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 מיסודה של התאחדות התעשיינים - ”פרס התעשייה“

 נספח א 16פרק 

ת ק נ ו ן    ה פ ר ס 

 מטרות .1

י התאחדות ”רסים שיוענקו מדי שנה עפרס התעשייה יורכב משורה של פ .1.1
למנהלים כלליים ולממלאי תפקידים  (”ההתאחדות” -להלן )התעשיינים 

 .ניהוליים בכירים במפעלי תעשייה המאוגדים בהתאחדות התעשיינים

פעילות מיוחדת או , הפרסים יוענקו למקבליהם עבור הישגים מיוחדים .1.2
ל קידום רעיונות היוזמה הצטיינות בתחום עיסוקיהם בניהול התעשייתי ע
או פעילות מיוחדת  חזון,הפרטית בתחום התעשייה וכן על גילוי יוזמה

 .בתחום הפיתוח התעשייתי

למתן הכרה ציבורית למנהלים המצטיינים כלי הפרסים נועדו להוות  .1.3
 .מתקדם וחדשני, תעשייתי תקין ניהול ולעודד , בתעשייה הפרטית

 מספר הפרסים ומתכונתם  .2
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את מספר הפרסים שיחולקו באותה  יקבע  ”פרס התעשייה”של השופטים חבר 
 .3-5מספר הפרסים יהיו בין . השנה בה מחולק פרס התעשיי

 
 חלוקת הפרסים .3

 
או  הפרסים יחולקו על ידי נשיא התאחדות התעשיינים בטכס חגיגי שיתקיים .3.1

במסגרת האסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות או לחילופין כמסגרת 
  .תנפרד

  
 

שתישא את , תוענק תעודה המעידה על קבלת הפרסלזוכי הפרס   .3.2
 .ר חבר השופטים”ויו, חתימותיהם של נשיא ההתאחדות

 
                        

                                                           
 
 ”פרס התעשייה”מוסדות 

 
     :יםחבר השופט י ”ינוהל ויופעל ע ”התעשייה פרס”
כל החברים אשר מתמנים לחבר השופטים מחויבים בסודיות מוחלטת לגבי נתונים    1

והמתייחס  בפרס התעשייה"אשר הגיעו לידיעתם בשל תפקידם הציבורי   ומידע
החברים מנועים להשתמש בכל מידע שהובא לידיעתם שלא בהקשר .למועמדים לפרס

 "   לפרס התעשייה"
נה את האנשים אשר ישמשו כשופטי הפרס ותקבע את נשיאות ההתאחדות תמ   2

מספר השופטים נתון להחלטת נשיאות ההתאחדות וינוע בין . ר של חבר השופטים"היו
      .שופטים 5-7
ניתן יהיה להאריך .מינוי אדם לחבר השופטים יהיה לתקופה של שלוש שנים      3

בר השופטים יורכב ח  .את תוקף המינוי לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים
או כל גורם אחר הרלבנטי להענקת הפרס כפי שיקבע  על ידי ,אנשי אקדמיה,מתעשיינים

 .אחת החבר השופטים חייב לכלול בין חבריו לפחות איש.נשיאות ההתאחדות
 
 
 
 נוהל הצעת מועמדים לקבלת הפרס .4
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 הצפוי לפני טכס חלוקת הפרסים(חודשים 6) מאשר חצי שנהלא יאוחר  .4.1
שיבחר על מועד חלוקת  דרךלחברי ההתאחדות בל ההתאחדות "מנכיודיע 

לרבות החתכים בהם יחולקו , הפרסים ועל מתכונת הפרסים באותה שנה
יפורטו מספר הפרסים העומדים לחלוקה באותה שנה , כן-כמו. הפרסים

 .המועד האחרון להגשת הצעות מועמדים ואופן הגשת ההצעות
 

או אדם אחר בעל תפקיד , ר בהתאחדותל של מפעל תעשייתי החב”כל מנכ .4.2
וכן יזמים של מפעל או , במפעל כזה( SENIOR EXECUTIVE), ניהולי בכיר

רשאים להיות מועמדים לפרס , שהם חברי ההתאחדות, פרוייקט חדש
 .ורשאים להציע מועמדים לפרס

 
ל ההתאחדות אשר "למנכ , כל הצעה של מועמד לקבלת הפרס תוגש בכתב .4.3

לפני מועד חלוקת  יום 91לא יאוחר מאשר , לעיל. עותירכז את כל ההצ
פרטים אישיים , ההצעה תכלול את שמו המלא של המועמד. הפרסים

 .חתימת המציע וכתובתו, הנימוקים, (בקצרה)
 

וחבר השופטים רשאים אף , הפועל דבוועחברים , חברי נשיאות ההתאחדות .4.4
 .הם להציע מועמדים לפרס

