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פרס טבע למצוינות על שם אלי הורביץ
תקנון
הפרס
פרס טבע למצוינות על שם אלי הורביץ )"פרס טבע"( יוענק מדי שנה בתחומים משתנים על פי קביעת
ועדת הפרס .הפרסים יוענקו על מצוינות ועל השפעה מהותית בתחום שבו ניתן הפרס .הפרסים יוענקו
לאישים או לארגונים הרואים בחתירה למצוינות דרך חיים.
באמצעות הפרס מבקשת טבע להשתתף בפיתוח ובעידוד מצוינות בתחומים הנראים לה חשובים
לשגשוגה של מדינת ישראל.
במדעי החיים ,יוענק הפרס לחוקרים מצטיינים פורצי דרך ,פעילים במחקר )בעת הגשת המועמדות(,
מטפחים חוקרים צעירים ובעלי מעמד בינלאומי.
בתחום החינוך ,התרבות והאמנות ,יוענק הפרס ליוצרים ,למבצעים ,ליזמים ,למחדשים ולמקימי
מפעלים חשובים בתחומים אלה ,שיש בהם תרומה משמעותית לחברה.

א.

ב.

תחומי הפרס
.1

הפרסים יינתנו בתחומי מדעי החיים ,החינוך ,התרבות והאמנות.

.2

תחום הפרס יקבע מדי שנה על פי החלטת וועדת הפרס.

וועדת הפרס
.1

הוועדה תימנה עובדי חברת טבע ,שייקבעו על ידי הנהלת החברה )להלן " -וועדת
הפרס"(.

.2

ג.

יו"ר הועדה יהיה מנכ"ל טבע ,או מי שימונה על ידו.

תפקידי וועדת הפרס
.1

וועדת הפרס תהיה הגוף האדמיניסטרטיבי המנהל ובמסגרת זאת תקבע ותפקח על
כל ההיבטים האדמיניסטרטיביים הקשורים במתן הפרס ובכלל זה תקבע ,מדיי שנה,

1

את התחום בו יוענק הפרס ,תהא אחראית על עריכת שינויים בתקנון זה ותאשר את
מהלך הטקס.
.2

וועדת הפרס תמנה את יו"ר ועדת השופטים ואת השופטים הנוספים תוך היוועצות
ביו"ר ועדת השופטים שמונה.

ד.

פנייה למועמדים
1.

בכל שנה ,במועד שיקבע על ידה ,תפרסם וועדת הפרס קול קורא לציבור הרחב להגיש
מועמדות בתחום הפרס של אותה שנה.

.2

בנוסף לפרסום בכלי התקשורת השונים ,תיעשה על ידי וועדת הפרס פנייה ישירה
לאוניברסיטאות ולמכללות ,לאקדמיה למדעים ,למועצה להשכלה גבוהה ,לגופי מחקר,
לארגוני נשים ולארגונים נוספים כפי שוועדת הפרס תמצא לנכון.

ה.

זכאים להיות מועמדים
.1

כל מי שהוא אזרח המדינה ועיקר פעילותו ,לרבות הפעילות בגינה ניתן הפרס,
בארץ ,צוות חוקרים שותפי הישג או תאגיד ללא כוונת רווח )הפועל לפחות 5
שנים ,המוכר כמוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף  46לפקודת מס הכנסה ויש
לו אישור תקף על ניהול תקין(.

.2

ו.

ז.

מועמד יכול להגיש את מועמדות עצמו.

אינם זכאים להיות מועמדים
.1

מי שזכה בעבר בפרס ישראל ,בפרס וולף או בפרס אמ"ת.

.2

מי שזכה בעבר בפרס על שם מייסדי טבע.

.3

עובדי טבע.

הגשה
.1

מועד הגשת המועמדות יקבע מדיי שנה ויפורסם במסגרת הפניה למועמדים.

.2

המגיש ימלא את טופס ההגשה ויצרף אליו את המסמכים הנדרשים כמפורט
באתר האינטרנט של חברת טבע.

.3

טופס ההגשה יופרד מתיק המועמד ולא יועבר לשופטים.

.4

ההגשה תתבצע באמצעות המייל לכתובת הבאהteva.award@teva.co.il :

.5

אין לצרף המלצות .השופטים יקבלו רק את רשימת הפרסומים וקורות החיים.

.6

כל מועמד יוגש בטופס הגשה נפרד.

.7

כל התיקים יועברו לשופטים ,מבלי שיתבצע מיון מוקדם של המועמדים.

.8

מועמד שהגיש מועמדות ונפטר לפני הדיון ,מועמדותו תוסר.
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ח.

וועדת השופטים
.1

לאחר מינוי יו"ר לוועדת השופטים ,ייבחרו על ידי ועדת הפרס ,עד  4שופטים
נוספים.

.2

לא ישפוט מי שיש לו קרבה משפחתית או עסקית למועמד ,או מי שיש לו כל ניגוד
עניינים אחר שימנע ממנו שיפוט אובייקטיבי.

.3

השופטים יתחייבו לשמירת סודיות התהליך וכן כי ישמרו את דבר מינוים בסודיות
עד למועד פרסום הזוכה/זוכים.

.4
ט.

שופטים לא יקבלו שכר ,אך יקבלו החזר הוצאות.

הודעה לזוכים
יו"ר וועדת הפרס יודיע לזוכים על זכייתם.

י.

הטקס
.1

מועד הטקס יקבע על ידי ועדת הפרס.

.2

הפרסים יינתנו אך ורק בטקס באופן אישי לזוכה .יחד עם זאת ,וועדת הפרס
רשאית לקבוע ,מסיבות מיוחדות ,על אופן שונה למתן הפרס לזוכה מסוים ,בכלל
זה וועדת הפרס רשאית להחליט במקרים מסוימים כי בן משפחה יקבל את הפרס
בשם הזוכה.

יא.

כללי
.1

מובהר כי הפרס מהווה ביטוי של הוקרה והערכה ובהתאם לא יהווה תשלום של
שכר ,משכורת או כל תגמול אחר לזוכה בו.

.2

מסכום הפרס ינוכה כל מס כנדרש על פי החוק .הפרס אינו פרס על מפעל חיים.

.3

אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את טבע להעניק את הפרס אם בכלל ואם בשנה
מסוימת.
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