
 
 

1 

 
 

  92011האפקטיביות  אותותקנון ת

 
 מידות מעניקה מידי שנה אותות אפקטיביות לעשייה חברתית. 

 כוונה מתוךהמופיעים בתקנון זה להלן,  תנאיםב ותהעומד לעמותות האותות מוענקים
 משמעותי שינוי מחוללתה משפיעה עשייה – בישראל אפקטיבית חברתית לעודד עשייה

 . חברתיה המגזר מוטבי בחיי
 

 
 ותהאות הענקת מטרות

 

  האפקטיביות חשיבותתוך הדגשת ית, אפקטיבעשייה חברתית הוקרה ועידוד של 
  .של התרומה החברתיות והתוצאות

 לחולל השפעה, הישגים ציגלה מצליחות, אשר תאפקטיביו עמותות ועידוד הוקרה 
 .ובשקיפות בפומבי הישגיהן את מפרסמות ואשר, חברתי ערך וליצור

 השפעה לחולל המצליח אשר תחברתיפעילות  הוקרת (impact) חברתי ערך ליצורו 
 מדיד. 

 

 
  ותאותה סוגי

 
 פקטיביתא עמותהלהציבורית, כהגדרתה להלן, תעניק מידי שנה, אות  הוועדה .1

 להלן. העונה לקריטריונים המפורטים
  
, בהתאם לשיקול לעמותות אותות נוספים, תהיה רשאית להעניק הציבורית עדהוהו .2

 שלהלן: יות רבקטגו דעתה ובהתאם למועמדים שיוצגו בפניה,

 ייחודי פעולה מודל בעלת שנות פעילות(  5 )עד צעירה עמותה.  
 ח"מש 5 עד של מחזור בעלת אפקטיבית עמותה. 
 ח"מש 10 עד של מחזור בעלת אפקטיבית עמותה. 

 
ציון לשבח לפעילות חברתית בעלת  הציבורית תהיה רשאית להעניק הוועדה. 3

 .דעתה לשיקול בהתאם ,אימפקט חברתי מדיד

 
 ותבאות הזוכים לבחירת הציבורית הוועדה

 
 לפי, רשאית הציבורית הוועדה .ציבורית ועדה ידי על ייבחרו הקטגוריות בכל הזוכים .1

וצודקת  יעילה לה שתיראה דרך בכל לפעול, הוועדה נשיאת ובאישור דעתה שיקול
הגינות ש ובלבד, זה מסמךבההליכים הכלולים  שינוי תוך גם, תפקידה את למלא כדי

 . תיפגע לאההליך 
שנה החל מהיבורית צהוועדה ה לשמש כחברייוזמנו  נציגי עמותות שזכו באותות .2

שנים, ובלבד שבמשך תקופה זו תמשיך הוועדה להעניק את  3ולמשך  שלאחר זכייתם
  האות בו זכו.

                                                           
 

 .כאחד ולגברים לנשים מיועד אך, זכר בלשון מנוסח המסמך  1
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יך את תקופת להאר ן יהיהנית .הצטרפותםש שנים מיום לושל ימונו, עדהווהחברי 
 באישור נשיאת הוועדה.ו , בהסכמתם, לשלוש שנים נוספות החברות

 
 האותות להענקת הציבורית הוועדה חברי

 
 הוועדה נשיאת
 הביקורת ונציבת ( בדימוס) לוד-מרכז מחוזיה המשפט בית נשיאת  - גרסטל הילה

 .בערכאות המדינה ומייצגי התביעה מערך על הראשונה
 
 הוועדה ר"יו

המשקיע הפרטי האפקטיבי  אותמייסד עמותת אופנים, הזוכה ב  - דהאן חיים
 .2013לשנת 

 
 קודמות )לפי שנים(כים משנים זו
 

 .2012לשנת  האפקטיבית העמותה באות הזוכה, "בטרם "לית"מנכ  - סילבינגר אורלי
 .2017לשנת  האפקטיבית העמותה באות , הזוכה"בעצמי" ל"מנכ  - צביקה גולדברג

