תקנון לקבלת אות "עשות משפט ואהבת חסד"
לשכת עורכי הדין באמצעות החטיבה החברתית בשיתוף פעולה עם בית נשיא המדינה והמרכז לשלטון
מקומי תעניק את "אות עשות משפט ואהבת חסד"  -אות הוקרה לרשויות מקומיות אשר משקיעות
בפיתוח מסגרות ותשתיות התנדבותיות ומעודדות מתן סיוע משפטי בהתנדבות במגוון נושאים לתושבי
הרשות עליה הינם אמונים.
" .1אות עשות משפט ואהבת חסד" יוענק לכל הרשויות  -עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות
אזוריות.
 .2כל רשות במדינת ישראל זכאית להשתתף באות "עשות משפט ואהבת חסד".
 .3מידי שנה תיבחרנה שלוש רשויות לאות "עשות משפט ואהבת חסד" בשנות העשור למדינת
ישראל ( 100 ,90 ,80והלאה ) יכולה הוועדה לבחור  5רשויות בהתאמה.
 .4האות יוענק לשלוש רשויות הטובות ביותר ע"פ שיקול דעת הוועדה ויכול ויוענק:
 לרשות גדולה
 רשות בינונית
 רשות כפרית
 .5אות לא יוענק לרשות בה המתנדבים לא עסקו בהתנדבות בשנת הענקתו.
 .6זכתה רשות באות עשות משפט ואהבת חסד  -לא תוכל לזכות שנית באות אלא בחלוף שבע
שנים.
 .7בשנת המאה למדינת ישראל ( )100תבוטלנה כל ההגבלות והסייגים לתפארת מדינת ישראל וכל
הרשויות תוכלנה להתמודד מחדש וספירת השנים תחל מחדש (זאת על אף האמור בסעיף 3
לתקנון).
 .8רשות אשר הגישה מועמדות ולא זכתה ,תוכל להגיש שוב את מועמדותה בכל שנה.
 .9המועמדות רצוי שתהא מוגשת על גבי הטפסים/שאלונים שנועדו לכך או בחוברת נפרדת
ובהתאמה לטפסים האמורים.
 .10הגשת מועמדות מחויבת בהגשת כל המסמכים ואנשי קשר ממליצים אשר יעידו על קיום
הפעילות בפועל.
 .11כל רשות אשר זכתה באות רשאית לציין דבר זכייתה על נייר מכתביה ,בשלטי חוצות ובכל דרך
מכובדת אחרת אשר תדגיש דבר מועמדותה וזכייתה ותפרסמו ברבים.
 .12הבחירה באות עשות משפט ואהבת חסד תיעשה ע"י וועדה המורכבת מנציגי הקבוצות.
המשתתפות בכינון האות (כדוגמת נציגי לשכת עורכי הדין ,כנסת ישראל ,השלטון המקומי
והחטיבה החברתית של לשכת עורכי הדין וגופים ציבוריים אחרים) .ימונה יו"ר לוועדה .החלטת
הוועדה תיעשה בהסכמה ובהיעדר הסכמה ,ע"פ רוב חבריה.

 .13החטיבה החברתית של לשכת עורכי הדין ,תפעל לכינון הוועדה ולמינוי החברים בה וכן למינוי
יו"ר הוועדה.
הועדה תגבש קריטריונים ושאלון לרשויות ותפעל על פיהן.
בתוך הקריטריונים ישקלו מספר המסגרות ההתנדבותיות לסיוע משפטי ברשות ביחס למספר
תושביה ובאופן מוחלט ,מס' המתנדבים ברשות בכלל וההשקעה הכספית בהם ,)35% (-סיוע
לשכבות מוחלשות ולבעלי צרכים מיוחדים בתחום סיוע משפטי ( ,)30%מגוון הפעילויות
ההתנדבותיות לסיוע משפטי ,סגנונות ההתנדבות ומידת מעורבות התושבים ברשות ( ,)20%נימה
אישית  -מדוע ראויה הרשות לקבל את האות חתום ע"י ראש הרשות (.)15%
הקריטריונים יכולים להשתנות ע"פ החלטת החטיבה החברתית בלשכה ובלבד שתינתן הודעה
מראש על כך.
 .14החלטת הוועדה בנוגע לזכייה הינה סופית ואין אחריה ערעור .במקרים חריגים ויוצאי דופן ,אם
הובאו לאחר הזכייה נתונים אשר לא היו ידועים לוועדה בעת החלטתה ויש בהן כדי להשפיע
משמעותית על החלטתה ,רשאית הוועדה בהחלטת רוב חבריה לדון בשנית ולשנות החלטתה.
 .15טקס קבלת האות יתקיים ,במידת האפשר ,בכנסת ישראל ,בלשכת עוה"ד או במקום ממלכתי
אחר .במידה והדבר אינו מתאפשר ,תארח אחת הרשויות שזכו בשנה החולפת את הטקס בשנה
שלאחר זכייתה .לחילופי חילופין ,יערך הטקס אצל אחת הרשויות הזוכות.

