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 פרס שרת התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל 

 ע"ש יצחק נבון

 
 ן  ו נ ק ת

 
 כללי .א

 
לפי תקנון זה, ככל שלא נקבע  חל על ההליכים למתן הפרס 1תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט .1

 .הסדר מיוחד אחר בגוף תקנון זה לעניין מסוים

 
 מטרות הפרס .ב

 
 –( לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון )להלן "השרה" –פרס שרת התרבות והספורט )להלן  .2

 ( נועד: "הפרס"

לשמר ולהפיץ את פועלו, מורשתו ותרומתו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, לשימור  .א

 ולטיפוח התרבויות השונות בישראל.

להיכרות עם התרבויות השונות  םאו תר ואשר הטביע את חותמ של יוצרפועלו לבטא הוקרה על  .ב

 בישראל, להפצתן או לטיפוחן;

 
 ועד הנאמנים  .ג

 
, תמנה ועד נאמנים לניהול הליכי מתן ואמנות תרבותהשרה, בהתייעצות עם יו"ר המועצה הישראלית ל .3

 הפרס.

 
חברים לפחות. חבר אחד נציג מטעם משפחתו של יצחק נבון והיתר בעלי מעמד  חמישהועד הנאמנים יימנה  .4

 בתחום התרבות או אנשי ציבור, ובלבד שיו"ר ועד הנאמנים יהיה איש ציבור. 

 
-לפחות מבין חבריו, כולל יושב שלושהמניין לקבלת החלטות ועד הנאמנים המונה חמישה חברים הוא  .5

 החלטות לקבלת מנייןלפחות מבין חבריו, לא כולל היו"ר(.  ארבעהראש הוועד או ממלא מקומו הקבוע )או 

                                                 
 )מדיניות ונהלים( www.mcs.gov.ilניתן לעיין בתקנון הפרסים הכללי באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת:  1

http://www.mcs.gov.il/
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 מקומו ממלא או הוועד, כולל יו"ר חבריו מבין לפחות חמישה הוא חברים 5-מ למעלה המונה הנאמנים ועד

 "ר(.היו כולל לא, חבריו מבין לפחות שישה)או  הקבוע

 
 השיפוט ועדת .ד

מדי שנה תמונה ועדת שיפוט חדשה ונפרדת לכל אחד מהתחומים שבהם יוענק הפרס באותה השנה. כל  .6

תינתן עדיפות לאשה זוגי. -ובכל מקרה מספר השופטים יהיה אי לפחות שופטים ועדת שיפוט תמנה שלושה

. יובהר כי אין מניעה שנה בלבדתוקף המינויים יהיה לאותה  אחת לפחות במסגרת הרכב ועדת השיפוט;

שאותו הרכב של ועדת שיפוט, או אותו שופט, ישמש ליותר מתחום פרס אחד לפי תקנון זה, ובלבד שהשופט 

 הינו אמן, יוצר או בעל מוניטין ומעמד בתחומי הפרס הרלוונטיים.

ם ויוצרים מובילים אמנינו וימ בפרס ליוצרים בראשית דרכם או בפרס לעידוד יוצרים ועדת השיפוט לחברי .7

 . 9בתחום הפרס כמפורט בסעיף 

, שמשלבים ידע ומעמד תרבות בולטים אנשי ימונוחיים  מפעלפרס  -לחברי ועדת שיפוט לפרס "היה נבון"  .8

 בתרבויות ישראל. מקצועי בתרבות הישראלית בכללותה ובקיאים

 
 תחומי הפרסים  .ה

 מוסיקה, קולנוע ואומנות ועיצוב.תחומי הפרס הם כלהלן: מחול, תאטרון, ספרות,  .9

מדי  וענקוי, 9בנוסף לפרס מפעל חיים )פרס היה נבון( שיוענק מדי שנה באחד מן התחומים המנויים בסעיף  .10

שלושה כל אחד מב ים )פרס אחד ליוצרים בראשית דרכם ופרס אחד לעידוד יוצרים(פרסשנה שני סוגי 

 6)סה"כ  פרסים בתחומים מחול, תאטרון וספרות 6ו יוענק 2019 בשנת :כפי שיפורט להלן הפרס תחומי

 וחוזר, ועיצובמוסיקה, קולנוע ואמנות  םתחומיב יםפרס 6 יוענקומכן  לאחר ובשנה, בכל תחום( 2פרסים, 

 .חלילה

 

  לפרסים המועמדויות סוגי .ו

 "יוצר"(: –)להלן  יוצר באחד או יותר מן התחומים האלהלהגיש מועמדות  רשאי .11

 .כוריאוגרף, רקדןבתחום המחול:  .א

 .בתחום התיאטרון: מחזאי, במאי, שחקן, מעצב במה .ב

 בתחום המוסיקְה: מבצע, יוצר, מנצח. .ג

 , חוקר.סופר, משורר, מתרגם :בתחום הספרות .ד

 .בתחום הקולנוע: שחקן, במאי, תסריטאי, צלם, עורך .ה

 . מעצב : אמן,והעיצובהאמנות  מיבתחו .ו

מד מסוג אשר אינו מנוי ברשימה האמורה אם מועבהחלטה כתובה ועד הנאמנים רשאי לאשר  .ז

 הוא סבור שהוגשה מועמדות הראויה לכך. ועד הנאמנים ינמק את החלטתו.

