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 ע"ש לוי אשכול ז"ל פרס היצירה לסופרים עבריים

 ן ו נ ק ת

 כללי .א

( חל על ההליכים "המשרד" –)להלן  1תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט .1

 בגוף תקנון זה לעניין מסוים. למתן הפרס לפי תקנון זה, ככל שלא נקבע הסדר מיוחד אחר

 

 מטרת הפרס .ב

 החברה של ההוקרנועדו לבטא את העבריים ע"ש לוי אשכול ז"ל  לסופריםפרסי היצירה  .2

: בלבד הבאיםהספרות  תחומיב שואה שורדי יוצריםושל  סופריםשל  םעל פועל הישראלית

 .(הספרות""תחומי )להלן:  , ביקורת ועריכה ספרותיתמסה, מחזה, פרוזהשירה, 

, 1957-מקבל תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז: "שואה שורד, "יוצר זה בפרס

מקבל תגמול או מענק לפי חוק הטבות לניצולי שואה או מקבל קצבה ממדינת חוץ בשל 

, בנאצים המלחמה נכי חוק לפי תגמול מקבל, או 2007-נרדפותו על ידי הנאצים, התשס״ז

 .1954-התשי״ד

 
 וגובהם הפרסים מספר .ג

 לכל זוכה.₪  50,000גובה הפרס יעמוד על  .3

עשר פרסים לסופרים  ארבעה: היותר לכל זוכים עשר לחמישהיינתן מדי שנה  הפרס .4

 ליוצר שורד שואה. נוסף ופרסעבריים 

 

  תנאי סף למועמדות .ד

 :העבריים הסופרים לפרס .5

  , יצירות מקור בלבדלפחות שני ספרים מופרססופרים אשר  םמועמדותזכאים להגיש  .א

 .ואשר הופצו לחנויות הספרים  באחד או יותר מתחומי הספרות לאור בדפוס, שהוצאו     

                                                 
 .www.mcs.gov.ilניתן לעיין בתקנון הפרסים הכללי באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת:  1
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  שנים מקבלת  10בשנית אלא בתום  זהסופר שזכה בפרס זה אינו רשאי להיות מועמד לפרס . ב

 עשרה(, ולא יותר מפעמיים סה"כ.-הפרס הקודם )דהיינו: בשנה האחת    

 

 שואה: שורדי יוצרים פרסל .6

 יצירות, לפחות אחד ספר פרסמו אשר שואה שורדי סופרים מועמדותם להגיש זכאים .א

 .הספרות מתחומי יותר או באחד, בדפוס לאור שהוצאו בלבד מקור

שנים מקבלת הפרס  3פרס בשנית אלא בתום ב לזכות סופר שזכה בפרס זה אינו רשאי .ב

 מפעמיים סה"כ.(, ולא יותר הרביעיתהקודם )דהיינו: בשנה 

 

  ועדת שיפוטה. 

לפרס שהתקבלו ובלבד  יםהמועמד הספרות תחומיועדת השיפוט תתמנה בהתחשב בכל  .7

 מדעי בתחום מעמד בעל ואנשי ספרות ואחד מחבריה יהיה ששניים מחבריה יהיו סופרים

או מי שאינם סופרים, אך עוסקים באופן פעיל ומקצועי בתחום הספרות )כגון:  ,הרוח

מבקרי ספרות, מנחים של תכנית ספרותית בתקשורת, מנחים של אירועים ספרותיים 

  .(באלו צאוכיו

 

 נהלים כללייםו. 
 המשרד אינו מחויב להעניק את הפרסים כל שנה לסופרים מכל תחומי הספרות.  .8

 לסופרים הכותבים בשפה העברית.הפרסים יוענקו  .9

 .בפרס לכתיבה כלשהי בשנת זכייתו הפרס יינתן ללא התחייבות הזוכה .10

מועמד לפרס יתבקש לצרף בדף נילווה ומודפס את רשימת יצירותיו, בחלוקה לפי: שם  .11

 המלצות לצרףרשאי, אך אינו חייב,  המועמדהיצירה, סוגה, שם ההוצאה ושנת ההוצאה. 

השיפוט  לוועדת להגיש, אך אינו חייב, רשאי וכן המועמדות לשאלון ממליצים שמות או

 עותקים. 4-ב יצירותיו רשימת מתוך הפרסומים אחד את

המשפטי של המשרד, רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת לאחר  ץמנכ"ל המשרד, באישור היוע .12

 התייעצות עם ועד הנאמנים.

 כאחד.התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים ולגברים  .13

 
 

 רז פרויליך             29.09.2022
 המנהל הכללי


