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 תיכונית-יםישראלית ה המוסיקה וצרים בתחוםפרסי שרת התרבות והספורט לי

 
 

 ה פ ר ס  ת ק נ ו ן
 
 

 כללי .א

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

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

 

 מטרות הפרסים .ב
 
ים תיכונית -ישראליתה הוסיקוצרים בתחום המ"( ליהשרה" –פרסי שרת התרבות והספורט )להלן  .2

לבטא את ההוקרה וההערכה של החברה הישראלית לאמנים יוצרים  ( נועדו"הפרס" –)להלן 

בישראל ולתמוך בהמשך דרכם תיכונית -ים הישראלית ההמוסיקם על פועלם ותרומתם לתחום ומבצעי

 האמנותית.

 

 אמות המידה להענקת הפרסים .ג

 
 המוסיקבתחום ההיוצרים אמת המידה העיקרית לבחירת זוכה בפרס ע"י ועדת השיפוט היא הצטיינות  .3

 ים תיכונית, כפי שזאת משתקפת בחומרים שצורפו לטופס הגשת המועמדות. -הישראלית

 
 תיכונית-ים הישראלית הסיקבתחום המו הצטיינותם של מספר מועמדיםהיה ובעיני ועדת השיפוט  .4

 -בפריפריה. בתקנון זה, "פריפריה"  הואהקבוע  מקום מגוריור שא למועמדעדיפות תינתן  היא דומה,

 ישוב אשר מתקיימים בו כל אלה:

ח באב, מיום כ" 667הוא נמצא באזור עדיפות לאומית כהגדרתו בהחלטת ממשלה מס'  .א

החלטת ממשלה אשר תקבע אזורי עדיפות לאומית  ( או מכוח כל2013באוגוסט  4) "געהתש

 ;ותן תרבילעני

של הרשויות המקומיות, שפרסמה  2013חברתי כלכלי  במדד 6עד  1הוא מסווג באשכולות   .ב

 , כפי שיעודכן מזמן לזמן. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

                                                 
 )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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שיקולים נוספים שיובאו בחשבון הם חשיבות התרומה שהשיאה פעילותו האמנותית של המועמד  .5

 לתרבות בארץ, ומעורבותו של המועמד בפרויקטים בפריפריה.

 
רשאית להמליץ בפני ועד הנאמנים שלא יינתן פרס מסוים באותה שנה אם היא סבורה ועדת השיפוט  .6

במקרה בו מצאה ועדת השיפוט כי לא  שלא הוצגה בפניה מועמדות של יוצר ראוי לקבלת הפרס.

הוגשו מועמדויות ראויות, רשאי ועד הנאמנים להחליט על הליך חוזר של הגשת מועמדות לפרס, 

 עד הנאמנים להציע שני מועמדים לפרס מטעמו.  במסגרתו יהיה רשאי ו

 

 תיכונית-ים הישראלית המוסיקתחום הפרס שרת התרבות והספורט למפעל חיים ב .ד
 

  כללי
 

תיכונית -ים הישראלית ההמוסיקשנה בתחום  35יינתן עבור פעילות של ₪  50,000בגובה אחד פרס  .7

 להתפתחותו.בישראל אשר השאירה חותמה על התחום לדורותיו וסייעה 

 

 זכאות לקבלת הפרס

 
 35במשך תיכונית -ים הישראלית ההמוסיקתעמוד לשיפוט הפעילות שנעשתה ע"י המועמד בתחום  .8

 שנים לפחות. 18שנה לפחות. מניין שנות הפעילות כאמור ימנה מעת שמלאו למועמד 

 

 ואילך. 50מגיל  ניםלהגיש מועמדות לפרס אמ יםזכא .9
 

ב"פרס שרת התרבות והספורט לאמנים בפרס זה, לא תוגש מועמדות ולא יזכה בפרס מי שזכה  .10

 ," בתחום הזמר העברי או בכל פרס אחר מטעם משרד התרבות והספורטאיינשטייןותיקים ע"ש אריק 

 .עשרה(-)דהיינו, בשנה האחת שנים משנת הזכייה בפרס 10 אלא בתום
 

 
בתחום המוסיקה  מוזיקלי( מפיק/מעבדכותב/מבצע//מלחיןיוצר )פרס שרת התרבות והספורט ל .ה

