הענקת פרסים לחברים מצטיינים על ידי איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות  -נוהל
מטרה
הנוהל מסדיר את נושא הענקת פרסים לחברים מצטיינים ,שיוענקו על ידי ה" איגוד" לחברי
האיגוד .מטרת הענקת הפרסים הינה לקדם את מקצועות ההנדסה האזרחית תוך הצגת
ופרסום ההישגים המיוחדים שאליהם הגיעו חברי ה" איגוד" בנושאים הייחודיים אשר נקבעו על
ידי ההנהלה .
הגדרות
ה"איגוד" ,איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל .
הפרסים יוענקו בתום "תקופת הפרס".
"תקופת הפרס" ,הוא הזמן שעבר מיום סיום ה"כנס" הקודם ועד מועד תחילת ה"כנס" הבא
אחריו .
"חבר נספח" ,כמוגדר בתקנון האיגוד .
ה"כנס" הוא הכנס הדו שנתי של האיגוד שנערך פעם בשנתיים או במועד אחר שיקבע על ידי
ועד ה"איגוד".
שיטה
הענקת הפרסים מטעם ה"איגוד " לחברים  ,תתבצע במועד ה"כנס" ,בטקס חגיגי שיזכה לפרסום
מכובד בעיתון האיגוד באמצעי התקשורת במדיה האלקטרונית ובמדיה האינטרנטית .
מודעה על זוכי הפרס תפורסם לקראת ה"כנס" באתר האינטרנט של האיגוד ובעיתונות
המודפסת.
הזוכים בפרסים השונים יקבעו על פי הנוהל שלהלן :
.1

סוגי הפרסים :
ועדת הפרס ( סעיף  4בהמשך) תמליץ על הענקת חלק ( או כל) הפרסים שיפורטו
בהמשך על פי שיקול דעתה במידה וקיימים מועמדים ראויים לקבלת הפרסים .
א.

פרס על " מפעל חיים" – יוענק לחבר איגוד על מפעל חיים ייחודי ובולט ברמתו
ובמהותו בתחום פעילותו המקצועית ופעילותו הציבורית הראוי לשבח במיוחד .
פרס על מפעל חיים יוענק לחבר שפעיל לפחות  03שנה במקצוע הנדסה
אזרחית .ועדת הפרס רשאית בהתקיים נסיבות מיוחדות מאוד להמליץ על
מהנדס הפעיל פחות מ  03-שנה.

ב.

פרס על " הצטיינות" – יוענק לחבר איגוד אשר הצטיין והתבלט בפעולה מיוחדת
ו /או המשכית  ,בתחום עבודתו  ,מבחינה מקצועית וציבורית .
הפרס על הצטיינות יוענק ל – עד  4מהנדסים אזרחיים לפי הפירוט הבא :
.1
.2
.0
.4

.2

חבר איגוד בתחום ניהול /ביצוע הרשום בתא ניהול ו /או בתא ביצוע .
חבר איגוד בתחום תנועה ותחבורה /כבישים הרשום בתא תנועה
ותחבורה ו /או בתא כבישים .
חבר איגוד בתחום מבנים/רעידות אדמה הרשום בתא מבנים ו /או תא
רעידות אדמה.
חבר איגוד הרשום בתחומים ובתאים שאינם מפורטים לעיל .

ג.

פרס השנה ל" מהנדס הצעיר המצטיין " – יוענק למהנדס אזרחי צעיר שגילו ביום
קבלת הפרס פחות מגיל  03אשר הצטיין והתבלט בפרוייקט מיוחד ו /או פעולה
מיוחדת ו /או המשכית ו /או בפעילות ציבורית .

ד.

פרס על " תרומה לציבור המהנדסים" – יוענק לחבר איגוד שהתבלט בתרומתו
לכלל ציבור המהנדסים בפעילות ציבורית זאת או אחרת בתחום ההנדסה
האזרחית .

ה.

פרס על " פרוייקט מצטיין בתחום התשתיות " – יוענק לפרויקט ייחודי ( ליזם או
לבעלים של הפרוייקט) המצטיין בתחומו  .פרוייקט אשר נמצא בביצוע ו /או
הסתיים במהלך "תקופת הפרס".

ו.