 
  וכל עוד לא חלפשנפטר יק פרס גם לאדם במקרים מיוחדים ניתן להענ .4.5

  .מיום פטירתו במקרה כזה יימסר הפרס לקרובי הנפטרשנתיים 
 

 משלושבאחת  ”פרס התעשייה”לא יהא אדם מועמד לפרס אם קיבל את  .4.6
 .שקדמו לפרסהשנים 

תעשיין אשר המפעל במסגרתו הוא פועל אינו חבר בהתאחדות התעשיינים  .4.7
ם בשנה בה מוענק הפרס לא ייכלל בין זוכי אול,רשאי להיות מועמד לפרס

ל יוצע "לתעשיין הנ. הפרס  יותר מתעשיין אחד שאינו חבר ההתאחדות
 .להצטרף להתאחדות התעשיינים לאחר קבלת הפרס

בין זוכי פרס התעשייה בשנה בה מוענק הפרס ולפי שיקול דעת השופטים  .4.8
מישרין או עובדים ב 151ת ממפעל המעסיק עד /ייכלל לפחות זוכה אחד

למען הסר ספק מובהר בזאת כי .₪מליון  31בעקיפין ובעל מחזור כספי של 
תענה על הקריטריונים /ת שיענה/ת אחד/היה ויהיה בשנה מסוימת רק מועמד

 . ת זה את הפרס/אין בכך כדי לחייב את הועדה להעניק למועמד,ל"הנ
 

 דיוני חבר השופטים .5
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" חות שלושה חברים וזאת עפיבדיוניו בהרכב של לפחבר השופטים ישב  .5.1
 .ר חבר השופטים"קביעתו של יו

 
. כל הצעות המועמדים לפרס תובאנה לדיון בפני המליאה או ועדות המשנה .5.2

הועדות תקבענה את ההצעות הראויות לדיון ותמלצנה בפני המליאה על 
או שתחלטנה שלא להמליץ כלל על הענקת פרס מסוים , המועמד המתאים

 .י מליאת חבר השופטים”ר הסופי של המומלצים ייקבע עהאישו. באותה שנה
 

ר ”יו, הקוורום לישיבות מליאת חבר השופטים יהיה לפחות שלושה שופטים .5.3
 .חבר השופטים או שופט שמונה על ידו כממלא מקומו

 
קולות  כל החלטות חבר השופטים או ועדות המשנה תתקבלנה ברוב .5.4

 . החברים
 

ל אותו ”אלא אם מנכ, לקבלת הפרס לא ימליץ חבר השופטים על מועמד .5.5
ר מועצת המנהלים כאשר המועמד הוא ”או יו)מפעל בו מועסק המועמד 

 .נתן הסכמתו להענקת הפרס לאותו מועמד( ל המפעל”מנכ
 

במקרים נדירים רשאי חבר השופטים להמליץ על חלוקת אותו פרס  .5.5.1
 .ליותר מאיש אחד

 .חבר השופטים ינהל פרוטוקול של דיוניו .5.5.2

ים מיוחדים יכול להיבחר גם מי שאינו נימנה על חברי מנימוק .5.5.3
 .התאחדות התעשיינים בישראל

חבר השופטים רשאי על פי שיקול דעתו לבקר במפעלי התעשייה בהם  .5.5.4
 .מועסקים או מכהנים המועמדים לפרסים

  senior executive-שנים כ 3על המועמד לקבלת הפרס לכהן לפחות  .5.5.5
הכהונה ועד מועד הגשת שנים מיום התחלת  3)באותו מפעל
 (. המועמדות
           

                                                              
 אישור החלטות חבר השופטים ופרסומן .6

 
יום לפני טכס    61 עם סיום פעולתו של חבר השופטים ולא יאוחר מאשר .6.1

  .שייניםנשיאות התאחדות התע תובאנה החלטותיו בפני, חלוקת הפרסים
 ל ההתאחדות לזוכי הפרסים"מנכ יודיע, בסמוך לאחר החלטת חבר השופטים .6.2

כן . על ההחלטה להעניק להם את הפרסים ויקבע את צורת הטכס וסדריו
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את אופן , את נוסח ההודעה על חלוקת הפרסיםל  ההתאחדות "מנכ יקבע 
לבטא פרסומי החלטות חבר השופטים ונימוקיו וכן דרכים נוספות שיש בהן 

 .את קבלת הפרס
 

 : יקרא מסוימתבשנה הזוכים שנבחרו  על ידי חבר השופטים כל אחד מ  .6.3

 .לשנה בה יחולק הפרס ”פרס התעשייה כלת/חתן”

מיום בו " פרס התעשייה"ל ההתאחדות ינהל רישום ותיעוד של כל זוכי "מנכ .6.4
 .חולק הפרס לראשונה

 
 

