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 תקשוב העמותה להנצחת חללי חיל הקשר וה 
 

 תקנון  -קרן המלגות ע"ש גיא מירוז ז"ל
 כללי  .1
 

הקשר   חיל  חללי  להנצחת  פרסוהתקשובהעמותה  שנה  מדי  לחלק  החליטה  י  )להלן:"העמותה"( 

)להלן:"חי"ק"( בוגרי קורס   תקשובלי חיל הקשר וה חיימערך  ליחיד או קבוצה מקרב    הצטיינות  

אשר   ותקשורת  וחדשנית  מחשבים  ייחודית  תרומה  עקב  לכך  ראויים  יימצא/ו 

בתחום השיפור ו/או הפיתוח של מערכות    ל הקשר והתקשובלצה"ל ו/או לחי

מחשוב הצפנה,טכנולוגיית  וסב  ,  מידע  אבטחת  מערכות  הדרכה,  ר "מערכות 

 . ותקשורת מחשבים
 

רה זו, ועל בסיס תרומה של משפחת החייל גיא מרוז ז"ל, החליטה העמותה להקים קרן אשר למט

תיקרא "קרן המלגות ע"ש גיא מרוז ז"ל" אשר תנוהל ע"י ועדת קרן שתמונה לעניין זה מקרב 

הועד המנהל של העמותה ונציגים נוספים. כיו"ר הקרן יכהן חבר הועד המנהל אל"מ)מיל.( אילן 

 חורש. 

  

 הקרן:  מטרת .2
 

בתחום  והתקשוב  לעודד ולקדם פעילות בתחום החשיבה היוצרת בקרב חילי ומפקדי חיל הקשר   

 ותקשורת נתונים.  אבטחת מידעתכנה, חמרה הצפנה -מערכות המחשוב והתקשוב 

 

קורס  בוגרי/בוגרות   אחת.  קבוצה  או  ליחיד  שנתי  פרס  הענקת  ע"י  יבוצעו  והקידום  העידוד 

 .והתקשובם בחיל הקשר מחשבים ותקשורת מחשבי 

 

בגין     ויינתנ  יםהפרס ולזוכים  הייחודיהצטיינותם  בכלל      תתרומתם  לצה"ל  והחדשנית 

הקשר בתחובאמצעות  בפרט    והתקשוב  ולחיל  מערכות  של  הפיתוח   או/ו   מישיפור 

 מחשבים. הותקשורת  , פיתוח מערכי הדרכהאבטחת המידע, , הצפנהטכנולוגית המחשוב

הקרן  ניתן יהיה לממש את  מתן המלגות והפרסים אחת לשנה לאורך שנים,  מפירות רווחיה של 

 כמפעל ההנצחה ע"ש גיא מירוז ז"ל. 

 

 זכאות להגשת מועמדות לקבלת הפרס  . 3
 

כולל בשנת שירות    -הזכאים להגיש מועמדות הם חיילים/חילות  קצינים/קצינות  בשירות סדיר

ומחשב בוגרי קורסי תקשורת  בחיל הקשר  הקבע הראשונה,  צירפו לבקשת והתקשובים  , אשר 

 בה הם משרתים. התקשוב  המועמדות המלצה חתומה ע"י מפקד יחידת 

 

לאחר תום המועד שניקבע באותה שנה להגשת מועמדויות, ייעשה מיון ראשוני של הבקשות ע"י 

אי  ועדת הקרן או חבר מחבריה שנתמנה על ידה לצורך זה. בקשות שהוגשו על ידי מי שאינו זכ

פי  על  להשלמה,  יועברו  או  ייפסלו  הנדרשים  המסמכים  להן  צורפו  לא  ו/או  מועמדות  להגיש 

 שיקול הועדה. 
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יועברו הבקשות שעברו את שלב המיון הראשוני לדיון בפני ועדת  לאחר תום המיון הראשוני, 

שנה.  לאותה  הזוכה  בבקשה  ותבחר  בפניה  שהובאו  הבקשות  כל  את  תבחן  הועדה  השיפוט. 

לצורך הבהרת ל הקשר והתקשוב  ך זה רשאית הועדה, אך לא חייבת, להסתייע בנציג חי בתהלי

 סוגיות שאינן בידיעתה.

