
אות הנשיא למתנדב
התשע"ז





מכובדיי,

הענקת אות הנשיא למתנדב ולמתנדבת היא אחת הזכויות הגדולות הכרוכות 

בתפקיד אותו אני ממלא כנשיא המדינה. 

בכל שנה, אני מקבל את שמות הזוכים והזוכות ואת הסיפורים מאחורי השמות. 

בחברה  הקבוצות  מכל  הארץ,  רחבי  מכל  וגברים,  נשים  ומבוגרים,  צעירים 

הישראלית. עם כל סיפור, אני זוכה להכיר במעט את הזוכה, ולא פחות מזה — 

זוכה להכיר את המעגלים עליהם הוא או היא משפיעים מטובם. זמן הקריאה 

ברוחו,  באדם,  אמונה  זמן  הלב,  התרחבות  של  זמן  מפז,  יקר  זמן  הוא  הזה 

בכוחו.

השנה הוקדש אות הנשיא למתנדב לגופים ואנשים העוסקים בצמצום פערים 

מאמין  אני  הישראלית.  בחברה  אוכלוסיות  ובין  מגזרים  בין  השוויון  וקידום 

כי משימה זו היא מהמשימות המרכזיות והמשמעותיות ביותר העומדות בפני 

שהתנדבתם  יקרים  וזוכים  יקרות  זוכות  לכם  מודה  אני  הישראלית.  החברה 

לשאת בעול הכבד הזה.

יקירי הזוכות והזוכים,

הישראלית  החברה  מתנדבות.  או  מתנדבים  ללא  לשרוד  יכולה  איננה  חברה 

יומיום, של אחורי  גיבורים של שגרה, של  כמוכם.  וגיבורות  לגיבורים  זקוקה 

היא  "אבל  ביאליק,  נחמן  חיים  פעם  כתב  הרוח",  את  רואים  "אין  הקלעים. 

הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים המתנפנפים מעל התורן לעיני כל". אתם 

הרוח הנוהגת את הספינה. אתם התקווה הישראלית של כולנו.

      בברכה ובהערכה

ראובן )רובי( ריבלין      

נשיא המדינה



חוסנה של מדינת ישראל נמדד אמנם בכושר עמידתה הביטחונית וביכולתה להגן על 

עצמה, אך חשובה בה במידה דמותה המוסרית ובערכיה האנושיים, בדיוק כפי שאמר 

ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. 

התנדבות היא ערך — ערך של נתינה מבלי לצפות לקבל דבר בתמורה. המתנדבים שזכינו 

ראוי  כן  ועל  ולהשפיע,  לתרום  רצון  של  פנימיים  ממניעים  פועלים  פועלם  על  ללמוד 

להכיר ולהוקיר את פועלם.

"אות הנשיא למתנדב", המוענק מדי שנה, מבהיר לנו את החשיבות ואת ההשפעה שיש 

לארגונים ולמתנדבים הרבים הפועלים למען החברה. 

בין  השוויון  וקידום  פערים  בצמצום  לעוסקים  למתנדב"  הנשיא  "אות  הוקדש  השנה 

לו  שיש  משמעותי  אתגר  זהו  ספק,  אין  הישראלית.  בחברה  אוכלוסיות  ובין  מגזרים 

השפעה לאומית רחבה, וראוי שאנחנו — כחברה — נעסוק בו.

ערבות הדדית יצוקה עמוק במסורת היהודית בבחינת "כל ישראל ערבים זה לזה", והיא 

ושאינם  יהודים   — מרכיביה  כלל  על  הישראלית  החברה  של  המהותי  התווך  עמוד  גם 

יהודים.

ארגוני המתנדבים והמתנדבים שפועלים לבדם ועוסקים בסיוע ובערבות הדדית הלכה 

למעשה מספקים השלמה ראויה למעשה הנדרש והמצופה על ידי גורמי הממשל, הממונים 

על הנושאים השונים, וחשובה עד כדי הכרחית לקיומה של חברה הוגנת, שבה הרוב דואג 

למיעוט — והחזק דואג לחלש.

צמצום  היא  מטרתם  שכל  ראויים,  מועמדים  מאות  בחנה  בראשה  שעמדתי  הוועדה 

הפערים הקיימים בחברה וקידום השוויון בין המגזרים. אחרי התחבטויות רבות בחרנו 

את אלה מהם, שעבודתם המסורה ראויה לשבח, והשפעתם מחלחלת עמוק בקרב החברה 

הישראלית.

לנכון להכיר בתחום  לנשיא המדינה על שמצא  אני מבקש להביע את הערכתי הרבה 

חברי  ולכלל  הנשיא  בית  לצוות  ומודה  אותו  לקדם  וחשוב  מרכזי  כתחום  ההתנדבות 

ולזוכי  ומביע את הוקרתי למתנדבים בכלל  נאמנה,  ביצעו את עבודתם  הוועדה, אשר 

האות בפרט.

          רא״ל )מיל( בנימין )בני( גנץ
יו"ר הוועדה המייעצת ל"אות הנשיא למתנדב"



הנחת היסוד בפעילותה של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל אשר הוקמה ע"י   ■

ממשלת ישראל בשנת 1972 — היא כי ההתנדבות הינה מנוף מרכזי בהתפתחותה של 

החברה.

יש במעשה ההתנדבות כדי לחזק את הערבות ההדדית בקרב המגזרים השונים של  	■

החברה, לקדם את האוכלוסייה, צעירים ומבוגרים כאחד, לגשר על הבדלים ופערים 

ולהביא ללכידות חברתית.

הורתה ולידתה של מדינת ישראל היו על דרך ההתנדבות של קבוצות ושל יחידים   ■

הביאו  אלה  והחקלאות,  הביטחון  וההתיישבות,  העלייה  ובהם  החיים,  תחומי  בכל 

להישגים רבים ולהיותה של ישראל לאחת המדינות המפותחות ביותר.

פעילות עניפה נעשית ע"י משרדי ממשלה, תנועות ומוסדות וכן אלפי עמותות כדי   ■

לקדם את  מעורבות האזרחים בפעילות התנדבותית וזו הולכת ומתרחבת בהיקיפיה 

בכל מגזרי החברה.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מתכבדת וגאה להיות שותפה לבית הנשיא,   ■

זו השנה ה-43 להענקת "אות הנשיא למתנדב" ע"י כבוד נשיא המדינה.

גם השנה הומלצו רבים וטובים, יחידות, מוסדות, ארגונים ועמותות לקבלת האות.  ■	

את  המקדמת  התנדבותית  פעילות  של  מופלא  פסיפס  ההמלצות  במאות   יש 

היחיד ואת הקהילה ותורמת לאיכות חיים טובה יותר.

כל  של  טובה  ונציגות  נאה  מזיגה  מהווים  שנבחרו  והזוכות  הזוכים  עשר  שניים   ■

חלקי האוכלוסיה, בהם נער בן 14 וסבתא בת 83, נציגי הערים והפריפריה, העדות 

והמגזרים המתנדבים בתחומים חברתיים שונים.

התודה והברכה לנשיא המדינה המעלה של נס את מעשה ההתנדבות, לחברי הוועדה   ■

ולחבריי  גנץ, לעובדי בית הנשיא  )מיל�( בני  לבחירת הזוכים בראשותו של רא"ל 

במועצה להתנדבות.

מיטב הברכות ומלוא ההערכה למתנדבים בישראל ולזוכים ב"אות הנשיא למתנדב"   ■

לשנת תשע"ז, התורמים לחברה הישראלית ולהיותה מקום ראוי וטוב לחיות בו.

  דר� ברוך לוי
נשיא המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  



בכל פעם מחדש אנחנו נרגשים מחדש למקרא ההמלצות החמות על אנשים וארגונים 

העוסקים בהתנדבות כדרך חיים שנסתרת מן העין ואינה זוכה לכותרות אבל נמשכת 

כדי לענות על צרכים חיוניים. 

מגזרים  בין  לפערים  מודעים  הישראלית  בחברה  רבים  כמה  לגלות  נפעמנו  השנה 

ואוכלוסיות ופועלים כדי לצמצם אותם ולקדם את השוויון. הפניות הרבות שמגיעות 

אלינו מצביעות על כך שתופעת ההתנדבות כלל לא נעלמה מן הנוף הישראלי, ולמעשה 

היא רבה מאוד והיא חלק מהייחוד של החברה בישראל ושל מדינת ישראל. היא נעשית 

מכל הלב, מתוך תחושה של שליחות ואחריות חברתית ומתוך כוונה שלא להשלים עם 

הפערים ולעשות הכול להוביל מהלכים לקידום ולשוויון. 

כמו מהפכות אמיתיות, העשייה הזו נעשית מלמטה וגורפת רבים להצטרף אליה. גם 

השנה, למדנו שדווקא המצוקות והקשיים הן המניע העיקרי של אותם יחידים וארגונים 

שבחרו לעשות מעשה ולהביא — בדרכם שלהם — לשינוי.

)בני(  בנימין  )מיל(  רא"ל  שלה,  ראש  וליושב  המייעצת  לוועדה  להודות  מבקשת   אני 

גנץ על בחירת 12 הזוכים הראויים השנה לכבוד והוקרה שנשיא המדינה מעניק להם.

והייעוץ  הלווי  על  )אזרחי(,  תל-אביב  מחוז  פרקליט  לשעבר  כהן,  יעקב  לעו"ד  תודה 

בהתנדבות. 

יישר כוח וברכות לזוכים. 

 ציונה רוזנטל
הממונה על אות הנשיא למתנדב

לשכת נשיא המדינה

.



חברי הוועדה המייעצת למתן האות

יושב ראש הוועדה

הרמטכ"ל ה-20 רב-אלוף )מיל( בנימין )בני( גנץ  

חברי הוועדה
מפקד גלי צה״ל מר ירון דקל 

רכז תנועת דרור ישראל מר פסח האוספטר 

פעילה חברתית גב' אריאלה ורטהיימר 

יושבת ראש עמותת בת מלך עו"ד צילית יעקובסון 

מזכ"ל תנועת בנות בית יעקב בתיה גב' אסתר כהן 

לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר הראל לוקר 

ראש מרכז מורשת בגין מר הרצל מקוב 

חוקרת ומרצה בתחום הסוציולוגיה של המשפחה ושוויון מגדרי ד"ר מהא כרכבי סבאח 

יועצות לוועדה

הממונה על אות הנשיא למתנדב, לשכת נשיא המדינה גב' ציונה רוזנטל 

חברות הוועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות גב' מתי וייל וגב' תמי פרדו 

רכז מנהלה
מתנדב במועצה הלאומית להתנדבות מר אברהם פלורס  





ואלה מקבלי

אות הנשיא למתנדב התשע"ז
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

עיד אבו זקיקה 

 על פועלו ליצירת שוויון
בקבלת שירותים של הצלת חיים

 15 כבר  מתנדב  ע'רביה,  אל  מבאקה   ,57 בן  זקיקה,  אבו  עיד 
מילא  השנים  במרוצת  אמבולנס.  וכנהג  כחובש  אדום  דוד  במגן   שנים 

ועד  ראש  יושב  בהם  בארגון,  תפקידים  של  ארוכה  שורה  בהתנדבות 

המתנדבים וחבר הדירקטוריון של הארגון.

 אות הנשיא למתנדב



 אות הנשיא למתנדב11

עיד אבו זקיקה מקדיש את חייו להתנדבות למען החברה ובחר להיות 
שייקרא  צורך  לכל  לסייע  כדי  אדום.  דוד  במגן  אמבולנס  ונהג  חובש 

אליו הוא נמצא בכוננות תמידית, הן בשגרה הן בחירום. במהלך שנות 

התנדבותו הגיע להושיט עזרה ראשונה לנפגעים בתאונות דרכים וכן היה 

הוא  רבי-נפגעים.  ובאירועים  מחבלים  בפיגועי  לסייע  שהגיעו  בצוותים 

צוותי הארגון שפעלו  בין  והיה  לגבולות אזור מגוריו  גם מחוץ  התנדב 

בדרום הארץ בעת מלחמת לבנון השנייה, במבצע עופרת יצוקה, במבצע 

עמוד ענן ובמערכת צוק איתן. בסופת השלג שפקדה את ירושלים הגיע 
עם צוות האמבולנס שלו כדי לתגבר את מערך ההצלה בעיר. 

עיד פ�רץ דרך בכך שהביא להקמת תחנות מד"א ולנוכחות של אמבולנסים 
או  תחנה  בהם  היו  שלא  ערביים,  בכפרים  ביממה  שעות   24 וכוננים 

יגיעו  שאמבולנסים  עד  ארוכה  להמתנה  נזקקו  ותושביהם  אמבולנס, 

מתחנות קרובות. למעשה, תחנת מד"א בחדרה, שבה הוא ממשיך לפעול, 

הייתה לביתו השני, ומשרדו הפרטי היה לתחנת מד"א ביישוב שבו הוא 

מתגורר. בזכות הגב�רת המודעות לנושא ההצלה והפצת חזון ההתנדבות 

בקרב האוכלוסייה הערבית הצליח לגייס מתנדבים רבים מאנשי המגזר 

בני  את  להתנדבות  רתם  אף  הוא  מגוריו.  באזור  ההצלה  שירותי  לכל 

והם  בארגון,  למתנדבים  הפכו  ילדיו  מבין שבעת  שישה  שלו:  משפחתו 

משמשים חובשים, נהגים, מדריכים וגם חברים ביחידת החילוץ של פיקוד 

לפועל  והוציא  יזם  כן  כמו  זק"א.  בארגון  מתנדב  מילדיו  אחד  העורף. 

בישראל,  הלאומי  בשירות  הערבי  מהמגזר  נוער  בני  לשילוב  תוכנית 

באמצעות מד"א. הוא מדריך מתנדבים ובני נוער בבתי ספר ובמתנ"סים 

באזור השרון ומכשיר מגישי עזרה ראשונה.

