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  תקנון פרס היצירה לסופרים עבריים
  

  :כללי

: כאות הוקרה על פועלו של הסופר בכל תחומי הספרות ,תעבריהכותבים בשפה הלסופרים  מוענקים יצירההפרסי .1

  . ובעריכה ספרותית בביקורת ,במסה, במחזה, תבסיפור, בשירה

  . אין חובה לתת את הפרסים כל שנה לסופרים בכל התחומים.2

  .עשר פרסים שמונהבין ארבעה עשר לכל שנה יוענקו .3

הפרס ניתן כאות הוקרה על פועלו . זוכה הפרס לכתיבה כלשהי בשנת זכייתוהפרס ניתן ללא קשר להתחייבות של .4

  .של הסופר

  .ועד הנאמנים של הפרס מקווה שהסופר יקדיש את זמנו לספרות העברית .5

 –השיפוט תביא בחשבון גם את השיקול הכלכלי  ועדת. איכות היצירה הספרותית היא המדד העיקרי למתן הפרס .6

  .סוציאלי כפי שיבוא לידי ביטוי בבקשת המועמד בשאלון המועמדות לפרס

  .ועד הנאמנים רשאי להמליץ על שינויים בתקנון הפרס.7

  : סכום הפרס

  .ח"ש 65,000הינו גובה הפרס         

  : זכאות לפרס

  .מדינת ישראלחים בשהם תושבים ואזרזכאים להגיש מועמדות סופרים .1

כל אחד מתחומי הספרות ב, שני ספרים לפחותבהוצאת ספרים של לאחר פרסום רק ניתן להגיש מועמדות  .2

  .ניתן להגיש מועמדות עבור יצירות מקור בלבד). 1(המוזכרים בסעיף כללי 

דהיינו , בעבר ניתן להגיש מועמדות של מי שקיבל בעבר את הפרס רק לאחר חלוף שבע שנים ממועד הענקת הפרס.3

.פעמים שלוש לא תוגש מועמדות של מי שזכה בפרס. בשנה השמינית

מפרס אחד בכל שנה לא יחולק יותר .  פעם אחת בלבד, גם אנשי אקדמיה הזכאים לשנת שבתון זכאים לקבל פרס.4

  .למועמדים אלה

  . מועמדות לפרס יכול שתוגש על ידי המועמד או על ידי גורם שלישי.5

  :ועד הנאמנים

תרבות וארבעה על ידי מונה על השר המהתמנו על ידי השלושה מהם . נה שבעה חבריםועד הנאמנים של הפרס מו.1

  .הוועד המנהל של אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל

  . מונה על התרבותשר המהעל פי המלצת , יושב ראש ועד הנאמנים ייבחר על ידי הועד מבין חבריו .2

  .אך ימשיכו בכהונתם עד שימונו אחרים במקומם, כל אחד תקופה של שלוש שניםחברי ועד הנאמנים יכהנו  .3

חבר ועד הנאמנים לא יהא נתון לחשש לניגוד עניינים ולא יגיש מועמדות לפרס באותן שנים בהן כיהן כחבר ועד  .4

הנאמנים אשר  ר ועד"יתפטר חבר הוועדה או יביא את העניין בפני יו, אם יתעורר חשש לניגוד עניינים. הנאמנים

, ר ועד הנאמנים שאכן קיים חשש כאמור"אם קבע יו. יכריע בדבר קיום חשש לניגוד עניינים או העדרו של חשש כזה

  .יתפטר חבר ועד הנאמנים

  .ימנה הגוף שמינה אותו אחר תחתיו, אם חבר ועד הנאמנים התפטר או נפטר.5

  

  

  



  

  ל"קרן ראש הממשלה לפרסי יצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול ז
  

2

: ועדת השיפוט

ים ראויים לוועדת שיפוט בת שלושה חברים ויקבע קדימויות וסדרי על מועמד, מדי שנה, ועד הנאמנים ימליץ.1

ועדת השיפוט תתמנה בהתחשב בכל הסוגות המועמדות לפרס ובלבד ששניים . עדיפויות בפנייה למועמדים

  . מהחברים בה יהיו סופרים ואחד יהא איש אקדמיה בתחום מדעי הרוח

ללא דיווח סדרי העדיפויות שקבעו חברי ועד הנאמנים וימנה ר ועד הנאמנים יפנה למועמדים על פני ההנחיות ו"יו.2