פרס על " פרוייקט מצטיין בתחום המבנים"  -יוענק לפרויקט ייחודי ( ליזם או
לבעלים של הפרוייקט) המצטיין בתחומו  .פרוייקט אשר נמצא בביצוע ו /או
הסתיים במהלך "תקופת הפרס".

מקבלי הפרסים :
המועמד או המועמדים לקבלת הפרס יהיו חברי "איגוד" אשר היו חברים ב"איגוד "
ב"תקופת הפרס" הרלבנטית להענקת הפרס וגם ב"תקופה הפרס" שלפניה .
ועדת הפרס רשאית לאשר באם קיימים נימוקים מתאימים הענקת פרס בתחומי :מפעל
חיים ,הצטיינות ,תרומה לציבור המהנדסים גם לחבר נספח .
כל האמור ,מתייחס לכל הפרסים למעט הפרס השנה ל" מהנדס הצעיר המצטיין "
שלצורך זכאותו לקבלת הפרס ,תהיה חובה עליו להיות חבר ב"איגוד" רק ב"תקופת
הפרס" בלבד וכן לפר סים על פי סעיפים ה' ו' לעיל שמקבליהם לא חייבים להיות חברי
איגוד כלל .

.0

צורת הפרסים
א.

.4

הפרסים לא יהיו כספיים צורת הפרסים תקבע על ידי הנהלת ה" איגוד " ותהיה
אחידה ,ייצוגית וניתנת לתצוגה .הפרס יכלול גם תעודה .

ועדת הפרס
א.

" הנהלת האיגוד" תמנה ועדה מיוחדת בת חמישה חברים כדלקמן :להלן "ועדת
הפרס" הועדה תכהן קדנציה שמקבילה לקדנציה של יו" ר האיגוד .
יו" ר האיגוד – היו" ר רשאי למנות במקומו את ממלא מקומו או אחד הסגנים
ליו" ר שישמש גם כיו"ר הועדה  .להלן "יו" ר הועדה" בנוסף תמנה ההנהלה עוד
ארבעה חברים לפי הפירוט הבא:
נציג של תא ניהול או תא ביצוע .
נציג של תא מבנים או תא רעידות אדמה  .או תא קרקע ומבנים .
נציג של תא תנועה ותחבורה או תא כבישים .
נציג אחר של אחד התאים .
מנכ"ל האיגוד ישמש כמזכיר הועדה והמרכז שלה .

ב.

הועדה תהיה עצמאית בכל הנוגע לתפקודה ולקבלת ה חלטות בכפיפות לנוהל
זה ותקנון האיגוד .ההחלטות יתקבלו ברוב קולות ליו"ר הועדה יהיה קול כפול
במקרה של שויון בהצבעה.

ג .הועדה רשאית  ,להיעזר בחוות דעת של מומחים לפי ראות עיניה .
ד.

לאחר בחירת המועמדים הזכאים לפרס  ,תפנה הועדה למועמד ותבקש שיאשר
בכתב את הסכמתו לקבל את הפרס  ,סרב החבר – בחירתו בטלה ויבחר חבר
אחר במקומו .

ה.

הועדה תודיע על החלטותיה לועד ה"איגוד".

ו.

החלטות הועדה יפורסמו כמפורט בנוהל זה .

ז.

במקרה שלמועד שנקבע  ,לא הוצעו מועמדים או  ,שלדעת הועדה לא נמצא מבין
המועמדים מי שראוי לקבל את הפרס  ,תוכל הועדה לאתר בעצמה מועמדים
הראויים לפרס ולהעניקם בהתאם.

ח.

כל דיוני הועדה והחלטותיה יהיו חסויים ולא יתפרסמו ,הועדה תגיש לועד
ה"איגוד" את שמות המועמדים שזכו בפרסים ותצרף לגבי כל אחד את
הנימוקים להענקת הפרס .

.4

הצעות המועמדים
א.

יו"ר "ועדת הפרס" יפרסם בעיתון האיגוד ,במדיה האלקטרונית ובמדיה
האינטרנטית קריאה להצעות מועמדים ,בקריאה יפורטו  :סוגי הפרסים ,
הקריטריונים לקבלת מועמדים לכל פרס ,שמות חברי "ועדת הפרס"  ,מהות
הפרס ותאריך אחרון להגשת מועמדים .

