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 קול קורא להגשת מועמדות  
 

 תעודת הוקרה לציון תרומה יחודית ל                   
 מען האוכלוסיה הזקנה בישראל ל                    

 
 מעניקה תעודות הוקרה ליחידים  האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

 אוכלוסיית חודית או תרומה משמעותית למען י יה י י ולקבוצות, על עש  
 שנתי -הדו יוענקו במסגרת הכינוסתעודות ההוקרה     במדינה.  הזקנים   
 . 2022 פברוארבשל האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שיתקיים   

 

 הנחיות להגשת המלצות ולהצעת מועמדים:
 

הבעת הערכה על עבודה או תרומה יחודית הראויה לציון,    מטרת התעודה:
 הזקנים בישראל. למען אוכלוסית  

 

 חידים וארגונים. י זכאים לקבלת התעודה: 
זכו שלא  תעודות מועמדים  לקבלת  בפרס אחר מטעם    זכאים  או  זה  בפרס 

 השנים האחרונות.   האגודה, בשלוש
 .  ןלארגואחת   הוקרה ותעודת תוענקנה שתי תעודות הוקרה ליחידים 

 

 קריטריונים לבחירת הזכאים:
 חדשנות מקצועית.  ❖
 מסירות ראויה לשבח.  ❖
 עקביות והתמדה במתן שירות.   ❖

 

 אופן הגשת המועמדות:
 . הצעות למועמדות ניתן להגיש על ידי המועמד עצמו או על ידי ממליצים .1

 ממליצים. שני  ל ההצעה להיות מלווה בהמלצותיהם של ע .2
 על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:  .3

    ון במסגרתו הוא פועל, , שם הארגתולדות חיים לרבות פרטים דמוגרפיים   
 . שתי המלצות בצירוףאורה ינושא פעילותו של המועמד ות   

 .igs@netvision.net.ilבדואר או באימייל :    עותקים  שלוח בשניהצעות יש ל. 4 
      . 
 . בועד המנהלמנועים מלהגיש מועמדותם חברים      
 

 2021 בדצמבר 31: לקבלת ההצעות ןמועד אחרו
 

 אגודה הישראלית לגרונטולוגיה.העל המועמדים להיות חברי 
 

 מזכירות האגודה הישראלית לגרונטולוגיה  הכתובת למשלוח ההצעות:
 5512202,  קרית אונו   2371ת.ד. 

 
 
 

 יהונתן למברגר                                                                
 מזכיר   האגודה 
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