בית הנשיא
תקנון פרס גרדנר סימון לשירה עברית לזכרה של רעיית נשיא המדינה,
הגב' נחמה ריבלין
.1

מבוא
המנוח ד"ר גרדנר סימון ז"ל הותיר את עזבונו לטובת מדינת ישראל לצורך הקמת קרן ד"ר
גרדנר סימון למטרת עידוד סופרים ומשוררים הכותבים בשפה העברית בישראל.
הקרן מנוהלת על ידי האפוטרופוס הכללי אשר חבר לבית הנשיא לשם מימוש מטרות
ההקדש באמצעות פרס רעיית נשיא המדינה.
מטרת פרס גרדנר סימון לזכרה של רעיית הנשיא הגב' נחמה ריבלין היא לעודד
משוררים/ות להעשיר את עולם השירה הישראלי ובכך לטפח שירה עברית איכותית ולתרום
לקידום התרבות בישראל.
הפרס יוענק על ידי נשיא המדינה והאפוטרופסה הכללית על פי המלצתה של ועדת שיפוט
שתמונה על ידם.

.2

הגדרות
בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש המפורט להלן:

א" .ספר שירה" – ספר שירה שעיקרו שירה עברית שפורסם בפורמט של ספר מודפס או
דיגיטלי ,שיצא לאור על ידי מו"ל או מו"ל דיגיטלי או בהוצאה עצמית הזמין לרכישה
בחנויות הספרים או באתר אינטרנט ייעודי למכירת ספרים דיגיטלית.
ב" .משורר/ת" – מחבר/ת ספר שירה שספר השירה נושא את שמו/ה.

.3

הפרס
א .גובה הפרס ייקבע בכל שנה על ידי נשיא המדינה והאפוטרופסה הכללית ,ובלבד שלא
יעלה על  .₪ 50,000ועדת השיפוט ,כהגדרתה בסעיף  6לתקנון זה ,רשאית לפצל את הפרס
בין מספר מועמדים.
ב .גובה הפרס הכולל ייקבע בטרם פרסום הקול הקורא ,בהתאם לתקנון זה.
ג .הפרס יוענק על ידי נשיא המדינה והאפוטרופסה הכללית בטקס שייערך בבית הנשיא.

בית הנשיא
.4

תנאי סף לקבלת הפרס
א .על המשורר/ת של ספר השירה המועמד לפרס להיות אזרח/ית ישראלי/ת שמרכז חייו/ה
בישראל במועד הגשת המועמדות לפרס.
ב .המשורר/ת הינו/ה בחיים בעת הגשת המועמדות לקבלת הפרס.
ג .ספר השירה יצא לאור לא יותר משנתיים קלנדריות הקודמות לשנה הקלנדרית ,בה
פורסמה המודעה להגשת מועמדות לפי תקנון זה.

.5

הגשת המועמדות לקבלת הפרס
א .כל תושב/ת מדינת ישראל (ובכלל זה המשורר בעצמו) וכל "מו"ל" ,ו"מו"ל דיגיטלי"
הפועלים בישראל רשאים להציע ספר שירה לקבלת הפרס.
ב .הצעת ספר שירה לקבלת הפרס תוגש על פי הטופס המצורף כנספח א' לתקנון זה.
ג .אל הבקשה יצורף ספר השירה (מודפס) המועמד לקבלת הפרס בשישה עותקים ,בצירוף
הטופס והתצהירים בהתאם לנדרש (עותק אחד).
ד .ככלל ,ספר השירה לא יוחזר למציעים.

