
 
 לכבוד:                                                                                                               

 והאזוריות תומקומיהת יוהרשו יראש
 מנהלי מחלקות החינוך והרווחה

 היועצים המשפטיים ברשויות 
 רכזי ההתנדבות ברשות

                                                                                                  

 מכובדי, 

 תשפ"אולקהילות  לרשויות המקומיות עשות משפט ואהבת חסד"אות "הנדון: 
 

 )מיכה ו, ח( דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" ’הגיד לך אדם מה טוב ומה ה"
 

 בה הםהבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא מאפשרת להם ליטול חלק בחיי החברה  ההתנדבות היא הביטוי
 . מעורבים, תורמים ונתרמיםם, שותפיחיים ולחוש כי הם בעלי ערך, 

משפט   ההתנדבות קשורה קשר עמוק לייעודה ושליחותה של מדינת ישראל ייעוד של ערבות הדדית, נתינה 
 "עולם חסד יבנה".  וחסד, בבחינת:

 

, השפעה מרבית ומשמעותית לחיזוק החברה, ללכידות ולסולידאריות החברתית, לתחושת להתנדבות ולנתינה
 השייכות לקהילה, לחיזוקו של הפרט ולחיזוק כלל ישראל.

שכר מצווה הפועלת  לשכת עוה"ד חרתה על דגלה את הנגשת המשפט לכל אדם באשר הוא, גם באמצעות תוכנית
" משפט אמת שיפטו וחסד ורחמים עשו איש את ברשויות המקומיות למטרה זו בבחינת דברי הנביא זכריה: 

 .אחיו"
 

יוענק לשלוש רשויות מצטיינות המנגישות את המשפט לכל אדם ומשלבות  עשות משפט ואהבת חסד"אות "
 ובישראל. בעשייתן פעילות משמעותית בקידום תחום ההתנדבות ברשות 

 

ייבחנו , )שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס(בראשות כב' השופטת דליה דורנרע"י וועדה ציבורית  הרשויות שיבחרו
( ואשר מטרתם בחינת הפעילות ההתנדבותית הקיימת המצ"בעפ"י קריטריונים מקצועיים )המפורטים בשאלון 

תרומת הרשות והתושבים  ייחודיותה,יקפה, ה, לזקוקים לסיוע משפטי ברשות וכן דרכי הנגשת המשפט ברשות
 בה לאורך זמן. והנגשת המשפט ומידת הקידום והשיפור של ההתנדבות והמעורבות החברתית לה

 

כביטוי להעצמת  אותקבלת הל אשר הנך עומד בראשהאנו מתכבדים להזמינך להגיש את מועמדות הרשות 
 והמעורבות החברתית ביישובך.  , המשפט ההתנדבות

כבוד נשיא המדינה מר ראובן  במעמד, 2021שיתקיים במהלך חודש מרס האות יוענק לרשויות הזוכות בטקס 
עו"ד אבי חימי ויו"ר החטיבה החברתית  עורכי הדיןלשכת  ראשריבלין, יו"ר השלטון המקומי מר חיים ביבס, 

 בלשכת עוה"ד עו"ד יורם סגי זקס.
 

. יש להגיש את ט"ז טבת תשפ"א 30/12/20ליום עד הרשות, בחתימת ראש  יש להשיב ואות ןב שאלו"מצ
ת"א. )ניתן להגיש  10שאלון ומסמכים נלווים, בעשרה עותקים ללשכת עוה"ד דניאל פריש ההמועמדות, 

במקרה כזה  .raelbar.org.ilravit@isדוא"ל: מנהלת החטיבה החברתית ב ,רוית טוכמןעו"ד המועמדות במייל ל
 היא תודפס בשחור ולבן ותועבר באופן הזה לחברי הוועדה(.

 

 בשאלות והבהרות ניתן לפנות:
 ,  ravit@israelbar.org.il טוכמן: רוית,  ofra007@gmail.comגרוסמן: עופרה 

  .weilm@012.net.il וייל: מתי,  jpardo@netvision.net.il פרדו: תמי
                                                          

 
 בברכה,

 
 זקס, עו"דיורם סגי 

 יו"ר )מנהל(
 החטיבה החברתית

 אבי חימי, עו"ד
 ראש הלשכה
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