ב.

המלצות על מועמדים יוגשו על ידי חבר איגוד  ,מוסד ,ארגון פרטי ,ארגון ציבורי
או כל אדם  .ההמלצה תכלול פירוט הפעילויות וההישגים שלדעת המציע
מצדיקים הענקת הפרס לפי הקריטריונים ורקע אישי של המועמדים .

ג.

חבר אשר בעבר זכה בפרס מהסוג המוצע מטעם האיגוד ו /או לשכת
המהנדסים הלשכה ו /או אגודת האינג' נרים והארכיטקטים לא יוכל להיות מועמד
שוב .
במידה ותוגש מועמדות לפרס ב"תחום אחר" שהמועמד לא זכה בו בעבר ,
רשאית הועדה לקבל את מועמדותו של החבר ל"פרס האחר".
בכל מקרה מועמדים שזכו בפרסים כלשהם עד שנת  2332כולל  ,אינם רשאים
להיות מועמדים ממועד פרסום נוהל זה לכל פרס נוסף שהוא כפי המוצע בנוהל
זה למעט פרס על מפעל חיים .

ד.

מותר להגיש מחדש מועמדתם של מי שלא זכו ב"תקופות הפרס" הקודמות .

ה.

חבר ועדה מנוע מלהשתתף בישיבות הועדה בכל הקשור להענקת פרס
למועמד ספציפי במידה ומתמלאים אחד התנאים הבאים :
המועמד שותף עסקי של חבר הועדה ו /או המועמד עובד בארגון משותף עם
חבר הועדה  .במקביל ו /או בכפיפות אליו ו /או הוא כפוף אליו .
המועמד הוא בן משפחה של חבר הועדה .

ו.

ההצעות תוגשנה למשרדי ה" איגוד"  ,ממוענות ליו"ר הועדה .

ז.

"מועמד" לפרס עבור "הצטיינות " יכול להיות אדם או צוות של שלושה אנשים או
ארגון מוסד וכו' .

ח.

הפרס עבור " מפעל חיים" יהיה אישי בלבד ולא יוענק לצוות ,לארגון  ,מוסד וכו' .

.3

נוהל עבודת הועדה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ההנהלה של ה"איגוד" ממנה את ועדת הפרס עם תחילת כל קדנציה של יו" ר
האיגוד .
הועדה תתכנס תקבע את לוח הזמנים להגשת המועמדים .
הועדה תקבל ותרכז את ההצעות  ,תדון ותחליט על הזוכים .
"יו"ר הועדה " יודיע לועד ה"איגוד " את שמות הזוכים ,לאחר קבלת הסכמתם וכן
את הנימוקים להענקת כל פרס .
הנהלת האיגוד תפרסם בעיתון האיגוד  ,במדיה האלקטרונית והאינטרנטית את
שמות הזוכים  ,הרקע המקצועי והאישי שלהם ,כולל תמונה שלהם ,והנימוקים
לבחירתם  .מועד קיום הטקס  ,חלוקת הפרסים וסדריו וידאג להכנת
הפרסים .הכל כמפורט בתקנון זה .
יו" ר האיגוד ויו" ר הועדה" יעניקו את הפרסים בטקס חגיגי ב מסגרת הכנס ה דו
שנתי .
מנכ"ל האיגוד יוודא שבאתר האינטרנט של האיגוד תנוהל מחיצה של זוכי
הפרס לדורותיהם ,שבו יתועדו הפרסים בכל "תקופת הפרס" ויכלול את שמות
זוכי הפרס  ,הרקע האישי והמקצועי שלהם  ,תמונה שלהם ונימוקי מתן הפרס
של הועדה לכל מועמד  .יעשה מאמץ לרכז את כל זוכי הפרסים בעבר על מנת
לצרפם למחיצה זו .
נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של ה"איגוד" במחיצת פרסים מטעם
ה"איגוד".

התקנון אושר בהנהלת ה"איגוד" בתאריך 01.13.2313
ועודכן בישיבת ההנהלה בתאריך 23.3.2313 ,0.0.2311
התקנון אושר לפרסום בועדת פרס האיגוד שהתקיימה ב 12.2.2310