.6

ועדת השיפוט ,מינויה ודרכי עבודתה
א .נשיא המדינה בשיתוף עם האפוטרופסה הכללית ימנו את חברי ועדת השיפוט (להלן:
הועדה) ואת יושב ראש הוועדה.
ב .הועדה תורכב מחמישה ( )5חברים ,אנשי ציבור ,רוח ותרבות ,כגון :חוקר אקדמיה ,סופר,
משורר ,מבקר ספרות ,עורך ספרות ,ספרן ,זוכה לשעבר.
ג .זהות חברי ועדת השיפוט ,למעט יו"ר הוועדה ,תישאר חסויה עד למועד טקס ההכרזה על
ספר השירה הזוכה.
ד .תקופת כהונתו של כל אחד מחברי הוועדה תעמוד על שנה .נשיא המדינה והאפוטרופסה
הכללית רשאים להאריך את תקופת כהונתם של כל אחד מחברי הוועדה לתקופות
נוספות.
ה .חברי הוועדה יחתמו על טופס התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים.
ו .הוועדה תמליץ על ספר השירה הטוב ביותר למיטב שיפוטה ,ובלבד שיתקיימו הוראות
סעיף  4לעיל.

בית הנשיא
ז .במסגרת עבודתה ,רשאית הוועדה לפנות אל מגיש/ת ההצעה או אל המשורר/ת בבקשה
לקבלת פרטים נוספים.
ח .המלצת הוועדה תתקבל ברוב דעות.
ט .המלצת הוועדה תהא מנומקת.
י .המלצת הוועדה תובא בפני נשיא המדינה והאפוטרופסה הכללית לשם בחירת ספר
השירה הזוכה.
יא .הוועדה תהא רשאית לקבוע לעצמה נהלי עבודה פנימיים שיסייעו בידה למלא את
תפקידה ,מעבר להוראות תקנון זה ,ובלבד שלא יסתרו את הוראות תקנון זה.
יב .מנכ"ל בית הנשיא ימנה אחד מעובדי בית הנשיא למזכיר הוועדה ,שיהיה ממונה על
פעילות הקרן בבית הנשיא.
.7

בכל ישיבה של הוועדה ישתתף מזכיר הוועדה .למזכיר הוועדה לא תהא זכות הצבעה.

.8

מי שקיבל את הפרס על פי תקנון זה ,לא יהיה זכאי לקבלת הפרס בשנית.

.9

הוועדה רשאית להחליט שלא להעניק את הפרס כלל ,במידה ולא ימצאו מועמדים
מתאימים.

 .11שונות
א .מודעה על האפשרות להגשת מועמדות לקבלת הפרס על פי תקנון זה (להלן  -המודעה)
תפורסם בשני עיתונים יומיים לכל הפחות ,ותוצג באתרי האינטרנט של בית הנשיא ושל
האפוטרופסה הכללית.
ב .המודעה תכלול ,בין היתר ,פרטים ליצירת קשר ,לעיון בתקנון זה ולקבלת טפסים להגשת
מועמדות לקבלת הפרס.
ג .בית הנשיא יהיה רשאי לפנות לכל גורם רלוונטי על מנת להזמינו להגיש ספרי שירה
כמועמדים לקבלת הפרס או על מנת לברר פרטים אודות מועמד מסויים.
ד .מזכיר הוועדה אחראי על ההודעה על ספר השירה הזוכה למשורר/ת.
ה .עד לפרסום הרשמי של החלטת הוועדה ,חייבים הכול ,לרבות מקבל הפרס ,חברי הוועדה,
עובדי בית הנשיא ועובדי האפוטרופסה הכללית ,לשמור על סודיות ההחלטה.
ו .תקנון זה יפורסם באופן קבוע באתרי האינטרנט של בית הנשיא והאפוטרופסה הכללית.