 .2017לשנת  האפקטיבית העמותה באות , הזוכהית "נט"ל"ל"מנכ   - אורלי גל
, הזוכה באות העמותה האפקטיבית לשנת "אנוש"מנכ"לית עמותת  - הלה הדס

2018 . 
לפעילות בעלת אימפקט  לשבח בציון הזוכה, הזדמנות קרן"לית מנכ - שפרוט אפרת

 .2018 לשנת
 

 נוספים ועדה חברי
 .מידותארגון  ר"יו  - גיל פלר אושיק

 .כלכליסט עורכת   - חמי גלית
 .מידותאסיפה הכללית של ה חבר, חברתי ומשקיע עסקים איש   - קני מיכאל

 חברת כנסת.  - ררקארין אלה
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 הזוכים לבחירת קריטריונים
 
 עמותה .א

 
 על קריטריון

 צרהוי( impact) השפעה החולל, הישגיםגיעה להוכיחה שה אשר לעמותה יוענק האות
 . החברתית בפעילותה ערך

 
 לבחינה קריטריונים

: מידת ההיכרות של העמותה עם  העמותה מקדמתהסוגיה החברתית אותה  .1
 .(10%) ת היעד ומאפייניה הרלוונטייםיהסוגיה, ועם אוכלוסי

 .(15%) לקדם את הסוגיה החברתית כדימודל הפעולה שבחרה העמותה  .2
 .(50%) התוצאות החברתיות אותן השיגה העמותה .3
 .(15%) הנהוגים בעמותהוהפקת הלקחים השיפור  ,תהליכי ההערכה, המדידה .4
 .(10%הוועדה ) חברי של כללית התרשמות .5
 .(5%)עד )בונוס(שינוי מוכח באפקטיביות  .6
 .(5%)עד  )בונוס(שיתופי פעולה משמעותיים  .7

 

 אחרמידות, או במידע רלוונטי  בארגון הקיים המידע לע להתבסס הוועדה רשאית *

 .שיימסר
 
  מדיד חברתי אימפקט בעלת חברתית לפעילות לשבח ציון .ב

 
 על קריטריון

בעלת השפעה חברתית חברתית  פעילותבגין ציון לשבח הוועדה תהא רשאית להעניק 
 ,מגובה בנתונים שהם תוצאה של תהליכי מדידה חברתית מעמיקיםהמשמעותית 

 המתקיימת לפחות שלוש שנים.
 
 סף תנאי

ת ע"י עמותה, תאגיד, שותפות, עסק חברתי, גשלשבח יכולה להיות מו מועמדות לציון
 .וכדומה ית ארגוניםקואליצי
 לציון וגם אפקטיביתה עמותהה לאות גם במקביל מועמדת הא רשאית להיותת לא עמותה
)אך תוכל לעשות כן במסגרת  מדיד חברתי אימפקט בעלת חברתית לפעילות לשבח

עמותות המפעילות מספר פרויקטים יהיו רשאיות להגיש פרויקט  שותפות לה היא שותפה(.
 אחד למועמדות זו, אך במקרה זה לא יוכלו להגיש מועמדות לאות לעמותה אפקטיבית. 

 
 

 מועמדויות הגשת
 

  העמותה עצמה. ידי לע תתבצע אפקטיבית לעמותה לאות מועמדות הגשת .1
 מדיד רתיבח אימפקט בעלת חברתית לפעילות לשבח לציון מועמדות הגשת .2

הגוף אשר מפעיל את הפעילות. במידה והפעילות מתקיימת  ידי לע תתבצע
 . השותפיםבמסגרת שיתוף פעולה, המועמדות תוגש על ידי אחד הגופים 

 בשעה 29.11.18 יום ועד 4.11.18 מיום החל מידות באתר תתבצע ותוימועמד הגשת .3
 .מידות של האינטרנט באתר שיפורסמו מועמדות הגשת טפסי באמצעות 15:00
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  ותהאות הענקת