.
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

בתיה אבישר 

 על תמיכה במשפחות שכולות
והעצמת נשים כגשר בין תרבויות

בתיה )ז�נט( אבישר נולדה בעירק בשנת 1934. ב-1943, בעיצומה 
של מלחמת העולם השנייה, עלתה לארץ לבדה, בחשאי, וכנערה בת 14 

התנדבה לאצ"ל, ומאז היא ממשיכה להתנדב. בשנת 1977 נפל בנה הבכור 

בעת שירותו בצה"ל, ומאז החלה להתנדב למען משפחות שכולות. לאחר 

רצח יצחק רבין החלה לפעול בפורום המשפחות השכולות הישראלי-

פלסטיני ובו היא מסייעת לאימהות שכולות להתגבר על האובדן.

 אות הנשיא למתנדב
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חודשים אחדים לאחר שנפל בנה הבכור, עוזי, בן 21, בעת שירותו הצבאי, 
החלה בתיה אבישר לסייע למשפחות שכולות. היא פנתה למשרד הביטחון 

ומיהרה אל דלתות הדירות  כדי לאתר משפחות שהתגוררו סמוך לה — 

והבתים כדי להציע כל עזרה אפשרית: ניקיון, בישול, קניות, חיבור עם 

הרשויות או כל שליחות אחרת שתוכל להקל מעט את הנטל הכבד של 

והשכול. היא בחרה להנציח את בנה באמצעות תמיכה במעגל  האובדן 

החברים שלו, ומאז ועד היום — במשך 40 שנה — היא מלווה אותם, והם 

אותה, בקשר של תמיכה וערבות הדדית. 

המשפחות  פורום  אוהל  של  לפעילות  נחשפה  רבין  יצחק  רצח  לאחר 
השפה  כדוברת  מאז.  פעילה  היא  ובו  הישראלי-פלסטיני  השכולות 
וכמאמינה  הערבית  התרבות  רזי  את  היטב  שמכירה  כמי  הערבית, 

באדם באשר הוא אדם, היא מנהלת עם הנשים הפלסטיניות שיח חברי, 

השכול  על  ובנחמה  עבודה  במציאת  להעצמתן  ומסייעת  ומחבק  קרוב 

והבנה  דיאלוג  של  גשרים  יצרה  הזאת  בפעילות  המשפחתי.  והאובדן 

לצד שיתוף פעולה, הכוונה והדרכה, תוך שהיא מלווה — ליווי אישי — את 

ולמען  רבות  שכולות  משפחות  למען  להתנדב  וממשיכה  מהנשים   רבות 

ניצולי שואה, ליקויי ראיה וכל מי שזקוק לעזרה. בעיניה, כל בני האדם 

 שווים וכולם ראויים לכבוד ולעזרה, ולמעשה היא אימא וסבתא תומכת 

לרבים — בהם החברים של עוזי וכל דורש. 

 אות הנשיא למתנדב
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

סא"ל )מיל( אריאל אלמוג

 על שילוב צעירים בעלי מוגבלויות
בצה"ל והעצמתם 

ועל פעילות למען קבלת השונה

גדולים  התוכנית  את  והקים  ייסד  אלמוג  אריאל  )מיל(  סא״ל 
בתוכנית  בצה"ל.  לשירות  מוגבלויות  בעלי  צעירים  המשלבת  במדים, 
משרתים כיום 350 צעירים בעלי צרכים מיוחדים ב-22 בסיסים בצה"ל. 

בשנת 2001, בעת שנסע בכביש הבקעה, זיהה מחבל שהתקרב לאוטובוס 

של  מירי  ונפגע  נורה  אך  אותו,  ונטרל  המחבל  לעבר  ירה  הוא  נוסעים. 

מחבל נוסף. על אף פציעה בראש המשיך במגע עד שנטרל גם את המחבל 

 הנוסף. על הפעולה הזו הוענק לו ציון לשבח מהרמטכ"ל, ממפכ"ל המשטרה 

ומהשר לביטחון הפנים.  



חולים  בבית  מאושפז  אלמוג  אריאל  )מיל(  סא"ל  היה  וחצי  חודשיים 
בעקבות פציעתו, בעת שנטרל שני מחבלים בצפון בקעת הירדן. בתקופה 

הזאת נחשף לפצועים רבים, בהם נערים ונערות בעלי מוגבלויות. המפגשים 

האלה הביאו אותו להחלטה להקים בצה"ל — מיד לאחר החלמתו — פרויקט 

שישלב את הנערים והנערות האלה, שעד אז צה"ל נמנע מלגייס אותם, 

כהוקרה  פעם  לא   — לחברה  ולתרום  בצבא  לשרת  אפשרות  להם  ולתת 

ותודה על הטיפול שהחברה העניקה להם.

במדים,  גדולים  בתוכנית   2005 בשנת  השיק  עליו  שחלם  הרעיון  את 
שמופעלת כיום באמצעות עמותת יד לילד המיוחד. רעיון זה חולל מהפכה 

בעלי  של  לשילובם  בנוגע  בכלל  החברה  ושל  בפרט  צה"ל  של  בגישה 

מוגבלויות וההתייחסות אליהם כאל שווים. מאז, עד היום, הוא פועל למען 

שילובם של צעירים בעלי מוגבלויות בצה"ל ובחברה הישראלית כולה, ולשם 

כך הוא נמצא בקשר מתמיד עם ההורים, עם בתי הספר שבהם לומדים 

הילדים, עם הפיקוד הבכיר בצה"ל, עם מפקדי לשכות הגיוס ועם מפקדי 

הבסיסים, אשר קולטים את הנערים והנערות לשירות משמעותי אצלם. 

עם סיום שירותם הצבאי  משתלבים הצעירים בעלי המוגבלויות בתעסוקה 

אזרחית, מפרנסים את עצמם ותורמים למשק ולכלכלה. הוא רואה חשיבות 

 רבה בהשפעה העצומה של התוכנית על החיילים ה"רגילים", שנחשפים 

מקרוב — רבים מהם בפעם הראשונה — לצעירים בעלי מוגבלויות ולומדים 

לקבל את השונה במסגרת שירות משותף למען החברה. בדרך זו צה"ל 

בחברה  המוגבלויות  בעלי  לשילוב  היתוך  כור  לשַמש  בייעודו  ממשיך 

ובקהילה.

 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

סא"ל )מיל( אריאל אלמוג

 אות הנשיא למתנדב15
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

דבורה גולדפרב

 על מגוון פעילויות למען חינוך
וקידום אוכלוסיות מוחלשות  

ב-1970,  לארץ  עלתה  היא  בארגנטינה.  נולדה  גולדפרב  דבורה 
ועסקה  חינוך  בנושאי  התמחתה  השנים  במרוצת  בתל-אביב.  ומתגוררת 

במגוון תפקידי הנחיה, ייעוץ וטיפול.  

 אות הנשיא למתנדב



 אות הנשיא למתנדב17

דבורה גולדפרב ינקה מהוריה את הרצון לסייע לנזקקים ולהעניק מזמנה 
בחינוך  עסקה  רבות  שנים  בחברה.  מוחלשות  קבוצות  למען  וממרצה 

ובטיפול בילדים בעלי לקויות למידה ונחשפה לקשר בין מצבה הסוציו-

אקונומי של האוכלוסייה הזו לבין יכולתה לממש את יכולותיה. בשנת 

2009 פנתה לרשויות הרווחה של עיריית תל-אביב והציעה לתת מזמנה 

ומכישוריה למען האוכלוסיות המוחלשות בדרום העיר, שחיות במחסור 

ואינן מקבלות את ההזדמנויות הראויות למיצוי הפוטנציאל. היא פיתחה 

מודל עבודה לצמצום מצבי סיכון של ילדים באמצעות העצמת המשפחה, 

שלה  המתווה  האדם.  של  בחייו  המשפחה  של  חשיבותה  הבנת   מתוך 

עוסק בעבודה עם משפחותיהם של ילדי בבתי ספר יסודיים, שיש להם 

קשיים לימודיים וחברתיים, תוך התייחסות לקשר בין היחיד, המשפחה 

את  והקימה  יזמה  המצוקה,  היקף  את  להכיר  שלמדה  לאחר  והקהילה. 

מרכז שחקים, וכדי להפעיל אותו בגישה מערכתית רחבה גיבשה סביבה 

צוות של אנשי מקצוע. יחד, בשיתוף מלא עם מוסדות החינוך והרווחה, 

החלה לפעול בקרב משפחות ביפו. הקשר ההדוק עם המשפחות אפשר 

לה ללמוד את צרכיה של כל משפחה ומשפחה, וכך החלה לפעול כדי 

ביותר  הטובות  הדרכים  את  למצוא  להן  ולעזור  המשפחות  את  לחזק 

לפיתוח סביבה מיטבית, שתאפשר התפתחות רגשית וחברתית טובה יותר 

לכל בני המשפחה — וכמובן, בעיקר, לילדים. התוצאות לא איחרו לבוא, 

והתנהגותם  בלימודים  הילדים  של  הישגיהם  השתפרו  קצר  זמן  ובתוך 

השתפרה. בעקבות ההצלחה ביקשה לצרף לתוכנית שיזמה את שכונת 

נווה עופר — והתוכנית מופעלת גם בה. במסגרת הברית הטיפולית שיצרה 

התוכנית מתבקשים מקבלי הסיוע להתנדב למען הקהילה והאוכלוסיות 

הנזקקות בה, וכך — כחלק מתהליך ההעצמה — הופכים הנעזרים לעוזרים, 

והמקבלים — למעניקים. 

.

.
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

הרחבת המעגלים

על חשיפת בני נוער מהפריפריה 
 החברתית והגאוגרפית

לפעילות של העצמה ונתינה 

להוביל  כדי   1998 בשנת  הוקמה  המעגלים  הרחבת   עמותת 

למסלול  ישראל  של  החברתית  בפריפריה  יא-יב  כיתות  תלמידי 

מדריכים  צוות  בישראל.  לחברה  משמעותית  ונתינה  הצלחה  של 

ההתנדבות  מיזם  את  ומפעילים  אישי  ומודל  מנטורים   משמשים 

והמנהיגות כדי להעצים את בני הנוער ולהוכיח שהם מסוגלים להיות 

מובילי דרך בטיפוח ערכי ההתנדבות של נוער באזורי סיכון. בעמותה 

פעילים כ-300 מדריכים.  
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עמותת הרחבת המעגלים שמה לה מטרה להוביל בני נוער מהפריפריה 
החברתית בישראל לנתינה לחברה הישראלית, על אף הקשיים, ולהפוך 

אותם למנהיגים ומובילי דרך. העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם 

הנתינה,  של  לחשיבותה  הנוער  בני  נחשפים  ובמהלכה  הכיתות,  מחנכי 

ההשתייכות  למסגרת  הפרט  של  ולאחריותו  בכלל  החברתית  לאחריות 

של  החיים  למעגלי  הנוגעות  סוגיות,  עולות  הכיתתיים  במפגשים  שלו. 

והמדריך של העמותה מסייע לבני הנוער להגדיר  ולעתידם,  התלמידים 

קושי שהם נתקלים בו — בדרך כלל בבית הספר עצמו, בשכונת המגורים או 

במעגלים חברתיים שהם שייכים אליהם. לאחר הגדרת המשימה המדריך 

יוצר סביבו צוות מוביל של בני נוער מתנדבים, ויחד הם מגבשים תוכנית 

וכלים להובלה של מיזם מנהיגות מקומי — מהרעיון והחזון ועד לפרטים 

הקטנים. בשלב הביצוע של הפרויקט המוסכם הם מרחיבים את המעגלים 

מעוניינים  אשר  וחברים  משפחה  בני  אחרים,  נוער  בני  בהם  ומשתפים 

להירתם למשימה שהוגדרה. כך, למשל, ארגנה קבוצת מתנדבים מראש 

העין חגיגת בת מצווה לילדה ממשפחה קשת יכולת. צוות המשימה גייס 

לאחר  למזכרת.  לאלבום  ועד  מהאולם   — אירוע  להפקת  הנדרש  כל  את 

מקיימים  המתנדבים   — הפרויקטים  שאר  כמו   — הזה  הפרויקט  השלמת 

שלב סיכום, שבו הם דנים בחשיבותה של העשייה החברתית כמנגנון של 

העצמה ומגבשים את הפעילות הבאה. 

בני הנוער שפעלו כמתנדבים בתוכנית התגייסו, לאחר סיום לימודיהם, 
לשירות צבאי משמעותי והתקדמו לתפקידי פיקוד, החלו ללמוד במוסדות 

להשכלה גבוהה והמשיכו לתרום לחברה ולמדינה.

 אות הנשיא למתנדב
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 על הפעלת מיזמים
למען החברה הבדואית ובשיתופה

תעשיין  רבות  שנים  היה  מקיסריה   65 בן  זיוון,  )איציק(  יצחק 
עיתותיו  ובעלים של חברת טקסטיל. בשנת 2009 החל להקדיש את כל 

מגוונים  מיזמים  מוביל  הוא  ובה  הבדואית  החברה  בקרב   להתנדבות 

בכמה מוקדי שינוי מרכזיים. 

 אות הנשיא למתנדב

 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

יצחק זיוון



21

פעילותו של איציק זיוון בחברה הבדואית מקיפה מגוון תחומי עשייה, 
שבהם הצליח להוביל שינוי משמעותי בדרך של פיתוח מנהיגות ומיזמים 

כלכליים להעצמת נשים וצעירים. כדי לעודד היצע תעסוקתי לנשים ולתת 

מענה לצורכי ההזנה בבתי הספר הוקם אלסנבל, מפעל הקייטרינג של 

במפעל,  העובדות  בהתנדבות.  הכללי  מנהלו  משמש  והוא  חּורָה,  נשות 

שמשמש עסק חברתי ומודל לחיקוי במדינות רבות בעולם, מקבלות בכל 

לימודים  כמלגות  הרווחים  את  ומחלקות  המיזם  ברווחי  חלקן  את  שנה 

לילדים וכן למיזמים חברתיים אחרים בחברה הבדואית בנגב.

