פרס תשע"ח2018-

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים
הנחיות ודגשים להגשת ההצעות
מצורפים דפי הסבר וטפסים להגשת ההצעות לשנת תשע"ח 2018-בתחומים הבאים:
א .קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות אדם
ב .מניעת תאונות ,לרבות תאונות דרכים ותאונות עבודה ,בדגש על ילדים ונוער
נא למלא את הטפסים בדפוס ,או בכתב יד ברור וקריא.
דגשים במילוי הטפסים:
.1

ההצעות על נספחיהן השונים יוגשו בארבעה העתקים (כולל טפסים ,ונספחים שונים ,כגון:
קלטות ,חוברות ,ספרים).

לסעיף  – 5נימוקים :על הנימוקים לבקשה לכלול ,בין היתר:
א .פעילות מוכחת של שנתיים לפחות בתחום (לגבי תאגיד/מוסד .הצעה שלא
תעמוד בתנאי זה – לא תתקבל).
חובה לצרף תעודת התאגדות/רישום.
ב .אמות מידה כמותיות – מספר הפעילויות בשנה ,תקופת הפעילות ,מספר
המשתתפים ,היקף פריסה וכו'...
ג .זיקתם של נושאי הפעילויות לתחום הפרס.
ד .משך זמן הפעילויות - :קצרות או ארוכות;
 חד-פעמיות או סדרתיות.ה .תכניות בפועל לשנה הקרובה וחזון לשנים הבאות.
ו .האם ניתן לראות בפעילויות המתקיימות דגם ליזמים נוספים ולתחומים
נוספים.
את ההצעות יש לשלוח על גבי הטפסים המצורפים ,בצירוף הנספחים (במידה וקיימים) ,החל מיום 18.2.2018
עד .22.4.2018
אל :קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים ,משכן הכנסת ,ירושלים .91950
מציע המבקש שזהותו תישאר חסויה – יציין זאת באופן בולט בטופס ההצעה.

יש להקפיד על מילוי הטפסים כנדרש ועל הגשת ההצעה בארבעה העתקים ,על כל נספחיה.
הצעה שלא תוגש כנדרש – תוחזר למציע.

__________________________________________________________________________
משכן הכנסת ,ירושלים ,מיקוד 91950 :טלפון ,02– 6753686 :פקס02– 6408777 :
דוא"לnazimb@knesset.gov.il :

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים
דפי ההסבר
על הענקת הפרסים לשנת תשע"ח2018-
מטרה:

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים הוקמה במטרה לטפח
ולעודד שיפור איכות החיים בארץ ונועדה להמריץ פעילות שהחלה
ושיש לה המשך.

תחומי הפרס:

הקרן מעניקה פרסים לשנת התשע"ח ,2018-בתחומים הבאים:
א .קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות אדם
ב .מניעת תאונות ,לרבות תאונות דרכים ותאונות עבודה ,בדגש על ילדים
ונוער

הליך ההחלטה:

חבר הנאמנים של הקרן בוחר בוועדת פרס שיושב הראש שלה הוא
חבר כנסת .ועדת הפרס מגישה המלצותיה לחבר הנאמנים .ההחלטה
הסופית נתונה בידי חבר הנאמנים של הקרן .שמות חברי הוועדה
ניתנים לפרסום רק לאחר קבלת ההחלטה הסופית של חבר הנאמנים
בעניין הפרסים.

סודיות:

תקנון הפרסים של הקרן מחייב את חברי ועדת הפרס לשמור
בסודיות כל חומר שהגיע לידיה ופרטי הדיון בוועדה .חובת הסודיות
חלה גם על אנשי מזכירות הקרן ועל חברי חבר הנאמנים.