 
 הכנס מועד. 2019 מידות בכנס יוענקו חברתית לעשייה האפקטיביות אותות .1

 .בהמשך יפורסם
 .שלה הראש ויושב הוועדה נשיאת בחתימת ממוסגרות תעודות יוענקו לזוכים .2

 

 םכללי
 דעתה שיקול פי על הציבורית הוועדה ידי על ייבחרו ות ובציון לשבחבאות הזוכים .1

 .הבלעדי

עדה  יבוצע תהליך מקצועי על ידי מידות ובו יינתן ציון לכל העמותות והדיון בו קראתל .2

מסרו במלואן יהמועמדות בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון. תוצאות התהליך י

 לידי חברי הוועדה טרם הדיון.

לפי  ,שקיבלו את הציון הגבוה תעשר המועמדו קיים לגביהדיון בוועדה ית .3

 בעקבות תהליך הבדיקה של מידות.  ,הקריטריונים המקצועיים

אך לא יהא  ,"של חברי הוועדה בסעיף "ההתרשמות הכללית מקדעדה יתוהדיון בו .4

מועמדויות שיקבלו לפי הקריטריונים בכך כדי למנוע מחברי הוועדה להתייחס ולדון ב

 .( מהאחרים10%-דירוג גבוה/נמוך משמעותית )יותר מ

בוועדה יתקיים באופן הבא: תחילה יוצגו עשר העמותות בהן יתמקד הדיון,  הדיון .5

תינתן לכל חבר ועדה הזדמנות לשתף את יתר החברים בהתרשמות הכללית שלו ו

מהמועמדויות ו/או במידע רלוונטי נוסף שיש בידיו, ככל שיש כזה; לאחר מכן, כל 

 תהצבעה בין המועמדויוחבר ועדה ימליץ על שתי עמותות מתוך הרשימה ותתקיים 

 המובילות עד לבחירת העמותה הזוכה.

לקראת הדיון בציון לשבח לפעילות בעלת אימפקט חברתי מדיד תעביר מידות  .6

  ויות.מועמדאחת העל כל  בט המקצועיידעת קצרה מן הה לוועדה חוות

 שוויון של במקרה. והבחירה תיעשה ברוב קולות אחד קול יהיה ועדה חבר לכל .7

 .הוועדה נשיאת של דעתה תכריע

 תוכן ואתולציון לשבח  לאות המועמדים זהות את בסודיות ישמרו הוועדה חברי .8

מנכ"ל מידות או מישהו  ,הודעה לזוכים הסופיים תיעשה על ידי יו"ר מידות .הדיונים

 מטעמם.

 שונה היא אם גם, יעילה לה שנראית עבודה דרך כל לבחור רשאית הוועדה .9

 שנחה לאחר הוועדה נשיאת באישור נעשה שהדבר ובלבד, זה במסמך מההגדרות

 .ההליך בהגינות פוגע אינו השינוי כי דעתה

 הנוגע בכלגילוי נאות לגבי כל חשש לניגוד עניינים  מראש תןיי ועדה חבר .10

 לאות מועמד לבין ועדה חבר בין מקצועי רקע על היכרות. ועדה כחבר לפעילותו

בכל שאלה לגבי השתתפות חבר ועדה עם חשש לניגוד  .עניינים ניגוד תיחשב לא

 עדה.ותכריע דעתה של נשיאת הו ,עניינים בהצבעה

 אפקטיבית חברתית עשייה אודות הציבורי בשיח חלק לקחת יתבקשו הזוכים .11

 .מולם שתתואם אחרת דרך כל או הסדנ, מפגש באמצעות

 על נוספים הוקרה אותות להעניק דעתה שיקול פי על רשאית תהיה ועדהוה .12

 .ככל שתמצא לנכון הקיימים לאותות בנוסף אפקטיביות חברתיות פעילויות

)חברות לתועלת  גם על חל"צים עמותותלגבי את כל האמור יל חלהועדה יכולה וה .13

 הציבור(.


