
אות שר הבריאות עבור פעילות יוצאת דופן לקידום ומימוש זכויות
ותקנון)(הסבר2021רפואיממצבהנובעות

:מטרת אות ההוקרה "מקדמי זכויות"
האות נועד להעריך ולהוקיר את העוסקים בקידום, הנגשה ומימוש של זכויות בתחום

הבריאות, להעלות את המודעות לנושא, לקדם שיתופי פעולה ולעודד את מוסדות הבריאות
לפעול לקידום, הנגשה ומימוש זכויות אלה.

:תהליך הבחירה
הפעילויות המוגשות תחולקנה לחמש קטגוריות:

ארגונים חברתיים גדולים.1
ארגונים חברתיים קטנים או אנשים פרטיים.2
בתי חולים ומוסדות בריאות.3
קופות חולים.4
יחידות משרד הבריאות.5

ועדה שיפוט בלתי תלויה בוחנת את המועמדויות וממליצה לשר הבריאות על זוכה אחד
סה"כ).5(קטגוריהבכל

הזוכים/ות:
חגיגי שיתקיים בכנסשתוענק בטקסתעודות הוקרהחמשת הזוכים/ות יוכרזו ויקבלו

.2021דצמברבמהלךהחולה,לזכויותהאגודה
בכנס, יפורסמו באתריהמציג את עשייתו. הסרטונים יוצגומסרטוןכל זוכה ייהנה

האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה לזכויות החולה ויועברו לשימוש הזוכים/ות.

פרסום:
למשתתפי הכנס, לכללתפורסמנה בחוברת דיגיטלית שתופץכל הפעילויות המוגשות

המועמדים, ותועלה לאתרי האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה לזכויות החולה.

:תנאי סף להגשת מועמדות
* פעילות למען קידום, הנגשה ו/או מימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי

* פעילות ללא כוונת רווח
* פעילות מתמשכת ולא חד פעמית

* פעילות שהצלחתה מוכחת

:קריטריונים לשיפוט המועמדויות
("מועמדות" – פעילות שהוגשה ע"י אדם או ארגון כמועמדת לאות ההוקרה)

30%–יעילות.1
אחוזי ההצלחה במימוש זכויות; מעקב ווידוא מימוש בפועל; מידת ההנגשה עבור

קהלי יעד מוגדרים; מידת ייעול התהליכים עבור מטופלים.



20%–הפעילותהיקף.2
מספר האנשים שנעזרו בשירותי המועמד ומגוון האוכלוסיות שנעזרו ושיכולות
להיעזר בשירותי המועמד; מגוון הזכויות שהמועמד מסייע בהנגשתן ומימושן;

מספר המוסדות בהם מתקיימת הפעילות; פריסה גיאוגרפית של הפעילות.

30%–והפצההתאמההרחבה,פוטנציאל.3
המידה שבה הפעילות מניעה ומעודדת מעורבות ושותפות של גורמים נוספים

במערכת הבריאות ומחוצה לה לטובת הנגשה ומימוש של זכויות; פוטנציאל
הרחבת הפעילות והפצתה לאוכלוסיות נוספות, למוסדות ולאזורים גיאוגרפיים

נוספים (בהירות מודל ההפעלה, קלות ההטמעה והתפעול); שיתופי פעולה קיימים
עם המוסדות נותני הזכויות (כגון הביטוח הלאומי, שירותי הרווחה ועוד).

10%–ויצירתיותמקוריות.4
שימוש בפלטפורמות חדשניות (דיגיטליות או אחרות), יצירת שותפויות חדשות,

עשייה ייחודית ובולטת בשטח מיצוי הזכויות.

10%–עבודהתכנית.5
איכות תכנית העבודה עבור הפעילות לטווח קצר (השנה הקרובה) ולטווח ארוך,

לרבות פירוט אבני דרך משמעותיות, יעדים ומדדים. לארגונים – שימוש במשאבים
פנימיים של הארגון לטובת הפעילות (כגון כסף, תשתית פיסית, כוח אדם).

:ניקוד
ביותר.הגבוה5ו-ביותרהנמוךהוא1דרגות:חמשבןסולםעלינוקדולעילהקריטריונים

:2021זכויות""מקדמילאותשיפוטועדת
יו"ר הוועדה: ד"ר רחל אדטו - לשעבר ח"כ, לשעבר סמנכ"לית בית החולים שערי.1

צדק
פרופ' נדב דוידוביץ - יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ראש בית הספר לבריאות.2

הציבור באוניברסיטת בן-גוריון
גב' רחל אייל, חברת הנהלת האגודה לזכויות החולה.3
גב' יסמין ענבר, מנכ"לית האגודה לזכויות החולה.4
ד"ר גדי רוזנטל, יו"ר עמותת משפחות בריאות הנפש.5
מר ברוך ליברמן, מנכ"ל עמותת "חברים לרפואה".6
עו"ס עדינה אנגלרד, השרות הארצי לעבודה סוציאלית, מ.הבריאות.7
עו"ד שמעון ריפר, נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מ. הבריאות.8
גב' רותם-שירה לוי מנהלת תחום מיצוי זכויות, משרד הבריאות.9

:הגשת מועמדות
othasar2021@gmail.comהדוא"ל:בכתובתהבריאותלמשרדבכתבמועמדותלהגישיש

על פי המבנה הבא:

תיאור קצר של הפעילות.-
פרטי קשר של המועמד/ת ושל מגיש/ת ההצעה, כתובת אתר אינטרנט (אם יש).-
לארגונים חברתיים - אישור ניהול תקין בתוקף והיקף המחזור השנתי.-
התייחסות נפרדת לכל אחד  מהקריטריונים לשיפוט שהוזכרו לעיל.-

mailto:othasar2021@gmail.com


שמות ופרטי קשר של עד שלושה ממליצים (עדיפות לאנשים שנעזרו בשירות).-
הוועדה רשאית ליצור קשר עם הממליצים,  אך אינה מתחייבת לעשות זאת.

ביןמרווחרגיל,תווים:ביןמרווח,12גודל,Davidבגופן,Wordבמסמךתוגשהמועמדות
עמודים.שלושהעליעלהלאהמסמךרגיל.שוליים:רוחב,1.5ופסקאות:שורות

:צרופות בגדר חובה

לטובת החוברת המסכמת יש לצרף:-
oההפקה).ידיעלייערך(הטקסטמילים200ב-הפעילותשלתיאור
o.לוגו הארגון או תמונה של המועמד/ת, באיכות הדפסה
o.פרטי התקשרות לפרסום לציבור הרחב

צרופות בגדר רשות:

ניתן לצרף מצגת ובה תאור מפורט של מודל הפעילות.-
ניתן לצרף פרסומים המעידים על הפעילות (כגון פרסום עיתונאי, דו"ח פעילות וכדומה).-

25/10/21מועמדות:להגשתאחרוןמועד

יתקיים במסגרתייערכו בטקס חגיגי אשרההכרזה על הזוכים והענקת האותות
2021דצמברבמהלךהחולה,לזכויותהאגודהשלהשנתיהכנס

info@patients-rights.orgהחולהלזכויותלאגודהבכתבלפנותניתןנוספיםלפרטים
rotem.levi@moh.gov.ilהבריאות:למשרדאו

ליחידתם נציגות בוועדהאשר קיימת* ההשתתפות אסורה על עובדי מטה משרד הבריאות
המיוצגים בוועדת השיפוט., חברי האגודה לזכויות החולה, ונציגי הארגוניםהשופטת

mailto:info@patients-rights.org 
mailto:rotem.levi@moh.gov.il