לצד היוזמה הכלכלית יצחק הוא חבר בוועד המנהל של עמותת כוכבי 
החברה  בקרב  צעירה  מנהיגות  של  חדש  דור  לטפח  שנועדה  המדבר, 
הבדואית ולהוביל שיח חיובי של עשייה וקידום מרחב משותף בעבור כלל 

תושבי הנגב, יהודים ובדואים כאחד. כמו כן הוא עומד בראש תוכנית שער 

לאקדמיה במכללת ספיר, אשר פועלת לעידוד מצוינות אקדמית בקרב 
צעירים בדואים בעת לימודיהם במכללה. התוכנית מאפשרת להם ללמוד 

בנגב במקום בתחומי הרשות הפלסטינית באמצעות מלגות מחיה ושכר 

לימוד והשתתפות בהוצאות נוספות על מנת שיוכלו להשתלב בלימודים 

בכל המחלקות במכללה. 

בנוסף הוא מקדם פרויקטים נוספים במועצה המקומית חּורָה, שתורמים 
לפיתוחה הכלכלי של הרשות, ותוכנית לשיפור תרבות הנהיגה של צעירים 

בחברה הבדואית. הוא גם משמש מנהל כללי — בהתנדבות — של הפרויקט 

בדואיים  וניסיון  ידע  ערכים,  המשלבת  בת-קיימא  חווה   — עתיר  וואדי 
זו  בדרך  לקיימות.  במעבדה  שפותחה  הייחודית  הגישה  עם  מסורתיים 

הוא מסייע לחברה הבדואית לפרוץ דרך כחברה יזמית וחלוצה, חוקרת 

ומלמדת, תוך שימוש במחקר ובטכנולוגיות המתקדמות לצד הידע שצברה 

החקלאות הבדואית במשך מאות שנים.   

 אות הנשיא למתנדב
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

חינוך לפסגות

הפערים  לצמצום   2001 שנת  מאז  פועלת  לפסגות  חינוך  עמותת 

בעלי  ולנוער,  לילדים  הזדמנויות  שוויון  יצירת  באמצעות  החברתיים 

פוטנציאל למצוינות, שחיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת 

ישראל. התוכנית מתקיימת בשיתוף עם משרד החינוך, הרשויות המקומיות, 

בתי הספר והקהילות השונות ומלווה את התלמידים מכל המגזרים למשך 

עשר שנים. כ-800 סטודנטים מדריכים ומפעילים את התוכנית החינוכית-

בכ-40  חניכים  כ-2,400  כיום  מלווים  והם  מציעה,  שהעמותה  חברתית 

וׂשגב  לשדרות  בצפון  קצרין  בין  מקומיות  רשויות  ב-16  מצוינות  מרכזי 

שלום בדרום. 

 על צמצום הפערים החברתיים
 דרך יצירת שוויון הזדמנויות
באמצעות חינוך למצוינות 



עמותת חינוך לפסגות מעניקה לילדים ולבני הנוער החניכים תוכנית בת 
12 עד 16 שעות בשבוע ובה למידה חווייתית מעשירה במקצועות הליבה 

וכן העצמה אישית וקבוצתית לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית ופעילות 

לא  עיניה  לנגד  רואה  היא  כן,  כמו  אופקים.  להרחבת  מגוונת  העשרה 

רק את ההישגים בלימודים, אשר פותחים לבני הנוער שערים לאזרחות 

מעורבת ופעילה ולמיצוי תעסוקתי, ולכן היא יוזמת ומפעילה תוכנית קיץ 

ומיצגים,  תערוכות  ארציים,  מפגשים  מנהיגות,  סמינר  אנגלית,  ללימודי 

טורנירים בכדורגל ומפגשי הורים המעורבים בנושאי סובלנות ודו-קיום. 

ישראל,  הרב-תרבותית של  מייצגים את הקשת  ובוגריה  התנועה  חניכי 
 25 פיתוח.  ועיירות  יישובים  וילדי  חדשים  עולים  וערבים,  יהודים  בהם 

האחרונה  בשנה  הערבית.  מהחברה  הם  בתוכנית  מהמשתתפים  אחוזים 

מרכז  בלוד,  הערבית  לחברה  מרכז חדש  עם פתיחת  הפעילות  הורחבה 

ראשון לחברה הבדואית בׂשֶגב שלום ומרכז נוסף בנתניה. 97 אחוז מבוגרי 

התוכנית, המועמדים לשירות ביטחון, פנו לשירות צבאי או אזרחי, ו-89 

אחוז מהם משרתים שירות משמעותי בתפקידים איכותיים. כל הנערים 

וביוזמות  חברתית  במעורבות  עוסקים  הכלל  מן  יוצא  ללא   והבוגרים 

שלהם למען הקהילה שבה הם חיים.

הרעיון לפעילותה של העמותה הזאת עלה בקרב קבוצה של סטודנטים 
מהמכללה האקדמית תל-אביב יפו, אשר ביקשו לפעול למען הקהילה 

הסמוכה ולאפשֵר לבני נוער בשכונת תל-כביר )נווה עופר( הרחבת אופקים 

וחשיפה לאקדמיה, כדי שיזכו בהזדמנות שווה להצליח.

  

 אות הנשיא למתנדב23



24

 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

שאול ובלה כהן

 על פועלם לשוויון ולמיצוי זכויות
של אוכלוסיות שונות  

 — ולחוד  יחד   — מתנדבים  טוניס,  ילידי  מרמלה,  כהן  ושאול  בלה 
שנת  מאז  שונים.  ובפרויקטים  בארגונים  פעילים  הם  הקהילה.  לרווחת 

1996 הם עוסקים במתן סיוע וייעוץ לאוכלוסייה בעירם מכל הקהילות, 

בן 75, החלו להתנדב עוד טרם  ושאול,   ,70 והמגזרים. בלה, בת   העדות 

היו לגמלאים. 

 אות הנשיא למתנדב
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בלה ושאול כהן החלו את מפעל ההתנדבות שלהם בביתם, כאשר סייעו 
לשכניהם ברמלה ולכל מי שהתדפק על דלתם למצות את הזכויות המגיעות 

להם כאזרחים, בעיקר לאוכלוסיות החלשות. משנת 2001, לאחר שנפתחה 

ומפעילים  בה  פועלים  הם  לאזרח(,  ייעוץ  )שירות  שי״ל  תחנת  בעירם 

את הסניף שעות רבות בכל יום. כדוברי השפה הערבית על בוריה הם 

מסייעים לרבים מתושביה דוברי הערבית, המוסלמים והנוצרים של העיר, 

ובכל הליכי הביורוקרטיה אל מול הרשויות  המתקשים בשפה העברית 

והמוסדות. בין היתר, הם פועלים במתן עצה והכוונה בכל הקשור לדיני 

עבודה, ליחסי עובד-מעביד ולזכויותיהם של עובדים על פי שעות ועובדי 

קבלן. גם לאחר שעות הקבלה בסניף, הם ממשיכים לסייע מתוך תחושה 

של קירוב לבבות ושותפות בין שכנים ושותפים באותה קהילה עירונית. 

פעילותם רבת השנים הקלה על אוכלוסיות חלשות שנוצלו לרעה והביאה 

לאחווה בין משפחות ערביות למשפחות יהודיות ברמלה. רבים שנעזרו 

בבני הזוג מעידים על החיידק שדבק בהם ועל היענותם לסייע לכל דורש, 

בכל שעה ובכל בעיה.  

בסיסיות  לזכויות  הנוגע  בכל  והכוונה  ייעוץ  במתן  ההתנדבות  לצד 
של  ארוכה  בשורה  מתנדבים  הם   — וערבים  יהודים   — העיר  תושבי  של 

פרויקטים לרווחת הקהילה. בין היתר, הם מלווים עולים חדשים מאתיופיה 

ומאמריקה הלטינית ומסייעים להם בקליטתם. שאול, ככהן, עורך — לכל 

המבקש או המתקשה למצוא מימון — טקסי פדיון הבן וזֶבד הבת, ובלה 

פעילה בקבוצות שונות של עולים ומסייעת להם במציאת פתרונות דיור, 

נשיאת  בהתנדבות,  שימשה,  לאחרונה  עד  ועוד.  לילדים  חינוך  פרנסה, 

רוטרי ברמלה. 

 אות הנשיא למתנדב
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

לב מלכה 

 על שוויון הזדמנויות
לחיי שגרה לילדים חולי סרטן

 500 אברמן.  אהרון  הרב  יד  על   1992 בשנת  הוקם  מלכה  לב  ארגון 

המתנדבים בארגון מקיימים פעילויות שונות למען ילדים חולי סרטן מכל 

שיעורים  רפואי,  ציוד  השאלת  היתר,  בין   — הארץ  רחבי  ומכל  המגזרים 

פרטיים וחוגי העשרה, ייעוץ רפואי ותמיכה במשפחות של הילדים החולים. 

עיקר הפעילות הוא ארגון מחנות הבראה ונופש לילדים — בארץ ובחו"ל, 

בכל ימות השנה.



סרטן,  חולי  ילדים  למען  פעילויות  של  מגוון  מפעיל  מלכה  לב  ארגון 
מתוך כוונה לאפשר להם חיי שגרה ככל הילדים. הארגון עוסק גם במתן 

והאשפוזים.  המחלה  עקב  שנוצ�רים  בחינוך,  פערים  להשלים  הזדמנויות 

העשרה  וחוגי  לימודים  השלמת  של  פרויקט  הארגון  מפעיל  כך  לשם 

לילדים מאושפזים, במסגרתו מגיעים המתנדבים לבתי הילדים החולים או 

אל המחלקות בהן הם מאושפזים ומסייעים להם להשלים את הלימודים 

חוגים  של  רחב  מגוון  מציעים  גם  המתנדבים  מחלתם.  עקב  שהחסירו 

ומקצועות, בהם מוזיקה, שירה ונגינה.

חודש  בכל  סרטן  חולי  לילדים  ונופש  הבראה  מחנות  מפעיל  הארגון 
את  מוציאים  אשר  המתנדבים,  של  העיקרית  המטרה  השנה.  מחודשי 

הילדים למחנות הנופש, היא להעניק להם הפוגה מרגיעה ומעודדת משגרת 

הרצון  את  להם  ייתן  אשר  חיוך,  פניהם  על  ולהעלות  הקשה  הטיפולים 

ואת תעצומות הנפש להילחם במחלה ולעמוד בטיפולים. כל מחנה נופש 

ולוגיסטיקה מורכבת של הסעות, הפעלת  דורש עבודת תכנון דקדקנית 

אוטובוסים לנכים, תיאום רופאים ואחיות מלווים ועוד. צוות המתנדבים 

עוסק בכל אלה, כאשר כל אחד נוטל על עצמו את התפקיד המיועד לו 

בשרשרת העשייה.   

לצד מחנות הנופש העמותה עוסקת בהשאלת ציוד רפואי — משימה שהחלה 
במשפחות  תמיכה  רפואי,  ייעוץ  מציעה  גם  היא  הקמתה.  עם  מיד  בה 

נזקקות, מערך הסעות של חולים ובני משפחותיהם למרכזים הרפואיים, 

ביקורים בבתי החולים, חלוקת מיני מתיקה ועוד. כל הפרויקטים האלה 

להתמודד  כוחות  להם  ומעניקים  משפחותיהם  ולבני  לחולים  מסייעים 

במחלה ולנצח אותה.
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

מוזאיקה 
דת, חברה ומדינה

המקדמים  מיזמים  ומפעילה   1999 בשנת  הוקמה  מוזאיקה  עמותת 

הבנה, הידברות וסובלנות בין קבוצות מרקעים חברתיים ותרבותיים שונים 

ומגוונים. היא פועלת בשותפות עם הקהילה על רכיביה השונים: מוסדות 

הממשלה והרשויות המקומיות, המגזר השלישי, האקדמיה והמגזר הפרטי. 

פועלים בה בהתנדבות מגשרים, מנחים ופעילים בקהילה, אשר מייצגים את 

מגוון הזהויות בחברה הישראלית, והמשותף לכולם הוא האמונה בגישור 

והידברות כדרך חיים.

 על יוזמה והובלה
של תהליכי גישור ודיאלוג בקהילה

28  אות הנשיא למתנדב
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עמותת מוזאיקה הייתה בין הארגונים הראשונים בישראל שיזמו וקידמו 
ובניית הסכמות. בשנים  הגישור, הצדק המאחה  תוכניות בתחומי  מגוון 

האחרונות פיתחה העמותה מודל ייחודי לבניית הסכמות בבתים משותפים, 

והוא משמש תשתית לפעילות המתרחבת כיום ביישוב סכסוכים בתהליכי 

ההתחדשות העירונית ברחבי הארץ. בין היתר גייסה העמותה קבוצה של 

מגשרים מתנדבים מהקהילה החרדית, כדי שיוכלו לסייע בגישור בקֶרב 

החרדים וכן בין חרדים לחילונים. הפעילויות של מתנדבי הארגון נעשות 

יישוב  לאפשר  כדי  וצרפתית(,  אמהרית  רוסית,  )ערבית,  שפות  במגוון 

סכסוכים בהסכמה בכל הקשת של החברה הישראלית. 

מאחה,  צדק  תוכנית  בהן  מגוונות,  תוכניות  מופעלות  הארצית  ברמה 
לצד  מתקיים  הזה  התהליך  לנפגע.  פוגע  בין  גישור  תהליך  המאפשרת 

ההליך הפלילי. לצד אלה מופעלת תוכנית גישורים, המשמשת מטה ארצי 

להדרכה, לליווי ולפיתוח מקצועי בעבור רשת מרכזי הגישור והדיאלוג 

בקהילה — בין רמת הגולן לדימונה. בחמש השנים האחרונות צמחה רשת 

המרכזים והכפילה את עצמה, בין היתר בעקבות הפצת הערכים של גישור, 

הסכמה.  של  בדרך  סכסוכים  של  ויישוב  השונה  קבלת  כבוד,  הידברות, 

בשנים האחרונות ליוותה העמותה מרכזי גישור בקהילה בערים מעורבות 

ליצירת דיאלוג בין יהודים למוסלמים במגוון נושאים, בהם בניית הסכמות 

חג  ולמוסלמים את  יום הכיפורים  לציין בשלום את  ליהודים  שאפשרה 

הקורבן, כאשר אלה חלים באותו היום. 

