור המזוהה עם תחום החינוך  )ב(

 חבר. –ראש עיר  )ג(

 חבר. –איש ציבור נוסף  )ד(

 אחת בצוות. התמנה לפחות איש ההוועד  ( 2

 

 דרך מינוי הוועדה .3

 .2בכל שנה ימנה כבוד הרב ועדת פרס על פי ההרכב המצוין בסעיף 

 

 דרכי בחירת הזוכים באות .4

 עד ליום א' בכסלו בכל שנה יבחר כבוד הרב את ועדת הפרס ואת מזכיר הועדה. )א(

ונוער הוועדה תמנה ועדת איתור מבין אנשי המקצוע המצויים בתחום ילדים  )ב(

 בסיכון.

 מועמדים לבחירת הועדה. 22ועדת האיתור תגיש רשימה של  )ג(

 זוכים. 4הוועדה רשאית לבחור מרשימה זו עד  )ד( 

 הוועדה תגיש את שמות הזוכים, בצרוף נימוקיה, לכבוד הרב.  )ה( 

 כבוד הרב  יחד עם יושב ראש הוועדה יודיעו לזוכים. )ו(

 

 עמדיםתנאי סף להיכלל ברשימת המו .5

אישים ישראלים ושלא  הפרס תלהיכלל ברשימה המוגשת לוועדרשאים  )א(

 .ישראלים, תאגידים ועמותות וכן אנשים שהלכו לבית עולמם

על כל הנכללים ברשימה זו להיות בעלי תרומה מכרעת להתפתחות תחום הסיוע  )ב( 

 לילדים ונוער בסיכון.

 

 

 



 

 

 

 

 חינת המועמדיםסמכות הוועדה בב .6

 הוועדה רשאית להעניק יתרון לכל אלה: )א(

 עבודות ויצירות חדשניות ופורצות דרך בתחומן; אישים או  (1)

 ומגוון;  רבפעילויות אשר נוגעות בקהל אישים, ארגונים, או  (2)

פעילויות שהן מפעל חיים וכן פעילויות המתמשכות לאורך תקופה  (3)

 ארוכה.

, הוועדה רשאית להתייעץ עם יועצים מומחים, ואף המועמדיםבמסגרת בחינת  )ב(

 למנות מומחים שכאלה כיועצים ללא שכר. 
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 סדרי עבודת הוועדה .8

החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד, ככל האפשר. באין   -בחירת הזוכים בפרס  )א(

הסכמה, תתקבלנה ההחלטות ברוב קולות. כאשר הקולות שווים, יינתן ליושב 

 נוסף.    ראש הוועדה קול

 הוועדה רשאית לציין לשבח מועמד ראוי שלא זכה בפרס. )ב(

 בכל ישיבה יירשם פרוטוקול, שיתעד את דעות חברי הוועדה ואת החלטותיה.  (ג) 

 ההוועדה רשאית, בהחלטת יו"ר הוועדה, שלא להתכנס ולתאם את החלטותי )ד( 

 במייל או שיחות ועידה.

נהלי עבודה פנימיים, שיסייעו בידה למלא את הוועדה רשאית לקבוע לעצמה  ד() 

 תפקידה.

  

 

 