 

 דרכם  פרס ליוצרים בראשית .ז
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 כללי

שהטביע חותם או תרם תרומה משמעותית  הפרס מהווה ציון לשבח והוא נועד לעודד יוצר בראשית דרכו .12

 להפצתן או לטיפוחן;. ם התרבויות השונות בישראל,להיכרות ע

 
אחד בכל אחד משלושת התחומים בהם מוענקים פרסים  פרסים, פרס 3עד בקטגוריה זו מדי שנה יוענקו  .13

פרסים לאמנים בראשית  3, יוענקו 2019לדוגמה: בשנת  לכל זוכה. ₪ 38,000בגובה של  באותה השנה,

ס אחד לאמן בראשית דרכו בתחום פרמחול, דרכם כמפורט להלן: פרס אחד לאמן בראשית דרכו בתחום ה

 3. בשנה הבאה בה יוענקו הפרסים, יוענקו ספרותפרס אחד לאמן בראשית דרכו בתחום התאטרון וה

פרסים לאמנים בראשית דרכם כמפורט להלן: פרס אחד לאמן בראשית דרכו בתחום המוסיקה, פרס אחד 

 בתחום האמנות והעיצוב. לאמן בראשית דרכו בתחום הקולנוע ופרס אחד לאמן בראשית דרכו

 
 זכאות לקבלת הפרס

 3אשר הוכיח פעילות יצירתית מקצועית רציפה של )כולל(,  35עד גיל  27מגיל  ר זכאי לקבל את הפרס יוצ .14

תחום הפרס הרלוונטי ועם והוא בעל מכלול עבודה משמעותית ב מסיום הכשרתו המקצועית שנים לפחות

 דגש על יצירה בתחום המורשת.

 
 .בעבר זה פרסמי שזכה בלא תוגש מועמדות ולא יזכה בפרס  .15

 
 

 

 
 יוצרים  עידודפרס ל .ח

 כללי
 

 יוצר ומהווה ביטוי הערכה והוקרה להישגיו של פרס השוניםהפרס נועד לעודד מצוינות בתחומי ה .16

 ם התרבויות השונות בישראל, להפצתן או לטיפוחן;להיכרות עולתרומתו 

 
אחד בכל אחד משלושת התחומים בהם מוענקים פרסים  פרסים, פרס 3עד בקטגוריה זו מדי שנה יוענקו  .17

פרסים לעידוד יוצרים: פרס  3, יוענקו 2019לדוגמה: בשנת  לכל זוכה. ₪ 45,000בגובה של  באותה השנה,

פרס אחד לעידוד יוצרים תאטרון ופרס אחד לעידוד יוצרים בתחום המחול, אחד לעידוד יוצרים בתחום ה

פרסים לעידוד יוצרים כמפורט להלן: פרס אחד  3. בשנה הבאה בה יוענקו הפרסים, יוענקו ספרותבתחום ה

לעידוד יוצרים בתחום המוסיקה, פרס אחד לעידוד יוצרים בתחום הקולנוע ופרס אחד לעידוד יוצרים 

 בתחום האמנות והעיצוב.

 

 זכאות לקבלת הפרס

שנים לפחות  7ואילך אשר הוכיח פעילות יצירתית מקצועית רציפה של  36זכאי לקבל את הפרס יוצר מגיל  .18

 תחום הפרס הרלוונטי ועם דגש על יצירה בתחום המורשת.והוא בעל מכלול עבודה משמעותית ב
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 .בעבר זה פרסמי שזכה בלא יגיש מועמדות ולא יזכה בפרס  .19

 

  פרס מפעל חיים -פרס "היה נבון"  .ט

 כללי
 

שימור ההוקרה של החברה הישראלית ליוצר וליצירתו, והערכה לפועלו ותרומתו להפרס נועד לבטא את  .20

 , הפצתן או טיפוחן;השונות בישראלתרבויות ה

 
 ₪. 50,000אחד בגובה  מפעל חיים כל שנה יוענק פרס .21

 
 זכאות לקבלת הפרס

 
ד או יותר העוסק באח ואילך 55מגיל לתקנון פרס זה  12מועמד כהגדרתו בסעיף זכאי לקבל את הפרס  .22

  .לתקנון פרס זה 9מתחומי הפרס המפורטים בסעיף 

 
בשדה התרבות והאמנות בארץ  ואשר השאיר חותמהשנים האחרונות  25-פעיל ביוצר על המועמד להיות  .23

 שימור אחת או יותר מהתרבויות השונות בישראל, הפצתן או טיפוחן.וסייע ל

 
יוצר  פרס זה.לא יוכל לזכות באו בפרס מפעל חיים אחר של משרד התרבות,  בעבר יוצר שזכה בפרס זה .24

אשר קיבל בעבר אחד מפרסי המשרד, שאינו פרס על מפעל חיים, אינו רשאי להיות מועמד לפרס זה אלא 

  עשרה(.-שנים ממועד קבלת הפרס הקודם )דהיינו: בשנה האחת 10בתום 

 

 נהלים כלליים .י

 
ידי השרה בטקס חגיגי פומבי בהשתתפות האמנים הזוכים בפרסים, -ענקו עלהמשרד כי הפרסים יו ברצון .25

יקום או במועד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. המשרד רשאי שלא לעשות כן משיקולים במ

 תקציביים, מקצועיים, ציבוריים או אחרים. 

 
ת לעת לאחר התייעצות מנכ"ל המשרד, באישור היועצת המשפטית של המשרד, רשאי לתקן תקנון זה מע .26

 עם ועד הנאמנים.

 
 .כאחד וגברים לנשים מתייחס אך זכר בלשון כתוב התקנון .27

 

 ________________                                                             טהתשע" תמוזב ו'

 יוסי שרעבי                                     2019 יוליב 09
 המנהל הכללי          

 