מתנדבי המרכז משמשים עמוד תווך לפעילות, והם הציר המרכזי שסביבו 

מתאפשר השינוי החברתי. 

 אות הנשיא למתנדב
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 אות הנשיא
 למתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

מתנדבי מז"ח 
מרכזי זכויות חברתיות

 על העצמה, על יצירת לכידות
וחוסן חברתי במערב הנגב 

הוא מיזם חברתי משותף  מרכזי זכויות חברתיות —  מז״ח — 
של המכללה האקדמית ספיר ותושבי הנגב. המרכז הראשון הוקם בשנת 

2010 בשדרות, ומאז נפתחו מרכזים גם באופקים ובבאר שבע. המרכזים 

למען  במדיניות  שינויים  ובהובלת  חברתיות  זכויות  בהנגשת   עוסקים 

שוויון חברתי של תושבי האזור כולו. המתנדבים הם סטודנטים ותושבים 

משכבות חברתיות שונות. בשנה שחלפה טיפלו בכ-1000 פניות. 

 אות הנשיא למתנדב
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מז״ח הוקם כדי לקדם את זכויותיהם של תושבי שדרות וסביבתה מתוך 
מטרה לחזק את החוסן והלכידות החברתית של התושבים באזור. המתנדבים, 

תושבי המקום וסטודנטים, מסייעים לתושבים אשר פונים אליהם בהנגשת 

מידע על זכויותיהם, בייעוץ משפטי, בבירור זכויות ובהדרכה וליווי — בין 

היתר, אל מול המוסד לביטוח לאומי, מוסדות הרווחה, השיכון, הרפואה 

הזדמנויות לאנשי  שוויון  לצד הפעילות הפרטנית, המאפשרת  והבנקים. 

הקהילה בקבלת הזכויות המגיעות להם, המתנדבים והסטודנטים פועלים 

הרשויות,  מול  אל  הבעיות  את  מציפים  הם  ובחקיקה.  במדיניות  לשינוי 

ובמעורבותה של הקהילה הם מגבשים ומובילים פתרונות כוללניים. בזכות 

קווי  יחד", הורחבו  "לא עושים בשביל, פועלים  העבודה הזו, שכותרתה 

האוטובוסים בשדרות, לרווחתם התושבים, וקּודמּו שינויים בחקיקה בכל 

הקשור לזכויותיהם של נפגעי פעולות איבה. פעילותם הביאה לשינויים 

לבריאות  הציבורי,  לדיור  הקשור  בכל  בזכאות  בטיפול  לכת  מרחיקי 

הציבור ועוד. 

במכללת  קורסים  באמצעות  הכשרה  עוברים  בפרויקט  המתנדבים 
 ספיר בתחומי הזכויות וההתארגנות הקהילתית. כדי ליצור את השוויון 
של  השתלבותם  את  מעודדים  הם  פעילותם  את  ולהעצים  החברתי 

הפעילים  מהמתנדבים  רבים  העשייה.  מעגל  תוך  אל  חדשים  מתנדבים 

היום הגיעו למרכז כצרכנים, אבל מהר מאוד — לאחר שזכו לסיוע — הפכו 

קורה  כך  מגוריהם.  באזור  הקהילה  ולכל  לאחרים  המסייעים  לפעילים, 

 שיחידים וקהילות, שלא היו מודעים לזכויותיהם, הופכים לדורשי זכויות — 

ומדורשי זכויות הם הופכים למנהיגים בקהילה ומובילים שינויים נרחבים 

לרווחת האזור כולו. 

 אות הנשיא למתנדב
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 אות הנשיא
 לנוער מתנדב

לשנת תשע״ז

מוענק ל-

נתן גולדפרב

 על סגירת פערים טכנולוגיים
למען משפחות מעוטות יכולת

נתן גולדפרב, בן 14, תלמיד חטיבת ביניים בבית הספר הימלפרב 
פרויקט תמי״ד )תרומת  בירושלים ופעיל בתנועת נוער, יזם והקים את 

כיזם  יכולת.  ידידותית( מתוך מטרה לסייע למשפחות מעוטות  מחשבים 

ומארגונים  הספר  מבתי  משפחתו,  מבני  מחבריו,  אחדים  רתם  ומנהיג 

ישנים ובהעברתם לנזקקים. עד היום  שונים לסייע לו בשדרוג מחשבים 

חולקו יותר מ-1,000 מחשבים מוכנים להפעלה, כאשר הוא וחבריו עוסקים 

בתיקון, בהרכבה, בעדכון תוכנות ועוד. בעת הצורך הוא גם מעניק שירותי 

תמיכה טכנית, לאנשים שהמחשבים הועברו לשימושם. 
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נתן גולדפרב החל את התנדבותו בספריית ההשאלה שעל יד בית הספר 
הרטמן, המשאילה ספרי לימוד למשפחות מעוטות יכולת. בה בעת לימד 
וטכנאות  תכנות   — אותו  ללמד  מוכן  שהיה  מי  מכל  ולמד   — עצמו  את 

מחשבים. בראשית כיתה ז נחשף למצוקתו של תלמיד, שהמחסור במחשב 

בביתו הפך למגבלה משמעותית בלימודיו. הדבר הניע אותו להקים את 

פרויקט תמי״ד, ולשם כך החל לאסוף מחשבים ישנים מאנשים וממוסדות, 
אשר �ִדרגו את מערכות המחשב שלהם ותרמו לו את הציוד הישן, כדי 

שיוכל לחדש ולהשמיש אותו. הוא גם קיבל תרומה של מערכות הפעלה 

ותוכנות בסיסיות, וכך החל — בסלון ביתו — לתקן ולשדרג את המחשבים 

הישנים. כדי לעמוד בקצב ולתת סיוע למשפחות רבות יותר, גייס רבים 

מחבריו, וכך הפך ליזם ומנהיג.

בתוך זמן קצר י�צר קשר עם תנועת צדק, שהעניקה לו מרחב למעבדת 
המשפחות  לבתי  המחשבים  לשינוע  שירותים  וכן  שהקים   המחשבים 

והילדים שנזקקים למחשב לצורך לימודיהם. נתן מאמין — ברוח מעלות 

הצדקה של הרמב"ם — שעדיף כי הנותן לא יידע למי נתן, כשם שעדיף 

שהמקבל לא יידע מי ממי קיבל, בוודאי כאשר מדובר בחברים לספסל 

הלימודים באותו בית הספר שבו הוא לומד. המחשבים מועברים למשפחות 

על פי הפניה מטעם שירותי הרווחה וכן בעקבות בקשות והמלצות של 

אנשים פרטיים. 

שרשרת  ובכל  וגדל,  הולך  לו  לסייע  שנרתמו  האנשים  מעגל  לשמחתו, 
 — ומסירתם  ושדרוגם  הרכבתם  ישנים,  מחשבים  איתור  בין   — העשייה 

נמצאים בני משפחתו ובני נוער נוספים וכן תורמים שמעניקים מחשבים 

ומאפשרים לחדש ציוד חסר, כגון חברות היי טק, טכנאֵי מחשבים ועוד. 

 אות הנשיא למתנדב
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אלה מקבלי

אות הנשיא למתנדב

לשנים התשל"ה — התשע"ו
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התשל"ה
האגודה למען החייל

על פעילותם ותרומתם להטבת תנאי השירות של חיילי 
צבא ההגנה לישראל 

יעקב מימון ז"ל
על ייסוד המפעל להנחלת הלשון והפעלתו לאורך שנים

התשל"ו
שפרה גולומבוביץ מכפר חב"ד

על פעילותה למען שיקום משפחות שכולות, אלמנות 
ויתומים של הנופלים במערכות ישראל 

מרים שפירא ז"ל
על פעילותה למען הקמת מועדוני נוער באזורי פיתוח, 

וסיוע לילדים נזקקים וטעוני טיפוח 

מגן דוד אדום
על פעילותו למען הצלת נפשות בעיתות שלום ומלחמה 

נוער
גרעיני "רעים" של תנועת הנוער "הצופים"

על פעילותם במסגרת שנת התנדבות בעיירות הפיתוח

 
התשל"ז

ייני אלוני, לוציה ביהם, אדית היימן והלן לוינגר
על פעילותן כצוות למען חולים בבית החולים לחולי נפש 

בבאר יעקב 

חולדה גורביץ מחיפה
על פעילותה בקרב משפחות שכולות ונפגעי מלחמות 

ישראל 

מתילדה, נינט וזיוה לבית אוזן, )אם, בת ונכדה(

משכונת שביב בהרצליה 
על פעילותן המשותפת למען רווחת קהילתן 

מנחם זהרוני ז"ל
על פעילותו החינוכית למען הקניית ערכים לנוער 

ולמבוגרים 

צוות חברות מושב משואות יצחק
על פעילותן למען הקלת חבלי הקליטה של עולים מברית 
המועצות באשקלון, ועל תרומתן לשילוב העולים בחברה 

הותיקה בארץ 

נוער

גרעיני "עודד" של התנועה הקיבוצית
על פעילותם, במסגרת שנת התנדבות, בקרב עיירות פיתוח, 
ועל תרומתם לצמצום הפער החברתי והתרבותי של תושבי 

עיירות אלו

 
התשל"ח

אסתר מזון ממושב עמינדב )אם ל-31 ילדים(
על פעילות מתמדת במסגרת מגן דוד אדום כנהגת 

אמבולנס 

רחל ועמנואל פרנקל מתל-אביב
על הסיוע לתלמידים בשכונת ג'סי כהן בחולון, ותרומתם 

לקרוב הילדים לעולם הספר 

עודדה אייל מפרדס חנה
על פעולות התנדבות רבות בנושאי המשמר האזרחי, משק 

לשעת חרום, פס"ח ומגן דוד אדום 

קבוצת "יד רמה" מהישובים רמת מגשימים ומושב נוב 
שברמת הגולן

על פעילותם בקרב משפחות נזקקות בטבריה 

ועדת הארגונים המתנדבים לקליטת העליה בירושלים
על שהשכילה למצוא את המכנה המשותף לארגונים 

ציבוריים רבים ולרתמם לפעולה משותפת לרווחת העולים 
החדשים 

נוער
אורית קידר וגילה שם-טוב מעפולה

על פעילותן בהדרכת נוער במצודה

 
התשל"ט

אגודת "ערן" והיוזמת והמייסדת מריה ברטה זסלני
על פעילותן למתן עזרה דחופה לשרויים במצוקה נפשית 

בצלאל נהוראי מקבוץ גניגר
על פעילותו המתמשכת למען קליטת העלייה, למן ימי 

המעברות ועד לקליטת העולים מברית המועצות 

מתנדבי אגודת שקו"ד )שיקום ובגוד( מירושלים
על פעילותם בקרב קהילתם, אשר הוכיחה כי תושבי 

השכונות מסוגלים לעשות למען עצמם וסביבתם 

מינה ברין מירושלים
על פעילותה הענפה למען צה"ל, וכמייצגת עשרת אלפים 

נשים הפועלות בהתמדה במחנות הצבא 

עזר לוי מפרדס כץ
על פעילותו, התמדתו ויוזמותיו למען קהילת החרשים-

אלמים בישראל 

נוער

גיל פנחסי מרמת השרון
על פעילותו הענפה למען כל סוגי האוכלוסיה הנזקקת 

בארץ

אקבאל גנאיים מבאקה אל גרביה
על התנדבותה המתמדת בקרב קהילתה

התש"מ
הלל סטופל מפתח-תקוה

על פעילותו האנושית בקרב חולים הנזקקים לכליה 
מלאכותית, התורמת הן לחולה והן לצוות הרפואי 

ירון שור מקרית-שמונה
על פעילותו בקרב בני הנוער במקום, אשר תרמה לשינוי 

תדמיתם העצמית 

פרופ' שאול פטאי מירושלים
על תרומתו הרבה בהתנדבות לפיתוח אמצעי לחימה 

והדרכה בצה"ל 

אליס ווולטר ברנר מרחובות
על פעילותם למען הקלת חבלי קליטתם של עולים חדשים 

מארצות דוברות אנגלית 
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מקס שטופלמן ז''ל
על פעילותו למען אלמנות ויתומים של נפגעי תאונות 

עבודה, ועל תרומתו לפיתוח מודעות בקהילה לצרכיהם 
ולבעיותיהם 

מרים פרץ מקרית גת
על פעילותה המגוונת בקרב משפחות נזקקות, קשישים, 

מוגבלים ועיוורים 

שיך חוסין רמאל מכפר ירכא
על פעילותו בתחום איכות החיים והסביבה בכפרו 

ועד שכונת נוה נוי בבאר-שבע
על פעילותו למען שיפור איכות הסביבה בשכונה 

נוער 

אביגיל מעטי מקרית מוצקין
על פעילותה המיוחדת למען אנשים במצוקה 

אילנה סויסה משלומי
על פעילותה בכל תחום הקשור לחיי הנוער 

במקום מגוריה 

התשמ"א 
אבינועם לוריא מחיפה

על פעילותו למען אסירים ומשפחותיהם, בתקופת 
המאסר ולאחר השחרור

מג'יד עטאלה מנצרת
על פעילותו רבת השנים בהפעלת תנועת הצופים 
הקתוליים בארץ, תוך טיפוח הקשר היהודי-ערבי 

