The Director General

המנהל הכללי

י"א בתשרי תשע"ט
 20בספטמבר 2018

5210-1002-2018-005284

פרסים בתחומי האמנות הפלסטית
מפעל חיים; יוצרים בתחומי העיצוב; אמן צעיר; עידוד היצירה

תקנון

א .כללי
 .1תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט( 1להלן – "המשרד") חל על ההליכים למתן הפרס
לפי תקנון זה ,ככל שלא נקבע הסדר מיוחד אחר בגוף תקנון זה לעניין מסוים.

ב .ועד הנאמנים
.2

אין מניעה למנות חבר במדור לאמנות פלסטית שבמועצה הישראלית לתרבות ולאמנות כחבר ועד
הנאמנים.

ג .ועדת השיפוט
 .3אין מניעה שאותו הרכב של ועדת שיפוט ,או אותו שופט ,ישמש ליותר מסוג פרס אחד לפי תקנון זה,
ובלבד שכל שופט הוא בעל מוניטין ומעמד מקצועי בנושאי הפרסים הרלוונטיים.

ד .פרס "מפעל חיים" בתחומי האמנות הפלסטית
כללי

 1ניתן לעיין בתקנון הפרסים הכללי באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת.www.mcs.gov.il :
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 .4הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו ,והערכה לפועלו ותרומתו
לקידום והעשרת תחום האמנות הפלסטית בישראל.
 .5כל שנה יוענק פרס אחד בגובה .₪ 50,000
זכאות לקבלת הפרס
 .6זכאים לקבל את הפרס אמנים מגיל  55ואילך.
 .7אמנים הפעילים בתחום האמנות הפלסטית במשך  25שנה לפחות.
 .8הפרס יינתן עבור עשייה אמנותית רצופה של  25שנה לפחות בתחום האמנות הפלסטית בישראל אשר
השאירה חותמה בשדה התרבות והאמנות בארץ ,השפיעה על תלמידים ואמנים בדרכם האמנותית וסייעה
להתפתחות האמנות הישראלית.
 .9אמן שזכה בעבר בפרס זה או בפרס ישראל וכן אמן שזכה בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות
הפלסטית אינו רשאי להגיש מועמדות לפרס בשנית אלא בתום עשר שנים מקבלת הפרס הקודם (דהיינו:
בשנה האחת-עשרה).

ה .פרסים ליוצרים בתחומי העיצוב
כללי
 .10הפרס נועד לעודד מצוינות בתחומי העיצוב השונים ומהווה ביטוי הערכה והוקרה להישגיו של המעצב
ולתרומתו בתחום בו הוא עוסק .הפרס יינתן על סמך מכלול עבודה קיים העונה למאפיינים בתחום העיצוב
מתוך כוונה לעודד ולגלות סטנדרטים גבוהים וזרמים חדשים בתחום.
 .11מדי שנה יוענקו עד  5פרסים ,בגובה של  ₪ 20,000לכל פרס למעצבים הטובים ביותר שיגישו עבודתם
באחד מתחומי העיצוב המפורטים :עיצוב תערוכות ,עיצוב גרפי ,עיצוב המוצר ,צורפות ,קרמיקה וטקסטיל.
יבחנו גם עבודות משיקות לתחום ,ועבודות בעלות הבט מושגי.
 .12ועדת השיפוט רשאית לחלק את הפרס למספר זוכים מכל תחום שימצא לנכון ,כאשר תתאפשר ניידות
בין התחומים.
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זכאות לקבלת הפרס
 .13זכאים לקבל את הפרס מעצבים מגיל  27ואילך אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של שלוש
שנים לפחות מיום סיום הלימודים והם בעלי מכלול עבודה משמעותית בעל אפיוני עיצוב השייכים
לתחומם.
 .14מעצב שזכה כבר בפרס זה אינו רשאי להיות מועמד לפרס בשנית אלא בתום  12שנים משנת חלוקת
הפרס הקודם (דהיינו :בשנה השלוש-עשרה).
 .15תיק העבודות יכלול עבודות שנעשו ב 7-השנים האחרונות להגשת הפרס עבודות שנעשו במסגרת
הלימודים לא יעמדו לשיפוט ולא יוגשו כחלק מתיק העבודות הנלווה.

ו.

פרס "אמן צעיר"
כללי

 .16פרס "אמן צעיר" מהווה ציון לשבח והוא נועד לעודד את האמן הצעיר.
 .17מדי שנה יוענקו עד  10פרסים ,בגובה של  ₪ 10,000לכל פרס.
זכאות לקבלת הפרס
 .18זכאים לקבל את הפרס אמנים בגילאי  27עד ( 35כולל) ,אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת
בת שלוש שנים לפחות ,ובכלל זה השתתפו בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות שלא במסגרת בית
הספר או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת .אמן שכבר זכה בפרס בעבר ,לא יוכל לקבלו פעם
נוספת.

ז .פרס "עידוד היצירה" בתחומי האמנות הפלסטית
כללי
 .19פרס "עידוד היצירה" מהווה ציון לשבח ונועד לעודד את האמן היוצר ולקדם את יצירתו בתחומי האומנות
הפלסטית.
 .20מדי שנה יוענקו עד  10פרסים ,בגובה של  ₪ 20,000לכל פרס.
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זכאות לקבלת הפרס
 .21זכאים לקבל את הפרס אמנים בגילאי  35ומעלה.
 .22האמנים נדרשים להוכיח פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע שנים לפחות ,ובכלל זה השתתפות
בלפחות שלוש תערוכות ,יחיד או קבוצתיות סלקטיביות ,שהועלו בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים.
 .23לא יגישו מועמדותם אמנים אשר זכו בעבר בפרס זה ,או בפרס מפעל חיים ,או בפרס שרת התרבות
והספורט בתחומי האומנות הפלסטית אלא בתום חמש השנים משנת חלוקת הפרס הקודם (דהיינו :בשנה
השישית) או אמנים שזכו בפרס האמן הצעיר אלא בתום שנתיים משנת חלוקת הפרס הקודם (דהיינו:
בשנה השלישית).
ח .נהלים כלליים
 .24מנכ"ל המשרד ,באישור היועצת המשפטית של המשרד ,רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת לאחר התייעצות
עם ועד הנאמנים.
 .25למען הסר ספק ,המשרד רשאי לפצל את ההליכים למתן הפרסים על פי תקנון זה והוא רשאי לחלק רק
חלק מהפרסים על פי תקנון זה ,הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .26ברצון המשרד כי הפרסים יוענקו על-ידי השרה בטקס חגיגי פומבי בהשתתפות האמנים הזוכים בפרסים,
במיקום או במועד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד .המשרד רשאי שלא לעשות כן משיקולים
תקציביים ,מקצועיים ,ציבוריים או אחרים.
 .27הפניות להגשת מועמדות תהיינה בכתב .האמנים יתבקשו למלא טופס ,שאליו יצורפו מסמכים כגון :קורות
חיים ,קטלוגים וצילומים על דיסק בקובץ  PDFבלבד .לא יוגשו עבודות מקוריות (למעט עבודות מחשב),
חומרים תלת ממדיים ,שקופיות תיק עבודות מודפס וכתובות של אתרי אינטרנט.
 .28ועדת השיפוט תדון אך ורק על סמך החומר המוגש .בהתאם לצורך תשקול הוועדה פניה למספר מועמדים
כדי להציג בפניה את עבודתם לקראת ההחלטה הסופית.
 .29התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
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