תקנון פרס היצירה לקומפוזיטורים מטעם ראש הממשלה
תקנון הפרס
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 .מטרות הפרס
 .2פרס היצירה לקומפוזיטורים מטעם ראש הממשלה (להלן – "הפרס") נועדו לעודד את
המצוינות ביצירה הישראלית ולהעשירה.
ג .מספר הפרסים וגובהם
 .3ניתנים סה"כ  6פרסים בשנה 5 :פרסים ליוצרים במוסיקה קונצרטנטית ופרס אחד ליוצר
בתחום הג'ז; גובה כל פרס יעמוד על .₪ 50,000
ד .זכאות לקבלת הפרס
 .4זכאי לקבל את הפרס קומפוזיטור היוצר בתחומי המוסיקה האמנותית אשר לפחות שתי
יצירות משמעותיות בעלות היקף סביר ,פרי עטו ,בוצעו במהלך העשור האחרון.
 1ניתן לעיין בתקנון הפרסים הכללי באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת( www.mcs.gov.il :מדיניות
ונהלים).
משרד התרבות והספורט ,ת.ד ,49100 .ירושלים  ,91490טלפון ,02-5601741/2 :פקס'02-5601722 :
כתובת אתר המשרד באינטרנטhttp://www.m cs.gov.il :

 .5לא יינתן פרס לקומפוזיטור האמור להיות בשבתון מלא או הנמצא במהלך לימודים
לתואר אקדמי בשנה שלאחר שנת חלוקת הפרס (לדוגמא בשנת  - 2017לא יינתן פרס
ליוצר הנמצא בשנת שבתון או במהלך לימודים לתואר אקדמי בשנת הלימודים תשע"ח).
 .6מועמדות אפשרית רק לאחד התחומים באותה שנה (מוסיקה קונצרטנטית או ג'ז).
 .7קומפוזיטור שזכה בפרס ראש הממשלה (פרס כללי או פרס בתחום הג'ז) אינו רשאי
להיות מועמד לפרס בשנית אלא בתום  10שנים מקבלת הפרס הקודם (דהיינו :בשנה
האחת -עשרה) ,ולא יותר מ 3 -פעמים סה"כ.
 .8חלוקת הפרס תיערך במעמד פומבי במסגרת חג המוסיקה הישראלית או במיקום או
במועד אחר והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
ה .ועד הנאמנים
 .9הפרס ינוהל ע"י ועד נאמנים בן שמונה חברים שימונו כדלקמן:
א .ארבעה חברים ימונו על ידי שרת התרבות והספורט (להלן " -השרה") מתוך
רשימה של ששה מועמדים שיוצעו ע"י איגוד הקומפוזיטורים .רשימת המועמדים
תכלול לפחות שתי מלחינות ,שהן חברות גם באיגוד הקומפוזיטורים וגם בפורום
המלחינות.
ב .שלושה חברים ימונו על ידי השרה לאחר התייעצות עם המדור למוסיקה של
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות.
ג .יו"ר המדור למוסיקה יהיה חבר ועד הנאמנים.
 .10מניין לקבלת החלטות ועד הנאמנים הוא ארבעה לפחות מבין חבריו.
ו .ועדת השיפוט
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 .11ועד הנאמנים יתכנס כל שנה לבחירת ועדת שיפוט נפרדת לכל תחום (מוסיקה
קונצרטנטית וג'ז) .ועדת השיפוט תמנה שלושה או חמישה שופטים .ועד הנאמנים רשאי
לחזור ולמנות את צוות השופטים או את חלקו לכהונה שניה רציפה אחת בלבד .בין
השופטים יכול שיהיו קומפוזיטורים ,מנצחים ,מבצעים ומוסיקולוגים.
 .12השופטים ייוועצו ביו"ר חבר הנאמנים לגבי מהות הפרס.
ז .נהלי הפרס
 .13מועמדים לפרס יתבקשו להצהיר בכתב כי מדובר ביצירה חדשה אשר בדעתם לחבר
בתקופה שעבורה ניתן הפרס.
 .14בתום שנת הפרס יתאר הקומפוזיטור את עבודתו ואת יצירתו והחומר יישלח לחברי ועד
הנאמנים.
 .15בכל הפרסומים הקשורים ביצירה יצוין שזו נכתבה בסיוע פרס יצירה לקומפוזיטורים
מטעם ראש הממשלה.
 .16מנכ"ל המשרד ,באישור היועצת המשפטית של המשרד ,רשאי לתקן את תקנון זה מעת
לעת לאחר התייעצות עם ועד הנאמנים.
 .17ועד הנאמנים ייתן פרסום פומבי באמצעי התקשורת השונים ,ובכלל זה בעתון יומי אחד
לפחות ,להודעות בדבר הגשת מועמדות לפרס.
 .18התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

____ ב_______ ,התשע"ז
יוסי שרעבי

_____ ב_______2017 ,

המנהל הכללי
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