דב גלסנר מחיפה
על הקמת "סיירות תקונים", הנענות לקריאות קשישים 

בודדים לביצוע תיקונים בבתיהם 

יצחק יעקובי ז"ל
על פעילותו למען הקניית השכלה לחיילים משוחררים 

חסרי מקצוע 

אדית סמואל מחדרה
על פעולת התנדבות רבה, בעת היותה עולה חדשה, 

למען קליטת העלייה 

קבוצת מתרגמים לכתב בראיל שליד הספריה המרכזית 
לעיוורים בנתניה

על עבודתם השקדנית למען העשרתו הרוחנית של ציבור 
העיוורים בארץ 

נוער 

קבוצת המתנדבים מבית הספר המקיף הדתי בראש-
העין

על פעילותם למען ילדים יוצאי משפחות הרוסות, משפחות 
חד-הוריות ומשפחות רב-בעייתיות 

הילה מסנברג וורדית אדרעי מפ"ת
על פעילותן בקרב משפחות נזקקות בקהילתן

 
התשמ"ב 

מרים בן חמו )אם ל-11 ילדים( מהרצליה
 על פעילות ענפה למען קהילתה, למרות קשיי היום-יום 

טרודי בירגר מירושלים
על פעילותה למען חמישים משפחות ברוכות ילדים,

ועל הקמת מרפאת שיניים המשרתת חינם אלפי ילדים 
נזקקים 

פאי ויוסף אייזיקס מנתניה
על פעילותם לרווחת הקשיש והקמת מפעל לחלוקת 

ארוחות חמות חינם לקשישים נזקקים 

קבוצת מתנדבות מויצ"ו רמת-גן והעומדת בראשה 
תושיה הרצברג

על פעילותן רבת-השנים בשכונת רמת שקמה ברמת-גן 
המתמקדת בעזרה לפרט, לקבוצה ולקהילה 

קבוצת המתנדבים בנמל התעופה בן-גוריון
על פעילותה למען הפיכת המפגש הראשון של העולה 

עם מולדתו לקל ולנעים 

אגודת "אנוש" והמייסדת חניתה רודני
על הקמת והפעלת מועדונים המשמשים מסגרת ומקום 

מפגש חברתי לחולי נפש ולבני משפחותיהם, ופתח ליציאה 
לחיים חדשים 

אגודת "יד שרה" ומייסדה אורי לופוליאנסקי
על היוזמה והפעילות רבת ההיקף בתחום השיקום והסיעוד 

הרפואי בישראל 

שירות מתנדבות לתיירות והמייסדת 
טוני מורגנשטרן

על פעילותן הייחודית למען רווחת התייר 

עדה סורקיס מכפר-סבא
על פועלה למען הקמת עשרות מועדונים לרווחת השוטר 

והסוהר 

דוד הישראלי מקבוצת יבנה
על תרומתו לאינטגרציה מלאה של ילדי מושב בן זכאי 

בבית הספר האזורי ביבנה 

שושנה דורני מפתח-תקוה
על פעילותה בת יובל השנים למען קהילתה שהפכה 

לדרך חיים 

נוער

גבריאל נחמיאס מאשדוד
על פעילותו רבת ההיקף בקרב תלמידי בית ספרו

"מפתן חרמון" 

התשמ"ג 
רלף אלקין מקרית אונו

על פעילותו רבת-ההשגים לרווחת הקשישים 
בקהילתו 

אליס אסולין ודבורה סלומון מדימונה
על פעילותן המשותפת הענפה למען קהילתן 

לאה עזיזי מחדרה
על פעילותה המגוונת בקרב קהילתה 

מילדרד ואברהם גולדשטיין מנתניה
על פעילותם לרווחת חיילי צה"ל 

גרשון לוי מירושלים
על פעילותו החינוכית רבת-ההשגים לקידום נוער במצוקה 

ולשילובו במסגרות צה"ל 
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שמואל בקר ודיויד סוויל מירושלים
על תרומתם להקלת חבלי קליטתם המקצועית של עולים 

משפטנים מארצות דוברות אנגלית 

זהבה פוקס מהרצליה
על פעילותה האנושית בקרב חולים כרוניים וקשישים 

בודדים 

חברת ביקור חולים "אחיסמך" מחיפה
על פעילותה למען חולים כרוניים ומשפחותיהם 

מיכאל מילוא מתל-אביב 
על תרומתו לשיפור איכות המוצר והעלאת רמת השירותים 

לאזרח 

שלמה אונרייך מכפר-סבא
על פעילותו בת יובל השנים למען הכלל, שהפכה לדרך 

חיים 

פר פייה הנסן )ז"ל( מחיפה
על פעילותו למען העם היהודי בארץ ובגולה 

פומה טוויל מנצרת
על תרומתה לקידום האשה הערביה בישראל 

נוער 
רחל סרור מבאר-שבע

על פעילותה בקרב נוער ומבוגרים בקהילתה 

קבוצת המתנדבים של בית הספר האזורי לחניכים 
"עמל" בצפת

על פעולתם ותרומתם להנצחת זכר גבורי ישראל
 

התשמ"ד 
יהודית באסה מטירת הכרמל

על פעילותה האנושית בקרב חולי נפש 

רות אלוף מחיפה
על פעילותה למען קהילת החרשים בישראל 

עמותת "גג לחייל המשוחרר" מחיפה
על פעילותה למען חיילים משוחררים 

שרית קב מנתניה
על פעילותה למען קליטת עלייה 

עליזה טוויק מרמת-גן
על פעילותה בתחום איכות החיים והסביבה 

עמליה גרינפלד מתל-אביב
על התנדבותה רבת-השנים למען הזולת 

עליזה שמעוני ז"ל
על פעילותה הרצופה והמתמדת למען ילדים במצוקה 

גיטה פלסטר מרמת-גן
על פעילותה רבת-ההישגים למען רווחת הקשיש בישראל 

אלכסנדר מנדלסון מחיפה
על פעילותו למען ילדים במשפחות ללא אב 

קבוצת י"ט המשפחות מן המגזר הקיבוצי
על פעילותן החדשנית למען שיקום אסירים 

אניס קסיס משפרעם
על פעילותו למען רווחת הגימלאים בקהילתו 

נח וולפובסקי ז"ל
על פעילותו הייחודית רבת-השנים בקרב הנוער בגדנ"ע 

נוער 

קבוצת ניר של תנועת "נוער לנוער" מראשון-לציון
על פעילותה האנושית למען שיקומו של ילד פגוע בשיתוק 

מוחין 

תנועת "תן יד" משכונת דורה בנתניה
על פעילותה המיוחדת למען השכונה והנוער בה

 
התשמ"ה 

לובה שיינפלד מתל-אביב
על פעילותה רבת-השנים למען הזולת 

אלגריה מויאל מקרית מלאכי
על פעילותה הברוכה בקרב הקשישים בקהילתה 

אריה אליאס מגבעתיים
על פעילותו רבת-ההישגים למען שיקום נוער במצוקה 

אסתר ויעקב הרשקוביץ מרמת-גן
על פעילותם האנושית, רבת-השנים, למען הכלל 

דוורי חולון
על פעילותם הייחודית בקרב קשישי עירם 

רות וייס מכפר-סבא והמתנדבים הפועלים עמה
על פעילותם החשובה למען חיילי צה"ל 

היוזמים והמתנדבים של המפעל להכשרת פעילי 
בריאות בנתיבות

על תרומתם הייחודית לשילוב האוכלוסיה באחריות 
לבריאותה 

משה ארדון ז"ל
על פעילותו החינוכית בקרב אסירים 

חוסני ביאדסי מבאקה אל גרבייה
על פעילותו למניעת תאונות ולקידום הבטיחות בדרכים 

יונה ורקל מעפולה
על פעילותה רבת-השנים למען קליטת העלייה 

נוער
נסים מוסטפה ג'רה מכפר ג'ת

על פעילותו הענפה בבית הספר ובקהילה 

מרים לייבנר מגבעת סביון
על פעילותה האנושית למען ילד חריג 

לינדה עזרא מחצור הגלילית
על פעילותה הברוכה בקרב ילדים בעירה 

התשמ"ו 
חנה מילגרום מירושלים

על תרומתה החשובה למניעת נשירת אלפי תלמידים 
ממוסדות החינוך בישראל 

ד"ר צבי רוטנברג מחיפה
על פעילותו הייחודית בקרב ילדים חריגים 

פרופ' פליקס דותן מירושלים
על תרומתו החשובה למערכת הביטחון 

לאה מרדור ז"ל
על תרומתה החשובה בתחום הסיעוד והשיקום הרפואי 

יונה בר-אדון מתל-אביב
על פעילותה החשובה לשיפור יחסי האנוש בישראל 
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עומר עסולי מירושלים המזרחית
על פעילותו האנושית בקרב חולים מאושפזים 

בביה"ח הדסה שעל הר-הצופים 

נלי וורטמן מחיפה
על פעילותה רבת-השנים למען קליטת העלייה 

שלום אזולאי מחיפה
על פעילותו הברוכה למען הזולת 

מרים מנדילוב ז"ל
על פעילותה החשובה למען הזקן והמוגבל בישראל 

שמעון ורונן שרביט מחולון
על פעילותם האנושית החמה למען קשישים וילדים 

מוכי גורל 

נוער

יעקב חדד מנתיבות
על פעילותו הברוכה למען הזולת ומעורבותו בחיי הקהילה 

יסמין סירפי מג'לג'וליה
על פעילותה בקרב ילדים נכים בכפרה 

עמית שפרלינג וערן שיף מפ"ת
על פעילותם לקידום ילדים בעירם 

גולן מוסאי מכפר-סבא
על פעילותו האנושית החמה לשיקומו של ילד נכה

התשמ"ז 
יוכבד שולוב מירושלים

על פעילותה בת יובל השנים למען הכלל, שהפכה 
לדרך חיים 

חנה אולמן מכפר-סבא
על תרומתה החשובה לרווחתם של ילדים בישראל 

אבלין שלהוב מחיפה
על פעילותה למען יצירת גשר של אחווה בין יהודים 

לבין ערבים 

בן-ציון אסף מקיבוץ מעגן מיכאל
על פעילותו הברוכה לשיפור איכות החיים והחברה 

בישראל 

אגודת ש"י — אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים
על עבודתה האנושית ותרומתה החשובה לרווחת 

הנכה 

בועז נורמן מרחובות
על פעילותו האנושית הברוכה בקרב ילדים לוקים 

בנפשם 

ויקטוריה וחיים שדה ממושב שדה-משה
על פעילותם רבת-השנים למען קליטת העלייה 

יעקב סקלן מירושלים
על תרומתו החשובה לחינוך הנוער בישראל 

גדעון לנגמן מירושלים
על פעילותו הברוכה בשורות המשמר האזרחי 

נוער

יעקב שבת מיהוד
על פעילותו הברוכה בקרב קשישים בקהילה 

התשמ"ח
שנת ה-40 למדינה 

בטי דובינר — מייסדת אילנשי"ל פוליו
על פעילותה הנחשונית רבת ההיקף לשיקום אוכלוסיות 

נפגעות בישראל 

עמותת רעות — שירות נשים סוציאלי
על פעילותה החלוצית בת יובל השנים לרווחת הקשיש 

פרופ' ברוך פדה
על פעילותו החלוצית, רבת-השנים וההישגים בשדה 

הרפואה הציבורית בישראל 

יע"ל — יד עזרה לחולה
על תרומתם המיוחדת של אלפי מתנדביה לרווחת החולים 

ולשרותי האשפוז בישראל 

הוגי ומפעילי תוכנית מחוייבות אישית — שירות לזולת
על תרומתם רבת ההיקף לחינוך הנוער להתנדבות 

ולמעורבות בקהילה 

שיך עודה מנצור אבו מועמר
על שפעל בהתנדבות ובחרוף נפש למען מדינת ישראל 

ובטחונה, משחר ימיה ועד ימינו אלה 

ישעיהו )שייקה( דן ז"ל
על שהתנדב, תוך חרוף נפש, ופעל במשך שנות דור להצלת 

יהודים ולהעלאתם ארצה 

ליה ון-ליר — מייסדת הסינמטק
על תרומתה רבת ההישגים להעשרת עולם התרבות 

בישראל 

ד"ר איאן פרומן — מייסד המרכז לטניס בישראל
על תרומתו הייחודית להנחלת ספורט הטניס לילדים מכל 

שכבות האוכלוסיה 

מתנדבי החברה להגנת הטבע
על תרומתם הייחודית רבת ההיקף לשמירת הנוף והטבע 

ולאיכות החיים בישראל 

המתנדבים ליחידות המתנדבים של צה"ל בחילות 
היבשה, האוויר והים

על נכונותם להקרבה ללא סייג למען בטחון המדינה 
ותושביה

 
התשמ"ט

ד"ר יעל בן-דור מצפת
על תרומתה החשובה לקידום העיוור, כבד הראייה והלבקן 

בישראל 

ד"ר אהרון דוידי מרמת-גן
על תרומתו הייחודית לחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות 

לישראל ולעידוד העלייה 

זכי סלאמה נאשף מטייבה
על פעילותו רבת-השנים בתחום החברה 

פני עליאש מירושלים
על פעילותה רבת-השנים וההישגים בתחום הבריאות 

ד"ר חניתה צימרין מהרצליה
על פעילותה הנחשונית החשובה למען ילדים מוכים 

בישראל 
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מאיה קורן מהמושבה כנרת
על ההתנדבות רבת ההיקף למען צבא ההגנה לישראל 

