
 

  "עשות משפט ואהבת חסד"
 2021/"אפתש לרשויות המקומיות אות הוקרה 

 

 שאלון למילוי

והחטיבה מרכז לשלטון מקומי ה ,המידה שהוסכמו ע"י בית הנשיאאמות שאלון זה מבוסס על 

עיריות, מועצות מקומיות  רשויות המקומיות בארץ:הלכל החברתית של לשכת עורכי הדין 

 ומועצות אזוריות.

 .מצטיינות בתחום סיוע משפטי והתנדבותת יולרשויוענקו שלושה אותות השנה 

 .ניתן לענות על השאלות בגוף השאלון או במסמך נפרד

  

 ________________________________שם הרשות: 

 מועצה אזורית מועצה מקומית         עירייה  מעמדה:

 ________________מס' התושבים: 

 _____________תקציב הרשות:  סך 

 ____________________:סך מספר המתנדבים ברשות

 ________________סך המתנדבים בנושאים משפטיים

 %35 -וההשקעה בהםלסיוע משפטי ברשות , מספר המתנדבים הכולל וההתנדבותיותמסגרות ה (1)

 מספר המתנדבים בהן: _____________   ___: _____ברשות לסיוע משפטי  מוקדיםמספר  .א

 __  מספר המתנדבים בהן: ___________מספר לשכות שירות ייעוץ לאזרח )שי"ל(: _____ .ב

 .מתקיים לא   מתקיים   של לשכת עוה"ד "שכר מצווה"תוכנית  .ג

 _______בהן:  מספר מתנדבים  _________תחנות של התכנית המספר  אם מתקיים, מהו

 ________________________וחברתית  מיזמים התנדבותיים אחרים עם זיקה משפטית .ד

_________________________________________________________________ 



 לא. כן   וה"ד ים בשיתוף החטיבה החברתית של לשכת עמיזמים התנדבותי .ה

 _________________במידה וכן, יש לפרטם: _______________________________

_________________________________________________________________ 

 או סיוע התנדבותי עם זיקה משפטית  ארגונים וולונטריים אחרים המעניקים סיוע משפטי .ו

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 בתחומים שונים  ברשות  מיזמים התנדבותיים .ז

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

._________________________________________________________ 

 :כמות המשרות ביישוב לטובת התנדבות פרט .ח

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

: בפרט משפטיהבתחום סיוע ו בכלל  תקציב הרשות השנה לפעילות ההתנדבותית מהו .ט

_____________________________________________________________________ 

, בפרט בתחום סיוע משפטיו בכלל כיצד הרשות מפרסמת, חושפת וממתגת פעילות התנדבותית .י
כגון: כתבות במקומונים, ידיעון תקופתי, )בה ולצרוך את השירות להתנדב  מעודדת את התושבים

  ? (טלוויזיה קהילתית, אתר הרשות, דפי פייסבוק ושאר רשתות חברתיות
 
       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

, הסנגוריה הציבורית, לשכת סיוע משפטיהאם יש קשר עם גופים משפטיים )משרד המשפטים,  .יא
תחום?  לפעילות ההתנדבותית ב( בקשר וכו  ב במשפט, ידיד", הלתוכנית שכר מצווה ,עורכי הדין
 ?ואם כן, מה

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 



הפעילות ההתנדבותית בתחום סיוע האם המחלקה המשפטית/היועץ המשפטי של הרשות קשור עם  .יב
 פעולה, תיאום?  אם כן, כיצד? -יעוץ, שיתוף :משפטי

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 

? בתחום סיוע משפטיו בכלל ושיפור לפעילות ההתנדבותית ברשות המשגההאם ישנו תהליך תיעוד,  .יג
 ?  בכלל ובתחום הסיוע המשפטי בפרט האם ישנם תהליכים של מדידה והערכה של ההתנדבות

 .ופרטאנא אם כן 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

להשתלמויות למתנדבים הפעילים או עשויים להיות פעילים בסיוע  האם הרשות מארגנת או שותפה .יד

 לא כן   משפטי? 