 תיכונית-ים הישראלית

 
 כללי 

 ולעודד מצוינות בתחום.תיכונית -ים הישראליתבתחום המוסיקה  יוצריםפרס זה נועד לטפח ולעודד  .11
 

תיכונית -ים הישראליתופן שוטף בתחום המוסיקה הפועל בא יוצריינתן עבור ₪  25,000בגובה הפרס  .12

שנים  18שנים. מניין השנים האמור ימנה לגבי פעילות המועמד מעת שמלאו לו  5-בישראל מעל ל

 לפחות.
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 . לכל היותר פרסים 5מדי שנה יוענקו  .13
 

 ועדת השיפוט רשאית לחלק את הפרסים לסוגי היוצרים השונים לפי שיקול דעתה. .14
 
 

 זכאות לקבלת הפרס 

 
בתחום המוסיקה  (מפיק מוזיקלי/)מלחין/כותב/מבצע/מעבדיוצר  זכאי להגיש מועמדות לפרס .15

 יוצר במדינת ישראל.ההחי ותיכונית -ים הישראלית

 
 .שזכה בפרס זה בעבר יוצרלא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס זה  .16

 
או בכל פרס אחר מטעם משרד  ליוצר חדש" לפי תקנון זהלא תוגש מועמדותו של מי שזכה ב"פרס  .17

 .)דהיינו: בשנה השישית( שנים משנת הזכייה בפרס 5אלא בתום  ,התרבות והספורט

 
 

 5)עד  חדש( מפיק מוסיקלי/מעבד/פרס שרת התרבות והספורט לעידוד יוצר )מלחין/כותב/מבצע .ו

 ים תיכונית-הישראליתת יצירה( בתחום המוסיקה שנו

 

 כללי
 

 .תיכונית ים -הישראלית ההמוסיקבתחום  חדשנועד לעודד את היוצר ה₪  20,000בגובה  הפרס .18
 

 יוענק פרס אחד בלבד. מדי שנה .19
 

 
 

 זכאות לקבלת הפרס

 
במדינת תיכונית  ים-הישראליתהמוסיקה ( בתחום מפיק מוסיקלי/מעבד/יוצר )מלחין/כותב/מבצע .20

השנים הראשונות ליצירתו, מניין השנים האמור ימנה לגבי פעילות המועמד מעת  5-ישראל המצוי ב

 לפחות. שנים 18שמלאו לו 

 
 לא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס זה יוצר שזכה בפרס זה בעבר. .21

 
שנים  3לא תוגש מועמדותו של מי שזכה בכל פרס אחר מטעם משרד התרבות והספורט, אלא בתום  .22

 משנת הזכייה בפרס.
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 נהלים כלליים .ז

 
שיקול דעתו הבלעדי של עד ובמקום שייקבע על פי במו ,ידי השרה בטקס חגיגי פומבי-הפרסים יוענקו על .23

 בהשתתפות האמנים הזוכים בפרסים. משרד,ה

 
מנכ"ל המשרד, באישור היועצת המשפטית של המשרד, רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת לאחר התייעצות  .24

 עם ועד הנאמנים.

 
 

 הוראת שעה .ח

 
מניין לקבלת החלטות ועד  לתקנון הפרסים הכללי של המשרד, 14, על אף האמור בסעיף 2017בשנת  .25

וע או ארבעה מבין ממלא מקומו הקבראש הוועד או -לפחות מבין חבריו, כולל יושבשלושה הנאמנים הוא 

 חבריו, לא כולל יו"ר הוועד.

 

מי ששימש חבר ועדת השיפוט  לתקנון הפרסים הכללי של המשרד, 19, על אף האמור בסעיף 2017בשנת  .26

 . 2017 גם בשנתכחבר ועדת השיפוט  לכהן פעמי,, באופן חד רשאי 2016שנת ב

 

 
 

 

 ז, ___ ב_______ התשע"2017___ ב_______  

 

 
                                                   _________________ 

 יוסי שרעבי              
 המנהל הכללי          