סימה שטרית ממצפה-רמון
על פעילותה הברוכה בקרב קשישי קהילתה 

נוער

אתי סויסה מאור-עקיבא
על פעילותה ההתנדבותית הענפה 

יעל רוזנשיין מתל-אביב
על פעילותה האנושית הברוכה למען ילדים נטושים 

קבוצת תלמידי חטיבת הביניים של ביה"ס "המעיין" 
בראשון-לציון

 על פעילותה הייחודית בקרב חולי-נפש המאושפזים 
במרכז לבריאות הנפש באר-יעקב 

התש"ן
יהודה ראובני מצפת

על פעילותו הענפה, רבת-השנים וההישגים בתחום 
הבריאות 

יצחק מגדלי מכפר מסריק
על פעילותו רבת-השנים למניעת תאונות הדרכים 

מרים בנארי מראשון-לציון
על פעילותה הענפה, בת יובל השנים, למען הכלל 

ד"ר משה אריה קורץ ז"ל
על תרומתו החשובה לרווחתם של ילדים בישראל 

הרבנית ברכה קאפח מירושלים
על פעילותה רבת-השנים למען הכלל 

קמיל ואגנס שחאדה־ביגר מחיפה
על פעילותם האנושית הייחודית למען הזולת 

שושנה בן־שחר מירושלים
על פעילותה החשובה לקליטת העלייה ועל 

תרומתה לקירוב העולים ליהדות ולשילובם בחברה 
הישראלית 

רחל כספי מירושלים
על פעילותה הענפה ורבת-השנים למען הקלת חבלי 

הקליטה של עולים מכל ארצות הפזורה 

דוד שורק מבאר-שבע
על פעילותו למען מסורבי העלייה מברית המועצות 

ועל תרומתו הרבה לקליטת העלייה 

עבד אל מג'יד ח'דר )עמוס ירקוני(, ז"ל
 על פעילותו ההתנדבותית רבת-השנים למען 

בטחון ישראל 

נוער

אסף לרר מבאר-שבע
על פעילותו האנושית החמה למען ילד עיוור 

נעמה וליה שלח מקרית-חיים
על פעילותן האנושית המרשימה לקידומה ולשיקומה 

של ילדה פגועת שיתוק מוחין 

התשנ"א 
עוזיאל שלו מחולון

על פעילותו רבת-השנים לרווחת הקשישים בעירו 

חנניה צ'ולק ומתנדבי עמותת "עזר מציון"
על תרומתם החשובה בתחום הסיעוד והשיקום הרפואי 

בארץ 

אסתר אונגר ממושב ניר גלים
על פעילותה רבת -השנים לקליטת העולים מכל הפזורות 

איתן אדרס מחיפה
על פעילותו החשובה לקליטתם החברתית של העולים 

בישראל 

דליסיה ג'ייסון מירושלים
על פעילותה רבת ההיקף למען העולים מבריה"מ 

חסן סרואן מעכו
על פעילותו למען הכלל ולמען קירוב הלבבות בין יהודים 

לערבים 

אליהו עמר מירושלים
על פעילותו האנושית למען משפחה מוכת גורל 

חנא אדיב מסעד מכפר-יפיע
על פעילותו רבת-השנים למען הכלל 

מתנדבי המשמר האזרחי 
על פעילותם להבטחת שלום אזרחי המדינה בימי שלום 

ובשעת חרום 

מתנדבי מעון סנט וינסנט מירושלים
על פעילותם למען החוליות החלשות של החברה בישראל 

בתקופת מלחמת המפרץ 

נוער

ענבר פרידמן מחולון
על פעילותה האנושית בקרב ילדים נטושים 

יוסי דדון מקרית-גת
על פעילות3ו הענפה בבית הספר ובקהילה 

התשנ"ב 
חנה לסר מרחובות 

על פעילותה לקליטת העולים מכל הפזורות 

אורה ויסמן מחיפה
על פעילותה להקניית השכלה לחיילים משוחררים 

מיכל )מרל( גוטמן ומתנדבי אגוד "עזרה" 
על פועלם לקליטתם החברתית של העולים בישראל 

דורין גיינספורד ומתנדבי ארגון "ה-53" 
על פעילותם לקליטת העולים מברית המועצות ומאתיופיה 

אורי סלונים מרעננה
על פעילותו למען שבויי ונעדרי צה"ל 

יצחק יוסף ממושב מיטב
על פעילותו לרווחת השוטר ובני משפחתו 

דבורה בן דרור מפתח-תקוה
על פעילותה לעידוד תרומת איברים להצלת חיי אדם 

חנה רוזן מרמת-גן
על פעילותה בקרב ילדים המאושפזים בבית חולים "שיבא"
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דוד זמר מעכו
על פעילותו בקרב אסירים ועל תרומתו לשיקומם ולשילובם 

בחברה 

אליהו ערביד מיפו
על פעילותו למען החברה על כל גווניה 

סרג' פיטוסי מבית-שמש
על פעילותו למען החוליות החלשות בקהילתו 

רות פינס מפתח-תקוה
על פעילותה לרווחת משפחות ברוכות ילדים 

נוער 

אלירן קוברט מפתח-תקוה
על פעילותו בקרב ילדים נכים 

רות רייס והמתנדבים הפועלים עמה
על פעילותם החשובה למען חיילי צה"ל 

התשנ"ג 
הרב אברהם אלימלך פירר ומתנדבי האגודה 

"עזרה למרפא"
על פעילותם למען חולים ובני משפחותיהם 

מתנדבי יש"מ — יחידת שוטרים מיוחדים ירושלים
על פעילותם לאבטחת שלום תושבי העיר ירושלים 

חנא זכריא חדאד מחיפה
על פעילותו בשורות המשמר האזרחי 

שלמה תבורי מחיפה
על פעילותו לרווחת חיילי צה"ל 

קלינור כרפס מירושלים
על פעילותה לקידום המקצועי של עולים מאתיופיה 

מרים ביסק מרעננה
על פעילותה לקליטת העולים בעירה 

ניצני שלום
על פעילותם לחיזוק ההבנה והכבוד ההדדי 

בין יהודים וערבים בישראל 

מרים מיוחס מירושלים
על פעילותה למען הכלל 

ד"ר רחל מרקובסקי מתל-אביב
על פעילותה למען ילדים במשפחות ללא אב 

טובה עציון מקיבוץ כברי
על פעילותה למען הכלל 

נוער

עוז קאופמן מחדרה
על פעילותו בקרב ילדים הסובלים מקשיי למידה 

צופי-ים יפו
על פעילותם למען קשישים בעירם 

התשנ"ד 
פאיק גבאי מטבריה

על פעילותו ותרומתו לקידום הבטיחות בדרכים

יעקב ויסברגר מחיפה
על פעילותו למען ילדים במצוקה

דניאלה ולנסי מתל-אביב
על פעילותה למען העגונות ומעוכבות הגט

חיה זיסהולץ מירושלים
על פעילותה לקליטתם של עולים בישראל

סלח סלמה מכפר עין נקובא
על פעילותו בשורות המשמר האזרחי 

מלכה וקלמן סמואלס מירושלים
על פעילותם למען ילדים חריגים ובני משפחותיהם 

עבד אלהאדי עניאיה מאום-אל-פחם
על פעילותו למען העיוורים בקהילתו 

אריה פינקרט מכפר-סבא
על פעילותו לרווחת קהילתו 

ד"ר דני שור מערד
על פעילותו רבת הפנים למען תושבי עירו 

יעקב שמש מקיבוץ רביבים
על פעילותו לרווחת האוכלוסייה הבדווית בנגב ועל 

תרומתו ליצירת גשר של אחווה ורעות בין יהודים 
וערבים 

נוער 
עידן חן מחדרה

על פעילותו להצלת חיי אדם 

קבוצת המתנדבים של היחידת לקידום נוער בבאר-
שבע

על פעילותם בשורות המשמר האזרחי 

התשנ"ה
מירי וחיים ארנטל מירושלים ועמותת "זכרון מנחם"

על פעילותם למען ילדים חולי סרטן 

חנה ואהרון גינת מפרדס-חנה
על פעילותם למען ילדים מוכי גורל ונוער במצוקה 

אסתר דחבש מיבנה
על פעילותה למען הנזקקים בקהילתה 

שריף זועבי מכפר נין
על פעילותו להצלת חיי אדם 

גיל-עד חריש מרמת השרון
על פעילותו למען נפגעי סמים, אסירים משוחררים 

ואוכלוסיות חלשות 

עמותת "טל חיים" מפתח תקוה
על פעילותה לרווחת תושבי פתח תקוה, עולים וותיקים 

כאחד 

ד"ר יהושע סיון מצפת
על פעילותו לקליטת העולים מאתיופיה 

נג'יב סעב מאבו-סנאן
על פעילותו לשיפור איכות החיים בקהילתו ולעידוד דו-

קיום בין עמים ועדות

אברהם קירשנבאום מנתניה
על פעילותו למען חיילי צבא הגנה לישראל 

בת-שבע קרסיק מסביון
על פעילותה למען ילדים, נערות ומשפחות במצוקה 
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נוער
שי זיסו מירושלים

על פעילותו למען ילד נכה 

יצחק מועלם מתל-אביב
על פעילותו בשירות המשמר האזרחי

התשנ"ו
גילה אלמגור מתל אביב

על פעילותה למען ילדים חולים 

נעמי ברנדון מחיפה
על פעילותה למען משפחות שכולות וחולים סופניים 

הרב יעקב ויזל — "יד אליעזר" מירושלים
על שנחלץ לסייע במיגוון של שרותים ומעשי 

גמילות חסדים למשפחות נזקקות 

גאולה חבקין מתל אביב
על פעילותה לקליטת עולים מכל הפזורות

סלוא חוסייסי מדאלית אל כרמל
על פעילותה לשיקום נכים ושילובם בחברה 

ארגון "חסד של אמת" מירושלים בראשות 
הרב אלעזר מרדכי גלבשטיין

על עבודת הקודש שלהם בהצלת חיים ובשמירה 
על כבוד המתים לאחר תאונות דרכים ופיגועים 

פרופ' אליעזר דוד יפה מירושלים
על פעילותו רבת השנים למען רווחת הפרט 

רוזה יפה מחיפה
על פעילותה בהנחלת הלשון העברית לעולים חדשים 

מאיר מוזס מפתח תקוה ומאיר פרדס מבת ים
על פעילותם לשיקום אסירים ונוער במצוקה 

תמר קולק מירושלים
על מפעל חיים של עשייה למען הקהילה בכלל ואוכלוסיית 

הנכים והמוגבלים בפרט 

נוער

חבורת "פרחי רגבים" — תלמידי כתה י"א בביה"ס 
לחינוך מיוחד רגבים בקרית חיים 

על פעילותם למען הזולת בבית החולים רמב"ם בחיפה 

אודליה מדמון מרמת גן
על פעילותה למען ילדי אסירים 

התשנ"ז
ארגון "אדם לאדם חבר" מרמת גן

על פעילותו למען דו-קיום בין יהודים וערבים ושיפור 
איכות החיים והסביבה

עמותת "אמיתי" מתל-אביב
על תרומתה לקידום טוהר המידות ותקינות המימשל 

במדינת ישראל

סוזי בכר מרמלה
על פעילותה למען הקהילה ובמיוחד למען נפגעי הנפש

רוני דואק מהרצליה 
על פעילותו למען בני נוער בסיכון

צביה טחורש מירושלים
על פעילותה למען רווחת הכלל והפרט

יחידת חילוץ עין-גדי 
על פעילותה להצלת נפשות באזורי מדבר יהודה וים המלח

צביקה לוי מקבוצת יפעת
על פעילותו למען חיילים בודדים ומשפחות שכולות

השופט פארס פלאח מעכו
על פעילותו למען הכלל ולמען קירוב לבבות בין יהודים 

וערבים

נעמי שדמי מתל-אביב
על פעילותה למען החברה בישראל על כל גווניה

יאיר ואורה שני מרעננה
על טיפולם בפצועי צה''ל ונפגעי פעולות איבה 

בבית לוינשטיין

נוער 

איציק ויניב אוחנון מחולון
על התמדתם בסיוע אנושי לאשה מוכת גורל

"ידידים" — למען הנוער והחברה מירושלים
על פועלם להקלת חבלי קליטתו של נוער עולה 

בארץ

התשנ"ח
שנת היובל למדינה

אריה לובה אליאב מתל-אביב
על מנהיגות, עשייה ופריצת דרכים בכל תחומי החברה 

בישראל 

האגודה למלחמה בסרטן בישראל
על היותה ראש החץ לקידום המאבק במחלת הסרטן 

ארגוני הנשים בישראל — אמונה, ויצ"ו ונעמ"ת
על עשייה רבת השגים למען האשה, הקהילה, המשפחה 

והחברה בישראל 

ארגון מתנדבי "הצלה" ב"ב
על פעילותם הברוכה להצלת חיי אדם 

מתנדבי אגף השיקום, משרד הבטחון
על פועלם רב השנים בתמיכה בנפגעי צה"ל — נכים 

ושכולים 

אייבי נתן מתל-אביב
על התנדבות רבת פנים ושנים למען נזקקים ומוכי גורל 

בארץ ובעולם 

מעוזיה סגל מתל-אביב
על פעילותו המסורה למען הפרט והחברה

ד"ר סלמאן פלאח מחיפה
על עשייתו החשובה למען בני הנוער במגזר הדרוזי. 