 

   יםטקס הענקת הפרס .3
 

 חיל הקשר אגף התקשוב ובמסגרת  טקס יום העצמאות  השנתי של    ים העמותה תעניק את הפרס

א מירוז ז"ל, מפקדי משפחת גי  , קצין קשר ותקשוב ראשי,ראש אגף התקשובבמעמד     והתקשוב  

 יחידות החיל, הנהלת עמותת חי"ק, הזוכים ובני משפחותיהם. 

 

חבר הועד המנהל של העמותה המכהן כנאמן הקרן ישא דברים לזכרו של גיא, יסקור את מטרות  

 הקרן ופעילותה. 

 

 יו"ר ועדת הקרן יקריא את החלטת ועדת השיפוט ואת נימוקיה.

 

ד המנהל ומשפחת גיא מירוז ז"ל  לקבלת  הפרס מידי האישיות חתני  הפרס יוזמנו ע"י חבר הוע

 המרכזית בטקס. 

 

וכן המחאה על סכום הפרס באותה שנה   הענקת הפרס תכלול מסירת תעודה מתאימה במסגרת 

נציג  ותוכנה תקבע הנהלת הקרן, בתיאום עם   כפי שהחליטה הנהלת הקרן. את צורת התעודה 

 משפחת גיא מרוז ז"ל. 

 

 או נציגם ישא דברים קצרים בשם הזוכים, בתאום מראש. חתני הפרס 

 

      

 ניהול הקרן  .4
 

הקרן תנוהל מבחינה ארגונית וכספית על ידי העמותה. הנהלת העמותה תבחר מתוכה שניים או 

 ,לכל היותר, אשר יפעלו כנאמנים של הקרן וכועדת הקרן.  ת קרן המלגות שלושה חברי ועד

 

, על פי שיקולו הבלעדי לצרף אחד מנציגי משפחת גיא מרוז ז"ל  הועד המנהל רשאי,אך לא חייב

כחבר נוסף בועדת הקרן. למען הסר ספק מובהר כי לא תוקנה לנציג המשפחה שצורף כאמור כל  

 זכות עודפת והחלטות ועדת הקרן יתקבלו ברוב קולות. 

 

וסמכת לבטל  כל הפעולות וההחלטות ועדת הקרן יהיו נתונות לבקורת של העמותה אשר תהיה מ

 ו/או לשנות כל החלטה ו/או לקבל החלטות במקום ועדת הקרן ככל שתמצא לנכון. 

 

₪ )מאה אלף ₪(, אשר יושקעו בדרך הטובה   100,000הקרן תעמוד מיד עם הפעלתה על סכום  

 ביותר לפי מיטב שיקולם ושיפוטם של חברי הנהלת הקרן. 

 

הקרן תהיה פתוחה לתרומות נוספות מצד הורי גיא  מירוז ז"ל או /ו כל גורם לתרומות לבסיס  

הקרן ולא למען פרס שנתי בודד. הפרס יוענק אך ורק מפירות הקרן. הקרן ופרותיה ישמשו אך 

 המלגות/ הפרסים כפי שפורטו לעיל. יורק לצורכ

 

ומכובדת נאותה  רמה  על  כמדיניות,  הקרן תשמור,  בין שלשה   ועדת  שיחולק  האחד,  הפרס  של 

 המועמדים הראשונים שנמצאו ראויים לקבלת הפרס.לארבעה 

 

, ו/או מכשירים דומים או  Tabletמסוג       מחשבי לוח מתקדמים   ,כפרסי הצטיינותיינתנו,    לזוכים

 . מלגותאחרים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי ועדת ה
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בשנה מסוימת לא יחולקו פרס/מילגה, אם בשל   על אף האמור לעיל, מוסמכת הקרן להחליט כי

מאפשר  אינו  שנה  באותה  הקרן  פירות  שסכום  משום  ואם  שנה  באותה  מתאים  מועמד  העדר 

 הענקת פרס בסכום מינימלי מכובד, או מכל סיבה אחרת. 

 

 הקמה והפעלת הקרן הלכה למעשה  .5
 

ח  מקרב  החתימה,  ומורשי  הקרן  ועדת  חברי  את  בכתב,  ימנה,  המנהל  המנהל הועד  הועד  ברי 

 בלבד, בחשבון הקרן בבנק.