  להחלטות חבר השופטיםקריטריונים 
ובין שאר שיקוליו , חן את המועמדים על פי מטרות הפרסחבר השופטים יב

 :הקריטריונים הבאיםיבחן גם את 
 ;(שנות המאזן האחרונות של המפעלבשלוש )רווחיות המפעל  *
 .איתור שווקים חדשים;הרחבת היצוא *
 .והרחבת תשתיות היצור;פיתוח הייצור *
 ;פיתוח טכנולוגי מתקדם וחדשני *
לרבות החדרת מוצר חדש או פריצה )ות הרחבת השיווק והמכיר *

 ;(לשווקים חדשים
 ;(לרבות פיתוח וקידום עובדים)טיפוח יחסי אנוש נאותים  *
 .טיפוח המשאב האנושי יחסי עבודה משופרים *
 ;פיתוח ושיפור מוצרים ותהליכים חדשים *
 ;הנהגת שיטות עבודה חדשות וחסכוניות *
 ;הפיתוח התעשייתי גילוי יוזמה או פעילות מיוחדת בתחום *

, פעילות למען הקהילה" מפעל חיים,"החופשית   קידום רעיונות היוזמה *
 . החזון התעשייתי  לדורות הבאים

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מועמדים אשר מייצגים חברות שאינן 
ר "ציבוריות כגון חברות פרטיות יהיו רשאים להגיש דוחות כספיים לעיונם של יו

כמו כן לחילופין יאופשר להם באישור חבר .ל ההתאחדות"ים ומנכחבר השופט
ח של חברתם אשר יכלול נתונים בדבר "י רו"ח מאושר ע"השופטים להגיש דו

רווח נקי ביחס : יחסים פיננסים שונים כפי שחבר השופטים יקבע כגון
רווח תפעולי ,רווח גולמי ביחס למכירת ,תשואות ביחס להון עצמי,למכירות
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או כל נתון אחר כפי שיקבע /אחוז ההון העצמי ביחס למאזן ו,מכירותביחס ל
לבדיקת הנתונים כאמור חבר השופטים יהיה רשאי .על ידי חבר השופטים

ח בלתי תלוי שאינו קשור בשום "ל ברו"בבחינת הנתונים הנ, ץלהסתייע  בייעו
  .צורה למי מהמועמדים  לפרס

 ות לפרס  לא תיבחן בקריטריונים של מועמדותם של נציגי חברות קטנות ובינוני
 (ב "וכיו,רווחיות.)מספרים מוחלטים אלא באחוזים 

מליון       111מפעלים עם מחזור  כספי עד  —שינוי הגדרה למפעלים קטנים ובינוניים   
 ( 2/8/2115תוספת לתקנון אושר בישיבת נשיאות .  )עובדים מועסקים 111או עד ,₪ 
 

 תקנות הפרס .7
 

 .יקון תקנון זה תובא בפני נשיאות התאחדות התעשיינים כל הצעה לת .7.1
 

 .הנשיאות תקים ועדה מקרב חבריה שתדון בהצעות לתיקון התקנון  .7.2
 

 החלטות הנוגעות לשינויים בתקנון טעונות אישור של נשיאות  .7.3
 .התאחדות התעשיינים

               
 
 

 
 
 

 
 
 

 16פרק  ש אריה שנקר   נספח ב לתקנון"ע" יקיר התעשייה"אות 
 
 
 

 מטרות .1
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אות יקיר התעשייה יוענק מדי שנתיים לתעשיינים ותעשייניות  ותיקים אשר מלאו להם 
או ממלאים תפקידים ניהוליים במפעלי תעשייה /אשר  מילאו ו,שנים לפחות 75

 .המאוגדים בהתאחדות התעשיינים
 

 .האות יוענק למקבליו עבור פעילות ארוכת שנים בתחום התעשייה
 

ועד להוות כלי למתן הוקרה והערכה לתעשיינים ותעשייניות ותיקים אשר האות נ
 .הקדישו את פעילותם ותרמו משמעותית לתעשייה

 
אשר שימש נשיאה הראשון ( 1877-1959)ש אריה שנקר "אות יקיר התעשייה הינו ע

של התאחדות התעשיינים בישראל לרבות  בשמה הראשון התאחדות בעלי התעשייה 
 . י קרן שנקר"ע תינתן עחסות לאירו.
 
 
 
 

 מספר אותות ומתכונתם .2
 

ועדת שיפוט אות יקיר התעשייה תקבע את מספר האותות שיחולקו באותה שנה בה 
אותות בשנה בה יחולק  8מספר האותות יעמוד עד ". אות יקיר התעשייה"יחולק 
 .האות

 
 
 
 
 
 

 חלוקת האותות .3
 

ס חגיגי שיתקיים במסגרת שתקבע י נשיא התאחדות התעשיינים בטכ"האותות יחולקו ע
. 
 