   .את שלושת חברי ועדת השיפוטלאיש 

  .חברי ועדת השיפוט ימונו לאחר חלוף מועד הגשת המועמדות לפרס.3

עד , חברי ועדת השיפוט חייבים לשמור בסודיות הן את עובדת מינויים לכהן בוועדת השיפוט והן את מהלך עבודתם.4

  . ר ועד הנאמנים"שמות הזוכים בפרס על ידי יולאחר פרסום 

  .ר ועד הנאמנים ישתתף בישיבות ועדת השיפוט ויציג בפניה את מטרות הפרס ונהליו"יו.5

לבקר בספריה הסמוכה למקום מגוריהם  ר ועד הנאמנים ינחה את השופטים בעבודתם ובין השאר ימליץ לשופטים"יו.6

, כמו כן. וזאת לפני ישיבת השיפוט הראשונה, הם של סופרים שיצירותיהם אינן מוכרות להםביצירותיעל מנת לעיין 

לפני ישיבת השיפוט הראשונה ולעבוד ביסודיות וללא לחץ של זמן גם זמן סביר יתבקשו השופטים לעיין בשאלונים 

     .לכך מספר ישיבות התידרשנאם 

ויעביר את הנימוקים , מוקיו לרשימת המומלצים לפרס מטעמויערוך כל שופט את ני, לקראת ישיבת ועדת השיפוט.7

ועדת השיפוט תתכנס לקבלת החלטות בדבר הזוכים בהרכב מלא . כתובים לרכזת הפרס לפני ישיבת ועדת השיפוט

כולל  "פרוטוקול החלטות"ועדת השיפוט האחרונה תערוך ישיבתה  תוםב .ותקבל את החלטותיה בהצבעת רוב

  .חברי ועדת השיפוטו כל נימוקים עליו יחתמ

. פ התקציב שיעמיד משרד התרבות לפרס"ע, סופרים זוכים 18עד  14 -ועדת השיפוט תבחר מדי שנה ב.8

ולא יגיש מועמדות , חבר ועד שיפוט לא יהא נתון לחשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדויות שהוגשו להענקת הפרס.9

, יתעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדים שהוגשואם . לפרס באותה שנה בה כיהן כחבר ועדת השיפוט

ר ועד הנאמנים אשר יכריע בדבר קיום חשש לניגוד עניינים או העדרו "יתפטר חבר הוועדה או יביא את העניין בפני יו

  .יתפטר חבר ועדת השיפוט, ר ועד הנאמנים שאכן קיים חשש כאמור"אם קבע יו. של חשש כזה

  .ועד הנאמנים חבר אחר במקומור "יוימנה , ט למלא את תפקידו או התפטרנבצר מחבר ועדת השיפו .10

  .מינהל התרבותגובה התגמול יהיה כמקובל ב. שיקדישו לעבודתם הזמןהשופטים יקבלו תגמול על  .11
  

  :  נהלי הפרס

תדאג לפרסם מודעה בעיתונות היומית  ,התרבות והספורט חינוךמשרד ה ,המחלקה לספרות שבמינהל התרבות.1

עותק של המודעה יועבר למשרדי אגודת . ארצית ותודיע באמצעותה לציבור על האפשרות להגיש מועמדות לפרסה

  . אשר תדאג להפיצה בין חבריה, הסופרים

מועמד לפרס . המבקש להגיש מועמדות יפנה על פי ההנחיות שתתפרסמנה במודעה לקבלת שאלון ותקנון הפרס .2

  . שנת ההוצאה, שם ההוצאה, סוגה, שם היצירה: בחלוקה לפי, רשימת יצירותיויתבקש לצרף בדף נילווה ומודפס את 

לפני זמן סביר מראש  יפוטלחברי ועדת השונספחיהם המחלקה לספרות תדאג למסור את שאלוני המועמדות  .3

  .בחלוקה לפי שמות ולפי שנים, בפרס בעבר מלאים על הזוכיםלשופטים דוחות כמו כן ימסרו . הראשונה םישיבת

  .טקס הענקת הפרסוהפקת המחלקה לספרות תדאג ותהא אחראית לארגון תהליך הפקת הפרס ולארגון  .4

. הענקת הפרס תיערך במעמד פומבי .5

  . הודעה על החלטת ועדת השיפוט תימסר לזוכים בלבד.6