 

סך   על  המחאה  הנאמנים  לידי  תימסר  הנ"ל,  המינוי  קבלת  הנהלת    100,000עם  בהסכמת   .₪

ומעלה מערך הקרן, תוענק לתורם תעודה מיוחדת   30%הקרן. אם תוצע תרומה נוספת המהווה  

עת הטקס השנתי בדברי  לפי ראות עיני הנהלת הקרן ואם יבקש תוזכר תרומתו בצורה מכובדת ב

 ברכתו של חבר ועד הקרן במסגרת טקס הענקת הפרס השנתי.

 

"עמותת חי"ק קרן ע"ש גיא    -בכפוף לאישור הועד המנהל ייפתח חשבון בנק נפרד אשר יקרא:

על  דו"ח  העמותה.  ורו"ח של   מנהל החשבונות   ובקרה של  בפיקוח  תיהיה  הקרן  ז"ל".  מירוז 

 ה השנתית.  רשימת  מורשי החתימה  ראה נספח מצ"ב. מצב נכסי הקרן יוצג באסיפ

 

 הקרן תשקיע באפיקים שקליים וצמודים   הנושאים ריבית והצמדה ע"מ שתשמור על ערכה.

לא תאפשר שינוי תקנון הקרן ו/או קווי המדיניות    -מתן תרומה חיצונית נכבדה ככל שתהיה

 הכללית המותווים בו. 

 

לקרן והפירות שהצטברו, יעברו את הסכום הדרוש לשלוש במידה ותרומות הנוספות שהתקבלו  

 -שנות מלגה/ פרס, העודף ישמש לאחת משתי האפשרויות הבאות, לפי החלטת הנהלת הקרן: 

 

 להגדלת הקרן ולהגדלת סכום המלגה באותו אחוז בהתאם.  ❖

 למתן פרס ליותר ממועמד אחד באותה שנה או בשנים הבאות בהתאם לעודף שהצטבר.  ❖

 

 ת השיפוט הרכב ועד .6

 
הקרן ועדת  ע"י  תמונה  השיפוט  המלגות  ועדת  ועדת  חברי  הינם  יהיה שחברי  הועדה  הרכב   .

 כדלקמן:

 יכהן כיו"ר ועדת השיפוט. יו"ר ועדת הקרן, .א

 שני חברי ועדת הקרן. .ב

 קציני קשר במיל. או בסדיר שייקבעו בהתייעצות עם חי"ק. 3עד  .ג

 

ח שיהיו  העמותה  ,חברי  שדה  בטחון  מגבלות  חי"ק  לאור  קציני  יהיו  השופטים  בצוות  ברים 

 .  ובמילואים בדימוס

 

 נוהל הגשת המועמדות לקבלת הפרס/המלגה   .7

 
חודש   במהלך   , ויפיץ  יכין  הקרן  ועדת  בקשות פברואר  יו"ר  להצגת  קורא"  "קול  שנה,  בכל 

בכל   יופץ  קורא"  ה"קול  הקרובה.  לשנה  הפרס/מילגה  לקבלת  חימערך  למועמדות  ל יחידות 

לבחירה  ה  התקשוב הקריטריונים  הקרן,  מטרות  את  ויכלול  קשר"ר  מפקדת  בסיוע  רלוונטיות 

 ,הזכאות להציג מועמדות וסכום הפרס שנקבע לאותה שנה. 

 

בקשות  את  מקשר"ר  של  השופטים  לצוות  יגישו  יחידותיהם  מפקדי  ו/או  המועמדות  מגישי 

ה בתחום החשיבה  לפעילויות שלהם  וההסברים   הנימוקים  ואת  הם  המועמדות  יוצרת  שבגינם 

 . למרץ 25   -ראויים לקבלת הפרס/מלגה, לא יאוחר מ
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בלת המלגה/הפרס תוגש  רשימת המועמדים, נושא עבודתם והנימוקים להכרה בהם כמועמדים לק

מ יאוחר  השיפוט.  אפריל    1-לא  ועדת  אגף    ליו"ר  העצמאות של  יום  טקס  מועד  לפני  )כחודש 

 התקשוב(

 

באתר ההנצחה    אפריל כשבועיים לפני אירוע יום העצמאות    חודשועדת השיפוט תתכנס במהלך  

 ביהוד ותיקבע את רשימת הזוכים במלגה לשנה הנוכחית.

 

 

 

 

 : 8.10.02נחתם, היום 

         

     יו"ר הקרן מטעם הועד המנהל         משפחת מירוז                                        

 )מיל( אילן חורש אל"מ                            

 

        -------------הגב' ברוריה מירוז  

 ----------------מר' חיים מירוז   
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