העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

תמיכה למיזמים של בני ובנות המשפחות
השכולות העוסקים בפיתוח ומחקר בעולם
הטכנולוגי.
תקנון
 .1כללי
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב )להלן" :העמותה"( החליטה לאפשר
תמיכה כספית לבני ולבנות המשפחות השכולות ממשפחת חיל הקשר והתקשוב העוסקים
בפיתוח ראשוני של מערכות טכנולוגיות מתקדמות המציגים חדשנות.
התמיכה תינתן מדי רבעון לתקופה של שנה לבני ולבנות המשפחות בהתאם לקריטריונים
שיפורטו בהמשך.
 .2זכאות לקבלת מענקי התמיכה
הזכאים לתמיכה -:בני המשפחות השכולות שאחת או אחד מבני משפחתם ,מקרבה ראשונה
נפל בעת שירותו הצבאי והשתייך למשפחת חיל הקשר והתקשוב ,ומונצח באתר ההנצחה של
חיל הקשר והתקשוב.

הקריטריונים לקבלת התמיכה-
 יזם והקים חברת הזנק שמפתחת מערכות מתקדמות בתחומי טכנולוגיות
המידע ( Information-Technology),ביו טכנולוגיה ) (Biotechושיפור
בנושאי איכות הסביבה )(Cleantech
 משתייך למוסד טכנולוגי  Institute of Science & Technologyומבצע
מחקר מדעי פורץ דרך שמביא חדשנות וקידמה טכנולוגית
 .3נוהל והתנאים הגשת הבקשה לקבלת התמיכה
על בן/בת המשפחה השכולה )להלן" :המועמד/ת"( לעמוד בקריטריונים שהוגדרו.





מיזמי חדשנות )כולל מיזמים הנמצאים בתחילת דרכם ( Pre-Seed Money
 מעומדים אשר עוסקים במיזמי חדשנות יציגו בכתב :תקציר מנהלים ,תוכנית עסקית,
סטאטוס הפעילות ,אבני דרך של המיזם.
עבודות מחקר
 מועמדים אשר עוסקים במחקר אקדמאי יציגו בכתב תקציר על המחקר ותחום
החדשנות שהמחקר עוסק .סטאטוס המחקר והצפי לפרסומו ברבים.
שיעור מענק התמיכה לבודד הינו עד  30%מסכומי הקרן השנתית .שימסרו למקבלי
התמיכה ,בהתאם לצרכיהם ,אחת לרבעון לתמיכה בקידום המיזם.
אחת לתקופה ,מקבלי התמיכה יציגו לחברי הוועדה את התקדמות המיזם ,העמידה
באבני הדרך ,ובקשות נוספות לסיוע נוסף.
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 .4הליך בחירת המועמדים לקבלת התמיכה
א.
ב.
ג.
ד.

אחת לשנה – כשלושה חודשים לפני אירוע הענקת התמיכה יופץ "קול קורא"
לבני המשפחות שכולות ע"י קצינת הנפגעים של אגף התקשוב ובו בקשה להגיש
מועמדים ומועמדות לקבלת כספי התמיכה בהתאם לקריטריונים שהוגדרו.
ועדה מטעם העמותה להנצחת חיל הקשר והתקשוב ,תבחן הבקשות של
המועמדים/ות ,תגדיר את סכום התמיכה שיוענקו לכל אחת או אחד שהגיש
בקשה ועמד בכל הקריטריונים.
מנהלת הפרויקט  -קצינת הנפגעים של אגף התקשוב
מקבלי התמיכה ידווחו מדי רבעון על התקדמות המיזם ועמידה באבני דרך
שהוגדרו.

 .5חברי ועדה של העמותה
א .חברי הועדה הינם בעלי רקע הנדסי ,טכני ומבצעי בעולם התקשוב וכן בעלי ניסיון בעולם
העסקי והקמת מיזמים )חברות הזנק(.
ב .תפקיד הועדה :מיון ,ראיון ובחירת המיזמים המתאימים לקבלת התמיכה.
ג .הועדה תמנה חונך מקצועי )מנטור-פרו בונו*( ,בוגר חיל הקשר והתקשוב לסיוע ,עזרה
וליווי ביזמות של מקבל התמיכה* .לטובת הציבור
ד .העמותה תאפשר למקבל התמיכה לקיים פגישות שוטפות עם החונך שמלווה ועוזר לו
בקידום המיזם ,במשרדי אתר העמותה ביהוד.
ה .חברי הועדה :אל"ם )מיל'( אילן חורש ,תא"ל )מיל'( שרון ניר ,סא"ל )מיל'( אודי קאוף,
ד"ר אל"מ )מיל'( אורן איתן ,אל"מ )מיל'( ניצן עמר ,אל"מ )מיל'( ניר שריג ,סא"ל )מיל'(
ברוך פוגל אל"מ )מיל'( דורון קורץ וקצינת הנפגעים של אגף התקשוב..
 .4קרן ייעודית
העמותה תקים לנושא זה קרן כספית ייעודית בחשבון בנק נפרד.
 .6טקס הענקת כספי תמיכה
העמותה תעניק את התמיכה בטקס חגיגי אשר ייערך במועד שיפורסם ,באתר ההנצחה
לחללי חיל הקשר והתקשוב.
הטקס יתקיים במסגרת אירוע שיערך בעמותה על פי החלטת הוועדה.
במסגרת הטקס יישאו דברים ראש אגף התקשוב ,נשיא העמותה ונציג המשפחות
השכולות.
הענקת מענקי התמיכה יכללו המחאה כספית  +תעודה מתאימה במסגרת.
מקבלי התמיכה ומשפחותיהם יוזמנו לטקס ע"י קצינת הנפגעים החיילית.
 .6פרסום
"קול הקורא" ,התקנון יפרסמו באתר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,
במדיה החברתית ובפניה של קצינת הנפגעים למשפחות השכולות.
כתובת אתר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב:
http://www.amutakesher.org.il
נערך ונכתב ע"י אל"מ )מיל(אילן חורש ואל"מ )מיל( אברשה בורשטיין
מעודכן לתאריך ל 14.2.22
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