
 

 

 אות החיים המשותפים של יוזמות אברהם 

 תקנון  

 י: כלל .א

או    ליחידים האות ניתן  .  2017אות החיים המשותפים מתקיים מדי שנה החל משנת  טקס   .1
, כהכרה על פעולה משמעותית שפעלו לקידום שילוב ו/או שוויון בין יהודים וערבים  לארגונים 

 לפעולה נמשכת או עתידית לקידום המטרות כאמור.  אזרחי ישראל ו/או כעידוד 
 זוכים.  4-5בכל שנה נבחרים  .2
 . הגוף האחראי על קיום טקס זה והפקתועמותת יוזמות אברהם הינה   .3
 .  דצמבר( מוענק לזוכים אות הכרה-, המתקיים בסוף כל שנה )חודש נובמברמהלך הטקסב .4
 באות. פירוט בסעיף ב'.    תבחר את הזוכים  ועדה מיוחדת )להלן: "ועדת הבחירה"( .5

  מועמדים:וקבלת המלצות מהציבור לגבי הזוכים בחירת  . ב

 ועדת הבחירה מורכבת משלושה חברי הנהלה של עמותת יוזמות אברהם, ערבים ויהודים,  .1
 יהיה יו"ר הועדה.  מחבריהשיבחרו ע"י הנהלת הארגון. אחד 

אוקטובר ותנמק את החלטתה, וזאת במהלך חודש  זהות הזוכים  תקבע את  ועדת הבחירה   .2
 .ההחלטה תפורסם לציבור בכל שנה.

מתוך   ,ברשת האינטרנט,  בחודש ספטמברקול קורא לציבור הרחב  יוזמות אברהם תפרסם   .3
 , ותבקש מהציבור להציע מועמדים לקבלת האות. מגמה להגיע לקהלים מגוונים 

וכן לפסול המלצות שאין   ת /רשאייו"ר ועדת הבחירה   .4 נוסף אודות ההמלצות  לבקש מידע 
 ליבה של מטרות העמותה וחזונה. לגביהן מידע מספק או שאין להן זיקה לנושא ה

לממליצים   לא יימסר כל מידעועדת הבחירה,  מנת לשמור על חופש הפעולה והדיון של  על   .5
 .אודות הטיפול בהמלצותיהם פרט לאישור עקרוני על קבלת ההמלצה

הבחירה   .6 ועדת  המלצות חברי  לרבות  מהציבור  שהתקבלו  ההמלצות  בכלל  לעיין  רשאים 
 .שנפסלו

 מקבלי האות.  תישאר חסויה עד לפרסום רשימת ועדת הבחירה חברי  הותם של ז .7
מנת לאפשר את חופש הדיון, לא יירשם פרוטוקול מלא של דיוני הוועדה, אלא יירשמו   על .8

ביחס   הסופיות  החלטותיה  את  הוועדה  תנמק  זאת,  עם  יחד  בלבד.  החלטות  פרוטוקולי 
 .נבחרים למקבלי האות ה

על פי שיקול דעתה, בהתבסס קבלי האות  תגבש את המלצותיה לבחירת מועדת הבחירה   .9
 זיים בהם עובדת עמותת יוזמות אברהם. ים המרכעל הנושא

למועמדים על דבר תודיע יו"ר ועדת הבחירה  /סופית יודיעקבלי האות  אחר אישור רשימת מל  .10
 . בחירתם 

יובא דבר הסירוב או הנבצרות    לקבל את האותר,  ,ה/שנבחר, או נבצר ממנו  ת /ירב מועמד ס .11
, חברי הועדהעם  בהתייעצות    תבחר,/יבחרו"ר ועדת הבחירה  . יהבחירהלידיעת יו"ר ועדת  

 המועמדים. מקרב  ה/מחליף


