העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
קרן מלגות ע"ש לאה וישעיהו לביא ז"ל ()1926-1981
מלגות הצטיינות לחיילי ומפקדי אגף התקשוב במערך הטכנולוגי  -התקנון
 .1כללי
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב (להלן":העמותה") החליטה להעניק
פרסי הצטיינות -מדי שנה לעד ,חמישה/ששה חיילים/חילות מצטיינים/מצטיינות מקרב
המערך הטכנולוגי אשר משתייכים לחיל הקשר והתקשוב.
הפרסים שיחולקו ,למטרה זו ,יהיו על בסיס כספי הקרן שהקיים מר ישעיהו (ישי)
לביא ז"ל שהיה קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי ,מנכ"ל רפא"ל ומנכ"ל משרד הביטחון,
לזכר רעייתו לאה לביא ז"ל שהייתה מראשוני הגידעונים.
הפרסים – נועדו לעודד ולקדם את פעילות המחקר והפיתוח בתחומי התקשוב בצה"ל.
הפרסים יהיו מחשבי לוח מתקדמים  ,Tabletו/או מכשירים דומים או אחרים כפי
שייקבעו מעת לעת על ידי ועדת הפרס (להלן"-:הפרס" ).
 .2זכאות למועמדות
הזכאים להיות מועמדים לקבלת הפרס-:
א .חיילים/חילות  ,קצינים/קצינות מצטיינים מהמערך הטכנולוגי ובשיוך חיל הקשר
והתקשוב.
ב .הפרסים יוענקו -:
 )1בגין מו"פ מוצלח שבוצע בשנת העבודה האחרונה.
 )2בגין פרויקט הטמון בחובו חדשנות טכנולוגית.
 )3פרויקט שבוצע ויושם בשנתיים האחרונות ותרם לשיפור מבצעי.
ג .עד דרגת סרן כולל.
ד .מצטיינים  -ללא בעיות משמעת.
ה .הומלצו ע"י מפקדיהם.
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 .3הליך בחירת המועמדים לקבלת הפרס
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

אחת לשנה – כשלושה חודשים לפני אירוע האגפי שבו מתוכננת ,חלוקת
הפרסים יופץ "קול קורא" לקצין קשר ותקשוב ראשי ורמ"ח משאבי אנוש ובו
בקשה להגיש מועמדים לקבלת הפרסים.
בנוסף" ,קול הקורא" יפורסם באתר האינטרנט של העמותה להנצחת חללי חיל
הקשר והתקשוב שכתובתו/http://www.amutakesher.org.il -:
ועדה חיילית שחבריה והעמד בראשה יקבעו ע"י קצין קשר ותקשוב ראשי ,נציגי
ועדת המלגות של העמותה ,נציג היחידות מהמערך הטכנולוגי אשר תבחן את
המועמדים ותגיש את המלצותיה לאישור וועדת המלגות של העמותה להנצחת
חללי חיל הקשר והתקשוב.
ועדת המלגות של העמותה תקבע על בסיס המלצות הועדה החיילית מבין
המועמדים את הזוכים.
העמותה תפנה לספק מחשבי לוח מהמובילים בארץ ותרכוש מחשבים בהתאם
לכמות הזוכים בפרסים.
על הפרסים תיחרט הקדשה "פרס עמותת חיל הקשר והתקשוב ע"ש לאה וישי
לביא ז"ל לשנת "20XX

 .4טקס הענקת הפרסים
העמותה ומשפחת לאה וישי לביא ז"ל יעניקו את הפרסים בטקס אשר ייערך במועד
שיפורסם בנפרד באחריות לוט"ם.
הענקת הפרסים תתקיים במסגרת כנס פקודת העבודה או אירוע השנתי של אגף
התקשוב.
הטקס יתקיים במעמד מפקדי אגף התקשוב בצה"ל ,חברי ועד המנהל של העמותה ,ועדת
השופטים ובני משפחת ישי ולאה לביא ז"ל .
במסגרת הטקס יישאו דברים לזכרה של לאה וישי לביא זיכרונם לברכה – על פעילותם
לקידום הטכנולוגיה והחדשנות בארץ ובצה"ל.
הזוכים במלגות יקבלו את הפרסים מידי נשיא העמותה ונציגי משפחת לאה וישי לביא
ז"ל ונציג מועדת המלגות של העמותה.
הענקת הפרס תכלול את מסירת הפרס  +תעודה מתאימה במסגרת.
חתני הפרס יוזמנו לטקס חלוקת המלגות ע"י ראש הועדה החיילית ורמ"ח משא"ן.
נערך ונכתב ע"י אילן חורש יו"ר ועדת המלגות.
אושר ע"י ועדת המלגות יולי 2011
אושר ע"י הועד המנהל של העמותה.
מעודכן 18/11/2020 -:
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