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 קול קורא 
 2017" לאות קטן"להגשת מועמדות 

 בקרב נשות ואנשי אקדמיה למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי
 

פרופ' יוסי קטן )ז"ל( היווה דוגמא ומופת לשילוב בין קריירה אקדמית  פורצת דרך בתחום העבודה 

הסוציאלית והמדיניות החברתית בישראל לבין מעורבות ועשייה חברתית ומגדרית ענפה. עבור רבות 

 ורבים הוא היווה אבן שואבת בלחימתו חסרת הפשרות עבור צדק חברתי. 

ר מדיניות חברתית, שירותי רווחה אישיים, עוני, זקנה ועבודה קהילתית פרופ' קטן התמחה בחק

בתחומים אלו. הוא כיהן כעורך הראשי של כתבי העת  יםופרסם מאמרים, ספרים ומונוגרפיות רב

כראש בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ו"חברה ורווחה", "גרנטולוגיה"  ו"בטחון סוציאלי" 

במסגרת   היה בין מקימי הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל.וכן  בבאוניברסיטת תל אבי

פועלו החברתי וההתנדבותי, היה חבר בוועדות ממשלתיות ומשרדיות, שימש בתפקידי ניהול וייעוץ  

כדוגמת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, האגודה הישראלית ים רב בארגונים ועמותות

שלום, שתי"ל, המועצה הלאומית להתנדבות ומנהיגות אזרחית, ועמותת  רוח  לגרנטולוגיה, עוסי"ם

 נשית לקידום עצמאות כלכלית עבור נשים נפגעות אלימות. 

 בה פעל ,בשיתוף עם עמותת רוח נשית ,, החליטו בני משפחתו2012לאחר מותו של פרופ' קטן במרץ 

, הוקרה שנתי לאשת או איש אקדמיהלהמשיך ולשמר את מורשתו באמצעות מתן אות יסודה, למן 

 מסורים ומחויבים לעשייה חברתית מגדרית, במקביל לפועלם האקדמי. ה

 

 מטרת "אות קטן"

 התורמתשל חוקרים וחוקרות אקדמיים התנדבותית מטרת אות קטן היא לקדם מעורבות חברתית 

הוקרה והכרה קת הענמגדרי. זאת, כמובן, לצד -מגדרית ולצדק חברתי-להגברת העשייה החברתית

  לזוכה.

 אותמסגרת ומועד הענקת ה

אירוע ההוקרה השנתי " למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי במסגרתהשנה יוענק אות קטן 

, 2017של עמותת רוח נשית שיתקיים ביוני   "למתנדבות, תומכי/ות העמותה ושותפים/ות לדרך

יוענק לזוכה פסלון "אות קטן" ופרס כספי על סך במעמד משפחתו וחבריו של פרופ' יוסי קטן, במסגרתו 

5000 .₪ 

 הקריטריונים להגשת מועמדות לאות קטן הם כדלקמן:

 אשר זהו מקום עבודתו מוכר ע"י המל"ג המוסד להשכלה גבוהה בישראל אקדמי בסגל שת או איש א ,

 .העיקרי

 מגדרית התנדבותית משמעותית ומתמשכת מוכחת.-פעילות חברתית 

  מגדרי.-המלצה המתייחסים לאופן בו תרמה פעילות המועמד/ת  לקידום צדק חברתישני מכתבי 

 .הגשת מועמדות לאות קטן יכולה להיעשות על ידי ממליצים או על ידי המועמד/ת עצמו/ה 
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 :לאות קטן מועמדותהנחיות ודגשים למילוי טופס ה

 

                           office@ruach.nashit.org.il  - באמצעות הדוא"ל לכתובת יוגשוומכתבי ההמלצה מועמדות טפסי ה

 .3-5טפסי המועמדות ומכתבי ההמלצה מצורפים בהמשך למסמך זה בעמודים . 19.4.2017עד לתאריך 

 

 .בטופס המועמדות יש למלא את כל הסעיפים .1

 ייעשה בדפוס על גבי הטופס המצורף בלבד.  מועמדותמילוי טופס ה .2

רלוונטי לצרף כל מסמך שיש בו כדי לספק מידע ועמדות ניתן לטופס המבנוסף למכתבי ההמלצה,  .3

  .אותאשר עשוי לסייע להערכת ועדת ה/ה, ועל פועלו/ת על המועמד

 :, להיבטים הבאים, בין היתרהתייחסלמכתבי ההמלצה על  .4

ת מידה כמותיות כגון מספר )כולל אמו מוכחת בשנים האחרונותמגדרית התנדבותית -חברתיתפעילות 