בית הנשיא
נספח א'
טופס הגשת מועמדות
פרס גרדנר סימון לשירה עברית לזכרה של רעיית הנשיא הגב' נחמה ריבלין

נא להקפיד על ההנחיות כדלקמן:

 .1יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס המצורף.
 .2הטופס והתצהירים המצוינים מטה יוגשו כשהם מלאים וחתומים ואליהם יצורפו שישה עותקים
מודפסים של ספר השירה המועמד לקבלת הפרס (ככלל ,ספרי השירה לא יוחזרו למציעים).
 .3יש לשלוח את הטפסים והספרים כאמור אל הגברת שרון שפי ,ממונה על פרס רעיית נשיא המדינה,
לכתובת :בית הנשיא ,רחוב הנשיא  ,3ירושלים.92188 ,
 .4ניתן לפנות לגברת שרון שפי לקבלת פרטים נוספים ,בטלפון 02-6707211 :או בדואר אלקטרוני:
.sharon@president.gov.il

 .1פרטי מגיש/ת המועמדות
א .על מגיש/ת המועמדות למלא את הפרטים שלהלן:
שם פרטי ______________ :שם משפחה______________ :
טלפון ___-___________ :מספר טלפון נייד___-_______________ :
דואר אלקטרוני_________________ :
ב .אם המציע הוא מו"ל או מו"ל דיגיטלי ,עליו למלא גם את הפרטים שלהלן:
שם המו"ל _____________:המס' המזהה ___________ :
שם המנהל הכללי_______________ :
תפקיד מגיש המועמדות בארגון_________________ :
טלפון ___-__________ :דואר אלקטרוני_______________ :

בית הנשיא
 .2פרטי המשורר/ת:
שם פרטי ______________ :שם משפחה ______________ :ת.ז ______________
________________________________-________________-________-
מיקוד
עיר
מס'
רחוב

כתובת:

טלפון ___-___________ :מספר טלפון נייד____-______________ :

דואר אלקטרוני_________________ :

 .3פרטי ספר השירה המועמד לקבלת הפרס:
א.

שם ספר השירה_____________________________ :

ב.

אופן הפרסום :על ידי מו"ל  /מו"ל דיגיטלי  /בהוצאה עצמית

ג.

שנת

פרסום

הספר

(כפי

מופיעה

שהיא

בספר

השירה)._________________________:

 .4מסמכים שיש לצרף לטופס:
א.

תצהיר מגיש/ת המועמדות אודות עמידה בתנאי הסף המצ"ב.

ב.

תצהיר המשורר/ת המצ"ב בצירוף תצלום תעודת זהות.

 .5הצהרה:
הנני מצהיר/ה כי המידע שמסרתי לעיל נבדק על ידי והוא נכון ומדויק.
________________

___________________

___________________

שם מלא
של מגיש/ת המועמדות

תאריך

חתימה

בית הנשיא
תצהיר מגיש/ת המועמדות בדבר עמידה בתנאי הסף:
אני הח"מ ___________________ ת.ז ,_____________________ .מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
( )1הנני מצהיר/ה כי ספר השירה _______________________ זמין לרכישה בחנויות
הספרים שלהלן (יש לציין את שמות החנויות וכתובתן):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
לחילופין (במקרה בו ספר השירה נמכר באתר אינטרנט ייעודי למכירת ספרים דיגיטלית):
( )1הנני מצהיר/ה כי ספר השירה _______________________ זמין לרכישה באתר
אינטרנט ייעודי למכירת ספרים דיגיטלית ,ולהלן הקישור (לינק) לעמוד ספר השירה
האמור באתר אינטרנט ייעודי שבו שניתן לרכוש את הספר דיגיטלית (יש לצרף גם
צילום מסך של האתר):
___________________________________________________________
___________________________________________________________

( )2זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .כמו כן אני מודע/ת לכך כי אם
יתברר כי מידע שמסרתי לעיל אינו נכון ומדויק תיפסל המועמדות שהגשתי לאלתר.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מגיש/ת המועמדות

חתימה

בית הנשיא
תצהיר המשורר/ת בדבר עמידה בתנאי הסף:

אני הח"מ ___________________ ת.ז ,_____________________ .מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
הנני מצהיר/ה כי אני ,אזרח/ית ישראלי/ת שמרכז חייו/ה בישראל במועד הגשת המועמדות
לפרס זה ,וכן כי ספר השירה _____________________ יצא לאור לראשונה בשפה
העברית.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם המשורר/ת

חתימה