הרב יהושע שיינברגר ומתנדבי רפע"ה
על פועלם להצלת חיים, סיוע לחולים ויצירת גשר בין 

הרפואה להלכה 

מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש
על פעילותם הברוכה למען ציבור הקשישים בישראל 
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נוער 

ארגון מתנדבי שנת השירות — מפעל בני התנועה 
הקיבוצית, המושבים ותנועות הנוער

על נשיאתם בעול משימות לאומיות בתחום ההתישבות 
והחינוך 

ארגון נוער מגן דוד אדום
על פעילותם הברוכה להצלת חיי אדם 

התשנ"ט
חצי יובל לאות הנשיא למתנדב

חיים ויגוליק ועמותת יט"ב -מוקד 901
על פעילותם הברוכה למען קשישים, חולים ונכים בודדים 

סומיה חדיד מדאלית אל כרמל
על פעילותה המסורה למען רווחת הפרט בקהילתה 

ישראל כרמי מתל-אביב
על מפעל חיים של התנדבות

מחאמיד טאופיק סלח חמדן מאום -אל-פחם
על פעילותו הברוכה למען הפרט והכלל 

רבקה והרב יוסף סגל ממגדל העמק
על שפתחו את לבם וביתם לחולי טרשת נפוצה 

עמותת על"ם
על יזמתם ופעילותם החשובה למען נוער בסיכון 

סילביה פישר מחולון
על פעילותה רבת השנים וההשגים למען ציבור החולים 

בישראל 

אלכסנדר רוזנברג מקרית-אונו
על עשייה רבת שנים למען הפרט והכלל 

רוטרי ישראל
על עשייה בת 70 שנה לקידום הפרט והקהילה ולטיפוח 

ההבנה בין העדות 

דליה ש"ץ — אם הפצועים מתל-אביב
על פועלה במסירות וללא ליאות למען פצועי צה"ל 

ומשפחת השכול 

נוער

שרית דהאן מעכו
על עזרתה הברוכה ורבת ההשגים למען הזולת 

יאיר סונין מחיפה
על פעילותו היפה והברוכה למען פצועי צה"ל 

התש"ס
רות ארבל מירושלים

על פעילותה המסורה למען הקהילה 

ג'וני ג'השאן מנצרת
על פועלו המבורך למען נכים ונזקקים

יהודית גיגר מצפת
על עשייתה רבת השנים למען הזולת 

צבי דרומי מקרית גת
על תרומתו החשובה לבטחון פנים של המדינה 

הרב אליהו זייציק — "נתיב החסד" מרחובות
על עשייתו המבורכת למען חולים, נכים, ילדים פגועים 

וקשישים 

שרה זלצרמן מתל-אביב
על פועלה ללא ליאות למען פצועי צה"ל 

נביהה מורקוס מכפר יאסיף
על פועלה בקרב קהילתה ולמען דו-קיום בין העמים 

מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית
על תרומתם החלוצית החשובה לחברה בישראל

מרים קליין ודינו גרשוני — בית השנטי מתל-אביב
על מפעלם האנושי הייחודי למען בני נוער במצבי סיכון 

ומשבר 

אפרים רז מרמת השרון
על פעילותו רבת השנים לשיקומם ולשיפור איכות חייהם 

של נכים בישראל 

נוער 

גל סער מראשון-לציון
על יוזמותיו ופעילותו הברוכה למען בני נוער ברחבי הארץ 

ארגון "נוער לנוער" 
על פעילותו החינוכית בקרב בני נוער לאזרחות טובה 

ולאהבת הזולת 

התשס"א
רוקייה ביאדסי מבאקה-אל-גרבייה

על פועלה המבורך למען נזקקים ולקידום האשה הערבייה 

ניקול ג'יבלי מקרית-מלאכי 
המקדישה חייה לעשיית הטוב 

דודו דותן ז"ל מרמת-השרון 
על שהשכיל להפוך את אמנותו למנוף לסיוע לזולת 

יחידת הכוננים המתנדבים של מגן דוד אדום 
על היותם חיל חלוץ להצלת חיי אדם 

מרים יקיר-שקופף מבני-ברק
על פעילותה רבת השנים למען רווחת הפרט 

מתנדבי האגודה לקידום החינוך ביפו 
על תרומתם לרווחתם ולהעשרתם של ילדי יפו ותושביה

מתנדבי עמותת "הנני"
על החלצותם לסיוע לעולי אתיופיה 

שמעון ענתבי מחיפה
 על עידוד ותקוה שהוא נוטע בנפגעי גורל — במעש ובד

וגמא אישית

יחיאל שלוש מחולון ויחיאל שפירא מתל-אביב
על עזרתם הרבה והמסורה לניידות נכים

ד"ר עדינה תמיר מתל-אביב
 על מפעלה הייחודי המעניק כוחות ותקוה לעתיד בלב 

נשות אסירים וילדיהם 

נוער 

עדי אלוני מבית-אל
על הנכונות, המסירות ואהבת האדם שבה 

לילך להט מטבריה
על היותה מופת לבני נוער בפעילותה למען הכלל
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התשס"ב
מתנדבי אקי"ם — דימונה

על עשייתם המבורכת למען רווחתם של חריגים 
בעירם 

השופט )בדימ.( יצחק ברא"ז מפ"ת
על פעילותו המבורכת לקידום הספורט העממי ולשיפור 

איכות החיים והסביבה

מתנדבי "הל"ב במשפט"
על שהשכילו לשלב ידע משפטי ואהבת אדם להגנה 

על זכויות מעוטי יכולת

ורדה זקהיים מתל-אביב
על פעילותה המבורכת למען רווחת הפרט

קבוצת "מקסם" חדרה
על פעילותם לקידום ולשילוב בני הקהילה האתיופית 

בחברה הישראלית

פרופ' ורד סלונים-נבו מעומר
על יוזמותיה ופעולותיה הברוכות למען הפרט והקהילה

זכריה סמארה מטירה 
על תרומתו לשיפור הביטחון ולגיוס מתנדבים למשמר 

האזרחי

עמותת פרקינסון בישראל
על עשייתה החשובה למען חולים במחלת פרקינסון 

ומשפחותיהם

גריגורי פילקובסקי מירושלים
על החיזוק, התמיכה והסיוע לעולים חולי סרטן ובני 

משפחותיהם

זוהרה שניאור מאשקלון
על אהבת האדם באשר הוא — המניעה את כל מעשיה

נוער

שלום שי זיטון מראשון-לציון
על היותו מופת לבני נוער בפעילותו למען הכלל

תלמידי רשת אורט ישראל, פרוייקט "חמניות"
על התנדבות מסורה ואוהבת למען ילדים מאושפזים 

בבתי חולים

התשס"ג
חליל ג'ברין

על פעילותו הברוכה למען העיוורים ותרומתו לקהילה 
בעירו

ארגון זק"א — איתור חילוץ והצלה
על מלאכת הקודש הנוראה למען "כבוד האדם"

שלי חושן מייסדת אגודת "יד ביד"
על תרומתה הרבה לעזרתם ולרווחתם של ילדים וצעירים 

מבני השכבות החלשות בחברה הישראלית

החיילים המתנדבים מבסיס הדרכה 20 של חיל חימוש
על יוזמה מיוחדת של התנדבות למען הקהילה

יהודית לוין
על תרומתה הברוכה לאוכלוסיית הנכים והמוגבלים 

בקריית אונו

ארגון "ליונס ישראל"
על תרומתו החשובה לחברה ולקהילה בישראל

אבינועם נאור
על שקידש מלחמה בקטל בדרכים באמצעות העמותה 

"אור ירוק"

מתנדבי אגודת "עלה" — עזר לילד הנכה 
על סיוע וטיפול בילדים בעלי נכות קשה ועזרה 

למשפחותיהם

משה קוט
על מפעלי הזנה וסעד שיזם, הקים ומפעיל, זה י"ד שנים, 

בירושלים

אגודת "רחשי לב"
על תמיכתה בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם

נוער 

חברי "קבוצת כדורסל משולבת", טבריה
על שהם מקדמים נערים בעלי פיגור שכלי, תוך כדי 

שילובם כשחקנים בקבוצת כדורסל

ריקי רוטמברג
על התנדבות למופת בארגון אקי"ם

התשס"ד
איל"ן — איגוד ישראלי לילדים נפגעים

על היותו חלוץ העובר לפני המחנה ומנהיג, זה עשרות 
שנים, את העשייה למען הנכים בישראל 

אליאס אורפלי 
על תרומתו לבני נוער ולתנועת הצופים בעירו נצרת

ארגון בני-ברית ישראל
על תרומתו המגוונת ורבת השנים לקידום ולרווחת הקהילה 

והחברה הישראלית

גדוד הסיור המדברי, צה"ל
על נשיאתם בעול של חייליו, מתנדבים בני העדה הבדואית 

והערבית נוצרית, בהגנה על גבולות המדינה ובמערכותיה

יוסלה כרמין
על תרומתו להנצחת זכר השואה בתרגום לעברית של 

עדויות נשכחות שנמסרו בשפות זרות

עמותת מילב"ת
על פיתוח אביזרי עזר חיוניים ובלעדיים למענם של נכים 

בגוף ולטובת השתלבותם בחברה

חברת ההיי טק מיקרוסופט ישראל
על מעורבותה, בתוכניות ובפעולות רבות, לקידום הקהילה 

והחברה בישראל

אמל נסראלדין
על פועלו, זה עשרות שנים, להנצחת זכר חללי צה"ל ועל 

תמיכתו במשפחות שכולות

חנה קהת
על מפעלה החלוצי לקידום מעמד האישה בחברה הדתית 

ולהגברת ההבנה בין חלקי העם

עדה קרל
על התנדבות בת עשרות שנים לכינון מוסדות 
לרווחת הקהילה ולשיפור חייהם של הנזקקים 

בקהילה

עמותת תללי"ם
על שהיא מטה שכם לעזור לתלמידים מרותקים 

לביתם ומחזקת את נפשם בשעותיהם הקשות
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נוער 

מיטל דוד
על פעילותה למען פצועי צה"ל, קשישים, נוער 
עולה ולשיפור איכות חיי אוכלוסיית הנזקקים 

בקהילה

התשס"ה
אתי אברהמי

על היותה, לנכים רבים, מקור השראה, עידוד וקבלת עזרה

רבקה דוידס
על קידום בריאות הציבור ועזרה למכוני הלב בבתי החולים 

בחיפה

 היחידת הישראלית להחשת פעולות הצלה 
T.S.R.I.F. בארץ ובחו"ל

על פועלם המופלא להצלת חיי אדם, איתור וחילוץ 
בארץ ובחו"ל

דודי ורבקה זילברשלג
על שברשת המסעדות "מאיר פנים" הם פורסים 

לרעב לחם ו"בכח לתת" מסייעים לנזקקים

יחידת האיסוף המרכזית 8200, חיל המודיעין, צה"ל
על התגייסותה לחניכת נוער במצוקה ולמען אנשים עם 

צרכים מיוחדים

אורלי מימון
על אהבת האדם ונתינה ללא גבול לזולת בקריית 

שמונה

מהא מנצור-עלי
על פעולות רבות הישגים בנושאי קהילה, זכויות אדם 

וקליטת חיילי צד"ל בישראל

מיכאל סגל
על שנים רבות של עשייה, בעמותת אלי"ע לקידום 

ילדים עיוורים ולקויי ראיה

ישראל פיקרש
על פועלו להנצחת חללי צה"ל בני חדרה ועזרתו לבני 

משפחותיהם ולנזקקים

חיים קונביץ ולוועדת האימוץ ברמת גן שבראשותו
על פועלם הטוב למען חיל הצנחנים

תנועת אור
על אלפי מתנדביה הצעירים בנגב ובגליל וברחבי הארץ 

המפליאים לעשות לקידום החברה

נוער 
מח"ץ )מעורבות חברתית צעירה( 2000

על טיפוח ערכי התנדבות בקרב בני הנוער בעיר חולון

התשס"ו
אינטל ישראל

על התנדבות ותרומה של עובדי החברה ומנהליה לקהילה 
ולחברה בישראל 

ארגון לתת — סיוע הומניטרי ישראלי
על פעילותו לסיוע לאוכלוסיות במצוקה — בארץ ובעולם — 

על בסיס אוניברסלי ושוויוני

מהדי דעבוס
על סיוע לחולים ולנזקקים לשירותים רפואיים מבני 

המיעוטים ברמת הגולן

הוועד למלחמה באיידס
על פעילות תומכת — מעשית ונפשית — בחולים במחלת 

האיידס, בנשאים ובקרוביהם ועל פעילות הסברתית 
למניעת התפשטות המחלה.

רחמים יצחק
על פעילותו לקליטתה של העלייה מאתיופיה בחברה 

הישראלית

אברהם מרדכי כרמי
על פעילותו להנצחת זכר השואה ולהנחלת הגבורה 

היהודית לדורות הבאים

 מרכז שיקום ואחזקה 0007 באגף הלוגיסטיקה, 
הרפואה והמרכזים )אלר"ם(, צה"ל 

על תרומה רבת-היקף ב-81 מוסדות וארגונים ולאוכלוסיות 
חלשות ברחבי הארץ

שלמה )מומו( נקוה
על פעילות מסורה ומגוונת למען נכים ואוכלוסיות חלשות 

בישראל

הרבנית רחל נריה
על עשרות שנים של חינוך ליהדות ועל מעשי צדקה 

וחסד 

שושנה קאסוטו-עברון 
על התנדבותה לסייע למשפחות שכולות ופעילותה בארגון 

יד לבנים 

ג'טה ראוך
על יותר מיובל שנים של פעילות יצירתית ותרומה ייחודית 

לחינוך מבוגרים, לקליטת עלייה ולסיוע לנכים בישראל

נוער 

זה לא בשמיים
על תרומה לקבלת השונה בחברה ועל נתינה למען הזולת 

ולמען יצירת סובלנות, הבנה וקירוב לבבות

התשס"ח 
שושנה אגאג'ני

על פיתוח וקידום ההתנדבות בבאר שבע והסביבה

גילה זיידל
על סיוע לילדים לקויי ראייה ועיוורים ולמשפותיהם

עטרה חיימוביץ
על הקמה וניהול של בית חם למען ילדים מונשמים עם 

מחלת sms בעלי צרכים מיוחדים

חסדי נעמי — מתן בסתר ליתומים ואלמנות
על סיוע למשפחות נזקקות ליתומים אלמנות ולמרותקים 

למיטת חוליים בבתי החולים

LEAD מנהיגות — פיתוח מנהיגות צעירה בישראל
על פועלו לחינוך ופיתוח מנהיגות צעירה מקרב בני הנוער

עמותת ידיד — מרכזי זכויות בקהילה
על פועלה לקידום ושמירה על זכויות חברתיות של אזרחי 

מדינת ישראל
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עמותת נט"ל — נפגעי טראומה על רקע לאומי
על סיוע נפשי לאנשים שנפגעו מפעולות האיבה וממצבי 

החירום במדינה ישראל

זאב פקטור
על סיוע חומרי וחברתי ל-30,000 ניצולי שואה נצרכים

אמין קאסם
על פעלו לשימור מורשת הבדואים ולדו קיום בין 

בדואים ליהודים

בנימין קריתי
על סיוע לנזקקים ועל הקמת מפעל הזנה לילדים 

באזורי מצוקה ברחבי הארץ

הרב יוסף צבי רימון
על פועלו להשבת מאות מפוני גוש קטיף למעגל 

העבודה

נוער 
לוי לויאב

על תמיכה וסיוע במשך שלוש שנים לשיפור איכות חייו של 
נכה קשיש

ציון לשבח
עמרי גילור

ילד עם רגישות ואכפתיות, שהנדיבות שפעה ממנו, 
שנענה לכל בקשת עזרה.