 .שעות חודשיות, משך תקופת הפעילות, פריסתה וכו'(

 מגדרי.-אופני השפעתה של הפעילות על קידום צדק חברתי

 שנים הבאות.המשך והתפתחות הפעילות בתכניות ל

 .זיקתה של הפעילות לעבודה האקדמית של המועמד/ת ומידת השפעתה על סביבתו/ה האקדמית
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 2017 - זע"תש לשנת מועמדות לאות קטןשאלון 

 

 :הפרס לקבלת /תהמועמדפרטי  .1

 

   

 פרטי ושם משפחה שם

 

 מען 

 

 טלפון בבית/עבודה

 

 טלפון נייד 

 דואר אלקטרוני

 

 

 

 שנת לידה

 דרגה  מוסד אקדמי

 הקף משרה  פקולטה וחוג

   תחומי ונושאי מחקר

 ההתנדבותיתמשך הפעילות   סוג/י הפעילות ההתנדבותית

 התפקיד בארגון  ותפעילה מתקיימתבו  /הקשרהארגון

  

 הבאים(: םלהיבטי)התייחס/י  תיאור הפעילות .2

 את רואה עצמך כמועמד/ת לאות בגינה החברתית לקידום צדק מגדרי י את העשייה \פרט

 השנים האחרונות. 5ך שימת דגש על קטן, תו

 אמות  /יבמידת האפשר ציין .פעילותךי התרומה המשמעותית, היישומית והישירה של \פרט

על החברה )מס' משתתפים / מקבלי שירות /  הפעילות והשפעתהמידה כמותיות לגבי 

 (./ תהודה תקשורתית / חקיקה ומדיניות וכו'פריסה ארצית

  זה בעבודתך האם ובאיזה אופן משתלבת פעילותך החברתית התנדבותית בתחום

האם ישנה נראות או הכרה לפעילותך במקום עבודתך או בהקשרים האקדמית מחקרית? 

 אקדמיים רחבים?

 לשנה הקרובה וחזון לשנים הבאות.להמשך פעילות תכניות  /יבמידת האפשר פרט 
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 :בעבר ית/ה בהם זכ פרסים .1

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 :נספחים/חומרים נוספים המצורפים לבקשה .2

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 בה: /תמעורב את/הפעילות ציבורית נוספת ש .3

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 אליהם ניתן לפנות בטלפון שלא צירפו מכתבי המלצהנוספים ממליצים 

____________________________ __________________________ 

 ןטלפו     שם ותפקיד

____________________________ __________________________ 

 טלפון     שם ותפקיד

____________________________ __________________________ 

 טלפון     שם ותפקיד

____________________________ __________________________ 

 טלפון     שם ותפקיד
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 2017 - זע"תש לשנת לאות קטןטופס המלצה 

 

   

 :ץ/הפרטי הממלי .4

 

   

 פרטי ושם משפחה שם

 

 מען 

 

 טלפון בבית/עבודה

 

 טלפון נייד 

 דואר אלקטרוני

 

  

 ?אם הנך ממליץ בשם ארגון, מהו שם הארגון ומהו הקשר שלך עם המועמד

 

___________________________________________________________________ 

 

 אפשר לנקוב בשמך בכל הקשור לבחירת המועמד? כן / לאהאם 

 

 הבאים במכתב ההמלצה: םלהיבטיאנא התייחס/י 

 

  ך ראוי/ה המועמד/ת לאות קטן, תובגינה החברתית לקידום צדק מגדרי י את העשייה \פרט

 השנים האחרונות. 5שימת דגש על 

 המועמד/ת לקידום צדק פעילות י התרומה המשמעותית, היישומית והישירה של \פרט

על  הפעילות והשפעתהאמות מידה כמותיות לגבי  /יבמידת האפשר ציין .מגדרי-חברתי

/ תהודה תקשורתית / חקיקה החברה )מס' משתתפים / מקבלי שירות / פריסה ארצית

 (.ומדיניות וכו'

  למיטב ידעתך, האם ובאיזה אופן משתלבת הפעילות החברתית התנדבותית של המועמד/ת

קידום צדק חברתי/מגדרי בעבודתו/ה האקדמית מחקרית? האם ישנה נראות או הכרה ל

 אקדמית לפעילותו/ה החברתית התנדבותית?

 

 


