פרס ע"ש יגאל אלון
למעשה מופת חברתי חלוצי
תקנון פרס יגאל אלון למעשה מופת חברתי חלוצי לשנת תשפ"ב
 .1שם הפרס:

פרס יגאל אלון למעשה מופת חברתי חלוצי ותרומה ליצירה ולחברה בישראל

 .2מטרות הפרס:
א .להרים על נס מעשי מופת חלוציים בישראל ,השנה בסימן חדשנות ברפואה ואנרגיות
ירוקות מתחדשות
ב .להציג את יגאל אלון ופועלו כמוביל וכמנהיג מעשי מופת חלוציים.
 .3מועד הענקת הפרס:
יום ב'  9.5.2022בשעה 18:30
 .4המועמדים לזכייה בפרס :אדם אחד ,או שניים ; קבוצת אנשים ,אגודה ,או התארגנות
לביצוע מעשה המופת החלוצי השנה בסימן חדשנות ומפעל חיים בתעשייה
 .5מספר הזוכים:

שניים לכל היותר ( בהם יכולה להיות גם קבוצה אחת ).

 .6הגשת מועמדות לפרס:
א .כל תושב ישראל יכול להגיש מועמדות של זולתו ,או של עצמו.
ב .זוכה בפרס אלון יכול להיות גם אדם או קבוצה ,שזכתה בפרסים אחרים
בישראל.
ג .המועמדות לפרס תוגש ע"י המציע/המציעים בצורה הבאה באמצעות המייל
 prasalon22@gmail.comהמועד האחרון להגשה 15.3.2022
הערות

החומר
קורות חיים ו/או סיפור המעשה

לא יותר משני עמודים
(כ 600 -מילים )

נימוקים להענקת הפרס

לא יותר משני עמודים
( כ 600 -מילים )

נלווים ( תמונות ,קטעי עיתונות
וכיו"ב )
ד .שמות מגישי המועמדים ייכתבו בדף נפרד ולא יימסרו לחבר השופטים.
ה .החומר לא יוחזר למגישיו.
ו .המועמדים לפרס יהיו אנשים חיים בלבד ,למעט במקרים הבאים:
 .1כאשר המועמד נפטר לאחר ,או בתהליך הגשת מועמדותו ,בטרם בחירתו
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פרס ע"ש יגאל אלון
למעשה מופת חברתי חלוצי
 .2כאשר המועמד נפטר ,לאחר שנבחר ע"י צוות השופטים
 .3במקרה הנ"ל יימסר הפרס לבני משפחתו של הזוכה.
ז .ניתן להגיש מועמדות של אדם/קבוצה ובתנאי שעיסוקם רלוונטיים לנושאים כמופיע
במטרת הפרס.
 .7חבר השופטים ותהליך השיפוט:
א .חבר השופטים יוצע ע"י יו"ר פרס אלון ויאושר ע"י הנהלת הפרס ,בכל
מספר חברים שישתתפו בישיבה ,שתזומן לשם כך.
ב .חבר השופטים יכלול  3שופטים .גם מי שזכה בפרס אלון יוכל לשמש
כשופט.
ג .שמות השופטים יישארו חסויים עד לפרסום שמות הזוכים.
ד .החלטת חבר השופטים תתקבל פה אחד.
ה .במקרה של חילוקי דעות ,שלא ניתן לגשרם יצורפו לצוות השופטים יו"ר
הפרס וחבר נוסף מהנהלת הפרס ,שייבחר ע"י היו"ר .במקרה זה
תתקבל ההחלטה ברוב דעות.
ו .כל פרטי הדיונים ,לרבות שמות המועמדים שלא זכו בפרס ,יישארו
חסויים.
ז .הפרסום הרשמי ייעשה ע"י יו"ר הפרס .עד למועד הפרסום הרשמי
יישארו שמות הזוכים ושמות השופטים חסויים.
 .8טקס הענקת הפרס
א .הטקס יתקיים בסמוך לתאריך הקמת הפלמ"ח.
ב .חבר השופטים יציג את הזוכים ואת נימוקי הבחירה.
ג .הודעה על מועד הטקס ומקומו תפורסם ע"י "פרס אלון" ועמותת "דור הפלמ"ח".
ד .אם נמנע מאחד הזוכים ,מסיבה שאין עליה שליטה ,להשתתף בטקס
הענקת הפרס ,יוכל נציגו לקבל הפרס במקומו.
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