 ילד שתמיד רצה שיהיה לו הרבה כדי שיוכל לתת 
לאחרים. בהתאם לאופיו הרגיש והמיוחד, נתרמו איברי 

גופו — ושבעה אנשים זכו לחיים 

התשס"ט
אגודת עלי שיח

על תרומתה ופעילותה לקידום מתבגרים מוגבלים ושילובם 
בחיי הקהילה.

DVI — ארגון רופאי שיניים מתנדבים
על מתן טיפול שיניים מקצועי ומלא חינם אין כסף, לילדים 

מעוטי יכולת בירושלים

ד"ר יצחק גליק
על טיפולי חירום בחולים ועל הצלת חייהם של פצועים 

ונפגעי פעולות טרור ביישובי גוש עציון והסביבה

חיבוק ראשון — העמותה לטיפול בתינוקות נטושים
על הענק חום ואהבה גורפת לתינוקות שהוריהם נטשו 

אותם

שולה טנאי
על פעילותה למען החלמתם ורווחתם של ילדים חולי סרטן 

באזור הנגב והדרום

שלומית לוסטיג
על קידומם ושילובם של ילדים הגדלים בתנאי סיכון קשים

זאב לנדאו
על שילוב נשים וגברים חרדים במעגל העבודה

מגמה ירוקה — סטודנטים למען איכות הסביבה
על קידום נושא איכות הסביבה והעלאת מודעותו של 

הציבור לנושאים סביבתיים-חברתיים

אנסאף מחמוד
על חינוך לבריאות ובניית הבנה ואמון בקהילה בין החולים 

לעובדי המרפאות

צהר — חלון בין עולמות
על פעילות לקירוב לבבות בין דתיים לחילונים בישראל

עו"ד אודליה שפיטלני
על הקמה וניהול של עמותת פוש לסיוע בהקטנת פערים 
בחינוך ולשוויון בין תלמידים בעלי אמצעים לאלה שידם 

אינה משגת

נוער
כנפים של קרמבו

על הפעלת תנועת נוער לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים

ציון לשבח
אבי טויבין

על חירוף נפשו להצלתה של יסמין פיינגולד בנחל הירקון

התש"ע
מנצור אבו טהא

על פעילותו לקירוב האוכלוסיה הבדואית בדרום הארץ

עמותת אתגרים
על קידומן של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחברה 

באמצעות ספורט אתגרי בטבע

 בטרם — לבטיחות ילדים 
המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים

על פעילויות רבות ומגוונות בשירות החברה והקהילה למען 
הילדים

האגודה לשמירת זכויות הפרט
על פועלם למימוש זכויות חברתיות ומענה לצרכיהם 

הייחודיים של אנשי ונשות קהילת הגאים בישראל

ידידיה ורדי
על הנגשת עולם המדע והטכנולוגיה לילדים

יעקב ושולמית חסידה
על סיוע, תמיכה ובית חם לנערות במצוקה

מסל"ן
על סיוע ותמיכה לנפגעות אלימות ותקיפה מינית

אלעד סקר
על שנים של חילוץ והצלה

פעמונים — ארגון חסד
על סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני ולהגיע לעצמאות 

כלכלית

משה צ'שלה
על פעילותו למען רווחת הזקן בקהילה ועל התנדבותו 

בארגונים שונים

שלי קפוסטה
על פיתוח המאגרים הציבוריים של דם טבורי בישראל

נוער

אחרי! — נוער מוביל שינוי
על פעילות לפיתוח ולטיפוח מנהיגות צעירה בקרב בני 

נוער

ציון לשבח

ד"ר רותם וד"ר משה לפידות
על חירוף נפשם בחילוצה של פעוטה ואמה מבית בוער
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התשע"א
איחוד הצלה

על הקמת מערך ארצי לסיור רפואי מיידילהצלת חיי אדם

אקים
על פעילות רבת שנים לקידום ולשיפור איכות חייהם של 

אנשים עם פיגור שכלי

טליה ארגמן ותיאטרון שורשים
על קידום והעצמת נשים ונערות מקרב העדה האתיופית

זהר ג'יניאו )נאור(
על פעילות לקידום ציבור העיוורים בפרט וציבור הנכים 

בכלל

פרופ' אדי גרפונקל
על מתן שירותי רפואת שיניים לקשישים נזקקים 

המרותקים לבתיהם

עמותת ידיד לחינוך
על פעילויות מגוונות של גימלאים במערכת החינוך

לקט ישראל
על מגוון פעילויות ארציות של הצלת עודפי מזון למען 

נזקקים

עמותת משפחה אחת
על סיוע מקיף ותומך לנפגעי פעולות הטרור ובני 

משפחותיהם

סטנלי סבה
על פעילותו רבת השנים למען אוכלוסיות בעלות צרכים 

מיוחדים בישראל

פרופ' בנימין )בן( קורן
על פעילותו לשינוי דרך ההתמודדות במחלות קשות

סועאד קרמאן
 על פעילותה לקידום מעמד האישה הערבייה וטיפוח 

הדו-קיום

נוער

ענבר דנקנר ואור�ן רג'יניאנו
על פעילויות מגוונות למען שוויון הזדמנויות לבני נוער 

לקויי למידה

ציון לשבח
אלעד ריבן ז"ל

על התנדבותו למערך כיבוי האש ועל גבורתו העילאית 
בכיבוי השריפה בכרמל שבה קיפח את חייו

התשע"ב
ד"ר עדה אהרוני

על פעילותה לטיפוח והפצת תרבות השלום בין יהודים 
לערבים

הצל ליבו של ילד — לזכר ד"ר עמי כהן
על מתן חיים חדשים לילדים חולי לב ממדינות מתפתחות

סגן אלוף יובל וגנר
על פועלו להנגשת מבנים ואתרים ופיתוחים טכנולוגיים 

למען אנשים עם מוגבלויות 

נואף זמירו
על פעילותו המתמדת לקבלת השונה בחברה

יחידה 121 שט"ל
על מגוון פעילויות למען ילדים מאושפזים 

ילדים בסיכוי — המועצה לילד החוסה
על מתן בית חם ומחבק לילדים בפנימיות ובמשפחות 

אומנה

מרסל לביא-שחם
על פעילותה רבת השנים במגוון תחומים למען הקהילה 

בנגב

שייח' עלי סאלח נסראלדין 
על פעילותו לטיפוח ערכי סובלנות ודו-קיום בין-דתי

רחל נפשי
על עשייה מגוונת לרווחת נשים מוכות וילדיהן

עולים ביחד
על פעילותם לשילוב תעסוקתי וחברתי של אקדמאים יוצאי 

אתיופיה  

עמותת תפוח — העמותה לקידום עידן המדע בישראל
על פעילותה לצמצום הפערים באמצעות הנגשת 

הטכנולוגיה והמידע

נוער

בן הורדי
על פעילות מגוונת למען ילדים, קשישים ונזקקים

ציון לשבח

נדב בן-יהודה
על שסיכן את חייו כדי להציל מטפס הרים טורקי

התשע"ג
לואי אבו סויד

 על פעילותו המתמדת במגוון
תחומים למען הקהילה

שייח' סולמאן אבו פארס
על פועלו להנצחת חיילי צה"ל בני העדה הדרוזית ולטיפוח 

ערכי סובלות ודו-קיום בין בני הדתות

אור למשפחות 
 על מגוון פעילויות לתמיכה 

במשפחות שכולות

אור שלום
 על פתרונות טיפוליים, תמיכה ועל 

הענקת בית חם לילדים בסיכון

ויקטור בן-נעים
על פעילותו רבת השנים לרווחת תושבי עמק יזרעאל 

ופיתוח השירותים הרפואיים של המרכז הרפואי העמק 
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איידה ושמואל גראומן 
על שפתחו את ביתם לעשרות ילדים בסיכון כמשפחה 

אומנת

חברים לרפואה
על פועלם להצלת חיים וסיוע לחולים ונכים במגוון תחומים

יוניסטרים
על פיתוח מנהיגות עסקית-חברתית בקרב בני נוער 

מיישובי הפריפריה

חנה לאור
על שנים רבות של פעילות לשיפור איכות חייהם של 

אנשים עם מוגבלויות

אדם פיש
על התנדבות במתן שירותים משפטיים לאוכלוסיות 

מוחלשות ועל פועלו להגנה על זכויות האדם  

דוד שפורר
על פעילות מגוונת, רבת שנים, לקידום נוער במצוקה ולמען 

קשישים ונזקקים

נוער

אביאור אברהם אבוטבול
על פעילות מגוונת למען הזולת, הקהילה והחברה

התשע"ד
שמחה )סימה( אביבה

על פעילותה למען רווחתם של ילדים חולי סרטן ולמען 
דו-קיום בין יהודים לערבים

אלו"ט
על פיתוח וקידום זכויות והפעלת מגוון שירותים למען 

ילדים ובוגרים אוטיסטים 

עמותת אח גדול
על פועלם למען לכידות חברתית ומתן דמות לחיקוי 

לחיילים בודדים

אלוף )מיל.( דורון אלמוג
על פעילותו המתמדת ורבת השנים והתגייסותו לשיקום 

אנשים עם מוגבלויות

הרב אברהם ישעיהו הבר 
על עידוד תרומת כליה מן החי להקלת מצוקתם של חולי 

כליות בישראל

רובא ורור 
על פועלה למען אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים והעצמת 

נשים

כפר נהר הירדן
על פעילויות ייחודיות לרווחת ילדים חולים בישראל

מורשת יעקב 
על פעילויות רבות ומגוונות להעצמת תושבי שכונת אושיות 

ברחובות

פאיז רעד 
על פועלו לשיקום פצועים והעצמתם תוך מתן דוגמה 

אישית

צעירים בונים עתיד — צ.ב.ע.
על קידום שוויון הזדמנויות בחינוך ומתן כלים להגשמה 

עצמית של ילדים

בתיה רפפורט 
על יצירת תוכניות חדשניות לתמיכה בניצולי שואה

נוער
רז זוארץ

על פעילות מגוונת לרווחת הזולת, הקהילה והחברה

התשע"ה
עווד אל'חורי

על מגוון פעילויות ליצירת אחדות, פיוס וקידום ההתנדבות 
כאמצעי מלכד בקהילה רב-תרבותית

אליפלט — אזרחים למען ילדי פליטים
על מגוון פעילויות סיוע לתינוקות ולילדי הפליטים בישראל

ארגון משפחות נרצחים ונרצחות
על פעילות למניעת אלימות ולסיוע מקיף למשפחות 

הנרצחים

הרב ישראל דהאן 
על מגוון פעילויות לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך לילדים 

בעלי צרכים מיוחדים

בינה דיבון
על פעילות מגוונת ורבת-שנים לקידום חקיקה למען מימוש 

זכויות האדם על גופו

טבקה — צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה
על פעילות משפטית וחינוכית לגישור וסִנגּור קהילתי 

ולהגנה על זכויותיהם של יוצאי אתיופיה

ע'אדה כמאל 
על פעילות מתמדת לקידום מעמד האישה בחברה הדרוזית 

ולמען דו-קיום בחברה הישראלית

ליסה כהן 
 על מגוון פעילויות לקידום המודעות 

לסרטן השד והשחלות התורשתי 

מ.ע.א — פורום נשים חד הוריות
 על עשייה מגוונת לשינוי במעמדן של 

נשים חד-הוריות בחברה הערבית בישראל

הרב משה שלזינגר
על הכוונה, עידוד, תמיכה וסיוע לזוגות שנתקלים בבעיות 

פוריות

נוער
אסמעיל אבו-עבלי 

על פעילות מגוונת לרווחת הזולת, הקהילה והחברה 
הבדואית

חמוטל רוזן
 על פעילות מגוונת לקידום בני נוער ושוויון הזדמנויות
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התשע"ו
אוהל המתנדבים — אג'יק 

 על קידום המעורבות והשותפות החברתית-אזרחית 
בין החברה הבדואית לחברה היהודית

תיסיר ג'בארין
על יצירת גשר של דו קיום ושכנות טובה בין יהודים 

לערבים

גיבורים קטנים
על קידום ההבנה והסובלנות לילדים ומבוגרים המוגבלים 

בׂשכלם ושילובם בקהילה ובחברה

לבב וינברג
על קידום הספורט כגשר להידברות ושותפות בין שכבות 

האוכלוסייה בצפון הארץ

הרבנית אסתר לנדמן 
על תרומה ייחודית להידברות ולשיתוף בין קהילות, עדות 

וארגונים

יואל מרשק 
על יצירת שותפות בין מגזרי האוכלוסיה לפעולות סיוע 

במשימות הומניטריות ולאומיות 

נגב בר-קיימא
על חינוך לדיאלוג, להידברות לשמירה על ערכי הטבע 

והנוף בנגב

שי ראשוני
 ALS על פעילות ייחודית ליצירת הבנה וסובלנות לחולי

ועל פעילותו לשיתוף בין קהילות

רעיה שטראוס—בן־דרור 
 על מגוון פעילויות בתחום החינוך, הבריאות והתרבות 

ליצירת שותפות בחברה הישראלית

התנועה הדרוזית ציונית
על טיפוח וקידום ברית החיים בין הדרוזים ליהודים 

במדינת ישראל

נוער

לאורו נלך

על התנדבות של אלפי בני נוער לעשייה בחברה הישראלית 
תוך יצירת שיח בין חילונים לדתיים

אליאב בטיטו
 על פעילות לחיבור ודיאלוג בקרב תלמידים ובני נוער 

מכל מגזרי האוכלוסייה

 כתיבה ועריכת הלשון: איזי מן ;  עריכה: ציונה רוזנטל,  מתי וייל; 

עיצוב גרפי: יובל טל בע"מ, ירושלים;  עיצוב האות למתנדב: דן ריזינגר

 אות הנשיא למתנדב התשע"ז הוענק בטקס ממלכתי 
ד' תמוז התשע"ז, 28 ביוני 2017 בבית הנשיא, ירושלים