 ______פרטו: _________________________________ ?רות ובאיזה אופןבאיזו תדיאם כן, 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 %30 –בתחום סיוע משפטי למען אוכלוסיות מוחלשות ובתוכן פעולות מיוחדות (2)

כגון תושבי )למען אוכלוסיות מוחלשות בתחום סיוע משפטי מהם הפרויקטים ההתנדבותיים  .א
הוריות, עולים -שכונות מצוקה, חולים כרוניים, אנשים עם מוגבלויות, קשישים, משפחות חד

 ,ילה הרשותפעהש( , יתומים אלמנות, אנשים בעלי מוגבלויות, אנשים בעלי צרכים מיוחדיםחדשים
וכמה מהם מפעילים מתנדבים/פעילים מתוך אוכלוסיות  לבדה או בשיתוף עם גורמים אחרים,

 ? אלו
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________מיהו קהל היעד לכל אחד?    .ב

 _____________________________________________כמה נהנים/מוטבים לכל פרויקט 

 לוקחים בהם חלק? ___________________________________________ וכמה מתנדבים

 __________האם יש נגישות לסיוע? ומה הפריסה של מרכזי הסיוע לשכבות המוחלשות ברשות  .ג

____________________________________________________________________ 

 _________ האם יש סיוע כלכלי של הרשות לתושביה המוחלשים מעבר לסיוע הניתן מהמדינה? .ד



 ___________________________ האם הרשות יוזמת פעילויות לסייע לתושביה המוחלשים? .ה

השונים ממוקמים באופן נגיש לשכונות ולתושבים המוחלשים האם מרכזי הזכויות של הגופים  .ו
 _______________________________________________________________ בעיר?

 
 

 _______________________האם הרשות מעודדת את תושביה לפנות למרכזי הזכויות שבה?  .ז

 ___________________________________________________________ באיזה אופן?

האם במקרה של טענות של התושבים כנגד הרשות ישנו פורום בלתי אמצעי הבוחן טענת האזרח  .ח
 _______________________________________________מול הרשות ללא משוא פנים? 

 %20 –ומעורבות התושבים  הפעילות ההתנדבותית לסיוע משפטיגיוון  (3)
 
ת מגוון וומעודד ותמציעברשות  בפרט  לסיוע משפטיברשות בכלל ו  המסגרות ההתנדבותיות האם  .א

 סגנונות התנדבות, כגון:

 לא   כן  פעמית:-התנדבות חד     
 לא   כן : מקוונתהתנדבות      

 
 לא כן    האם יש מחזיק תיק התנדבות ברשות? .ב

 לא כן    ?בפרט משפטבכלל והתנדבות ב האם ישנן יוזמות ייחודיות לרשות בנושאי התנדבות .ג

 אם כן, פרטו: _________________________________________________________

 התנדבותי וכן  האם יש מעורבות של התושבים בפעילות אזרחית בוועדות הרשות הנושאות אופי .ד
 לא כן    מעין משפטי בהתנדבות?

 
 ______ עודדת הרשות מעורבות כזו?כמה תושבים מעורבים בפעילות הוועדות ברשות וכיצד מ .ה

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

)לפרט(  ת ברשות בתחומי ההתנדבות אחרפעילות מקורית וחדשנית   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 %51 - ?"עשות משפט ואהבת חסדמדוע ראויה הרשות לקבל את האות " (4)

בדגש על ובדבר ההתנדבות בעיר בכלל  העיר/המועצה /תראשמילים( של  600ה )עד אנא הוסיפו המלצ 
ראשי האגפים וההנהגה  המנכ"ל, נבחרי ציבור בכירים,הסיוע המשפטי בפרט וכן בדבר מעורבות 

  . בפרט ומשפט בכלל והתנדבות  הבכירה ברשות בנושא התנדבות
 
 
 



 
 
 

 ____שם ממלא/ת השאלון: __________________

 ____תפקידו/ה: __________________________

 _________________________________תאריך: 


