
      

 

 

  אות "רשות מעודדת עלייה"

 -קול קורא  -

 :כללי

 מעניקות השנה לראשונה את  מרכז השלטון המקומיבשיתוף  ההסתדרות הציונית העולמית

 ". רשות מעודדת עלייהאות "

עידוד העלייה הרבות והמגוונות שנוקטות הרשויות מתן הדגש לפעילויות מטרת המיזם היא 

 וההכרה וההוקרה הראויות למצוינות בתחום עשייה חשוב זה.

  האות יינתן לרשויות השונות שיגישו מועמדותן בהתאם למפורט לקמן ויציגו פעילות ייחודית

 ומשמעותית לעידוד העלייה.

  ובסופה יום העלייהלציון " בכנסת וועדת העלייה והקליטההזוכים יוזמנו לישיבה חגיגית של ,"

 יתקיים טקס הענקת האותות.

 

 

 האות יינתן על פעילות בתחומים הבאים:

 פעילות שוטפת ומשמעותית לעידוד עלייה. .1

 פורמלי ובלתי פורמלי: מסגרות חוץ, תנועות נוער, מועדונים וכיו"ב. - החינוך לעלייה .2

 והאמצעים.פרסום, מיצוב והחדרת הנושא במגוון המדיות  .3

 יוזמות חדשות לעידוד עלייה. .4

 

 הקריטריונים להצעת מועמדות:

  בישראל, בחו"ל, פיזי / ווירטואלי( לעידוד העלייהוקיום פעילויות הפעלת תכניות(. 

 באופן המעודד עלייה ף עם הקהילות היהודיות בחו''לקיום קשר שוט. 

 שיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים המעודדים עלייה. 

  פרסומי חוצות,  המקדמים את נושא עידוד העלייהאמצעי המדיה השונים ים בפרסומהפקת(

 תקשורת כתובה ודיגיטלית, רשתות חברתיות, עיתונות מקומית/ארצית וכיו"ב(.

 לי בנושאי עלייהניות לימוד במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמקיום תכ. 

 והעולים לטובת עידוד עלייה. הפעלת מתנדבים לקשר עם התפוצות 

 .יוזמות חדשות ויצירתיות לעידוד העלייה 

 .פעילות המתייחסת לישראלים חוזרים, השבת אקדמאים וכיו"ב 

  פעילות מכל סוג שהיא הנוגעת לעידוד עלייה.כל 

  



      

 

 :הגשה ולוחות זמנים

 2018באוגוסט  1-הגשת מועמדויות עד ה. 

  2018ספטמבר הודעות יינתנו לזוכים במהלך חודש. 

  וועדת הפרס: יו"ר המש"מ )או מי מטעמו(, סגן יו"ר הצ"ע )או מי מטעמו(, ראשת המחלקה

 לעידוד עלייה, הצ"ע )או מי מטעמה(.

  טפסי מועמדות וקבצים נלווים יש לשלוח למיילIdudAliyah.Rashuyot@gmail.com 

 www.wzo.org.il/Ot2018:  שת מועמדות בטופס מקוון בקישור הג או

 

 

 :הערות

 ולכל מחוז גיאוגרפי )צפון, מרכז, דרום(  -ע"פ ארבעת תחומים שלעיל האותות יחולקו 

 כמותיים.המדדים יהיו איכותניים ו 

  הנקלטים ברשות.אין התניה ו/או קשר למספר העולים 

  יכולות להיות מוגשות. פעילות הנמצאות בתהליך היישום טרם סיומן,גם תכניות 

 .ניתן להגיש מועמדות לקבלת האות ביותר מתחום אחד 

  :לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לIdudAliyah.Rashuyot@gmail.com 
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