הגשת ההצעות:

הצעות יש להגיש בכתב ,ב 4-עותקים ,על גבי הטפסים המצורפים,
אל :קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים ,משכן הכנסת,
ירושלים  ,91950בצירוף הנמקה החל מיום  18.2.2018עד .22.4.2018

כשיר להיות מועמד:

כל אדם בישראל ,וכן תאגיד או מוסד בלתי מאוגד ,למעט רשות
מרשויות המדינה – כשיר להיות מועמד לפרס.
תאגיד או מוסד בלתי מאוגד נדרש לפעילות מוכחת של שנתיים
לפחות בתחום (הצעה שאינה עומדת בתנאי זה תוחזר לשולח).
חובה לצרף תעודת התאגדות  /רישום.

כשיר להציע מועמד:

כל אדם כשיר להציע מועמד לקבלת הפרס .המציע רשאי להציע
הצעה בעילום שם או לבקש שזהותו תישמר חסויה.

אמות מידה:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

פעילות של שנתיים לפחות בתחום (לגבי תאגיד או מוסד בלתי
מאוגד).
אמות מידה כמותיות – מספר הפעילויות בשנה ,תקופת
הפעילות ,מספר המשתתפים ,היקף פריסה בארץ וכו'.
זיקתם של נושאי הפעילויות לתחום שעבורו מיועד הפרס.
משך הזמן של הפעילויות - :קצרות או ארוכות.
 חד-פעמיות או סדרתיות. פרונטליות או סדנאיות.תכניות בפועל לשנה הקרובה וחזון לשנים הבאות.
האם ניתן לראות בפעילויות המתקיימות דגם ליזמים
נוספים ולתחומים נוספים.

סייג למועמדות:

הוועדה לא תמליץ כמועמד לפרס על מי שכבר זכה בעבר בפרס
יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים.

הטקס:

טקס הענקת הפרסים ייערך במשכן הכנסת.

השמדת החומר:

חומר שהוגש לוועדת הפרס ולא ביקשו החזרתו תוך  6חודשים
ממועד ההחלטה על הענקת הפרסים לאותה שנה – רשאית מזכירות
הקרן להשמידו.

הודעה לזוכים:

יושב-ראש הכנסת ,בחתימת ידו ,יבשר למקבלי הפרסים את דבר
הענקת הפרס.
לא יישלחו הודעות למציעים שהצעותיהם לא זכו.

התחום

מס' כללי

הגשת הצעות לשנת התשע"ח2018-

(לשימוש הקרן בלבד)

(ההצעות יוגשו ב 4-עותקים)
נושאי הפרס (חובה להקיף בעיגול את נושא הפרס בו מוגשת ההצעה):
א .קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות אדם
ב .מניעת תאונות ,לרבות תאונות דרכים ותאונות עבודה ,בדגש על ילדים ונוער

.1

המועמד לקבלת הפרס:
_________________
שם משפחה ושם פרטי
(או שם הגוף)
_________________
מס' הזהות
או מס' עמותה/חברה

.2

_________________________
מען
_____________
שנת לידה
או שנת הקמה

_________________________________
דוא"ל

פרטי המציע (ראה הערה להלן):
_________________
שם משפחה ושם פרטי
(או שם הגוף)
_________________
מס' הזהות
או מס' עמותה/חברה

הערה:

_________________________
מען
_____________
שנת לידה
או שנת הקמה

(ע'-ב')__________________:
(נייד)___________________:
טלפונים

(ע'-ב')________________:
(נייד)_________________:
טלפונים

_________________________________
דוא"ל

מציע המבקש להישאר בעילום שם מתבקש לציין זאת באופן בולט על גבי הטופס ויציין כתובת
או ת"ד ומספר טלפון להתקשר עימו ,לצורך בירור או השלמת החומר.

פרסים שהמועמד זכה בהם בעבר:
________________________________________________________________
נימוקים (ניתן לצרפם במכתב נפרד) (הבהרה לסעיף זה ראה במכתב הלוואי מצ"ב):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
צירופים לבקשה – מצורפים להצעה המסמכים הבאים:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
___________________
______________
חתימה
שם משפחה ושם פרטי
תאריך

