משרד הרווחה

יום העובד/ת הסוציאלי/ת הבינלאומי בכנסת .0102.3.
אות הוקרה לעובדות ועובדים הסוציאליים המקדמים שינוי חברתי
קול קורא לעובדות והעובדים הסוציאליים
ביוזמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ,ח"כ מאיר כהן ,ובשותפות השדולה למען העו"ס
בכנסת ישראל בראשותו של ח"כ שמעון סולומון ואיגוד העובדים הסוציאליים ,יוענקו אותות
הוקרה לעובדים סוציאליים במסגרת ציון יום העובד הסוציאלי הבינלאומי בטקס אשר יתקיים
בכנסת ישראל ב – 0.0102.3.
האותות והפרסים הכספיים יוענקו לעובדים ועובדות סוציאליים שבמסגרת עבודתם המקצועית
ובנוסף לה תורמים תרומה משמעותית לתהליכי שינוי מדיניות ושינוי חברתי0
הציונים לשבח יינתנו בשלוש קטגוריות:
 עו"ס יחיד/ה0 צוות או קבוצה של עו"ס0 עו"ס באקדמיה0אנו קוראים לכם לשלוח אלינו את המלצותיכם על העובדות והעובדים הסוציאליים הראויים
להוקרה בתחום הפעילות לשינוי חברתי בכל אחת מן הקטגוריות הנ"ל ( 2המלצות לכל
מועמד/ת)0
את ההמלצה יש להגיש לידינו עד לתאריך  330202.3.ע"ג טופס ההמלצה המצ"ב0
ב ב ר כ ה
עו"ס מעוזיה סגל ,יו"ר וועדת הבחירה maozias@hof-ashkelon.org.il
ח"כ עו"ס שמעון סולומון ,חבר הוועדה ssolomon@knesset.gov.il
פרופ' עו"ס שמעון שפירו ,חבר הוועדה shispi@post.tau.ac.il
עו"ס גילה אזולאי ,חברת הוועדה gila2603@gmail.com
עו"ס אסא בן יוסף ,חברת הוועדה assa@masham.org.il
עו"ס מירב דדיא ,חברת הוועדה meravda@molsa.gov.il
עו"ס יעל לוין ,חברת הוועדה yaellevin2012@gmail.com
עו"ס אילנה נירנברג ,חברת הוועדה ilananir@gmail.com
עו"ס שמואל פינצ'י ,חבר הוועדה shfinci@walla.com
עו"ס סאיד תלי ,חבר הוועדה saedt@molsa.gov.il

משרד הרווחה

טופס המלצה על עו"ס ראוי לשבח בתחום הפעילות לשינוי חברתי
שם העו"ס המומלץ/ת או הצוות או הקבוצה____________________________________________ :
מקום העבודה/פעילות ותפקיד_____________________________________________ :
מס' טלפון של העו"ס המומלץ/ת____________ :כתובת מייל של העו"ס המומלץ/ת_____________:
___________________________________________
קטגוריה של הציון לשבח :עו"ס יחיד  /צוות של עו"ס  /קבוצה של עו"ס  /עו"ס באקדמיה  /סטודנט לע"ס
 .1הסבר על מהות הפעילות המקצועית – חברתית של העו"ס (באיזו מסגרת מתבצעת הפעילות ,תקופת
הפעילות ,תיאור הפעילות ,שותפים לפעילות – יחידים או התארגנויות ,הישגים ותוצאות של הפעילות
ברמה החברתית/שינוי מדיניות והשפעתה של הפעילות על מקצוע העבודה הסוציאלית ו/או על העוסקים
בו ,ו/או על מקבלי השרות):

 .2נימוקים מרכזיים מדוע העו"ס/צוות העו"ס ראויים לשבח על שילוב פעילות חברתית בעבודה סוציאלית:

שם הממליץ___________________________________________________________:
מקום העבודה ותפקיד___________________________________________________ :
מס' טלפון____________________________________________________________ :
כתובת מייל___________________________________________________________ :
רקע להיכרות עם העו"ס המומלץ/ת__________________________________________ :

את טופס ההמלצה יש לשלוח אל מעוזיה סגל ,יו"ר וועדת הבחירה לא יאוחר
מתאריך  370202.3.לכתובת maozias@hof-ashkelon.org.il