התעודה תכלול את חתימותיהם ,למקבלי האות תוענק תעודה המעידה על קבלת האות
 .ר ועדת אות יקיר התעשייה"של נשיא ההתאחדות ויו

 
 "אות יקיר התעשייה"מוסדות  .4
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ר "חברים ובכללם יו7 י ועדת שיפוט  שתמנה "אות יקיר התעשייה ינוהל ויופעל ע

 .י הנשיאות"י נשיא ההתאחדות ויאושרו ע"ר יומלצו עהועדה אש
 
 

הועדה תורכב . שנים 4מינוי אדם לוועדה יהיה לתקופה שלא תעלה על 
י נשיאות "או כל גורם רלבנטי אחר להענקת האות כפי שיקבע ע/ן,מתעשיינים

 .ההתאחדות הועדה תכלול בין חבריה לפחות אישה אחת
 
 
  
 

 ותנוהל הצעת מועמדים לקבלת הא .5
 

ל ההתאחדות "יודיע מנכ,חודשים לפני טכס חלוקת האותות הצפוי 3לא יאוחר מאשר 
לחברי ההתאחדות בדרך שיבחר על מועד חלוקת האותות ועל מתכונת קבלת האותות 

המועד ,כמו כן יפורטו מספר האותות העומדים לחלוקה באותה שנה.באותה שנה
 .האחרון להגשת מועמדים ואופן הגשת ההצעות

 
 
או היה ,שנים לפחות אשר מפעלו חבר בהתאחדות התעשיינים 75ל אדם שמלאו לו כ

 .רשאי להיות מועמד לאות יקיר התעשייה,חבר בהתאחדות התעשיינים 
 

ל ההתאחדות אשר ירכז את כל "למנכ,כל הצעה למועמדות לקבלת האות תוגש בכתב 
תכלול את שמו  ההצעה.יום לפני מועד חלוקת האותות 45לא יאוחר מאשר ,ההצעות

. חתימת המציע וכתובתו,הנימוקים לקבלת האות,(תאריך לידה)גילו,המלא של המועמד
כמו כן  בהסכמת המועמדים  ,המועמדים רשאים בעצמם להגיש מועמדות לאות 

 .רשאי כל  בעל תפקיד ניהולי בחברה להגיש מועמדות אדם לאות יקיר התעשייה 
 

את האות גם לאדם שאינו חבר בהתאחדות במקרים מיוחדים ניתן יהיה להעניק 
 .התעשיינים במסגרת מפעל אולם אדם זה תרם תרומה משמעותית לתעשייה 

 
 .אדם שנפטר יוכל להיות מועמד לקבלת האות בתוך שנה מיום פטירתו 

 
 
 דיוני ועדת השיפוט. 6
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כל ההצעות יובאו ,שופטים(שנבחרו  7מתוך ) 5ועדת השיפוט תשב בהרכב של לפחות 

ועדת השיפוט ,החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה ברוב קולות החברים,בפני חברי הועדה
 .תנהל פרוטוקול של דיוניה

 
פ החלטת השופטים ניתן יהיה להעניק את אות יקיר התעשייה גם לאדם אשר זכה "ע

 .בפרס התעשייה
 
 
 
 

 אישור החלטות ועדת השיפוט ופרסומן.  7  
 

יום לפני טכס חלוקת  31א יאוחר מאשר עם סיום פעולת ועדת השיפוט ול
 .לידיעת נשיאות התאחדות התעשיינים,תובאנה החלטותיו,האותות

 
ל ההתאחדות למקבלי האותות על "יודיע מנכ,בסמוך לאחר החלטת ועדת השיפוט
 .ויקבע את צורת הטכס וסדריו,ההחלטה להעניק להם את האותות

 
 :וט בשנה מסוימת יקראוי ועדת השיפ"כל אחד ממקבלי האותות שנבחרו ע

 
 "יקיר התעשייה"
 

ל ההתאחדות ינהל רישום ותיעוד של כל מקבלי אות יקיר התעשייה מהיום בו "מנכ
 .חולק האות לראשונה

 
 
 
  
 
 קריטורינים להחלטת ועדת השיפוט. 8
 

פ מטרות האות ובין שאר השיקולים יבחנו "ועדת השופטים תבחן את המועמדים  ע
 :איםגם הקריטריונים הב
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פעילות  המועמד במסגרת המפעל חבר ההתאחדות אליו הוא קשור בכל היבט 
 .ב"פיתוחו וכיו,רלבנטי כגון הקמת המפעל

פעילותו הציבורית במסגרת התאחדות התעשיינים או בכל מסגרת חיצונית אחרת 
 .להתאחדות שתרמה משמעותית לתעשיית ישראל

או במפעל /פרש מפעילות במפעל קיים וניתן יהיה להעניק את האות גם למועמד אשר 
 .שאנו קיים עוד




