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 פרסי שרת התרבות והספורט למבצעי מוסיקה בישראל

 תקנון הפרס 

 כללי .א

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

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

 

 יםמטרות הפרס .ב

הפרסים היא לבטא את ההוקרה והערכה שרוחשת החברה הישראלית מטרת  .2

מבצעים ולתרומתם לחברה בישראל, זאת בכוונה לעודד חיים מוסיקליים למוסיקאים 

 ופעילות אמנותית בארץ.

 

 הפרסים .ג

( תעניק שלושה פרסים "השרה" –התרבות והספורט )להלן שרת אחת לשנתיים  .3

  .למבצעים ישראליים בתחום המוסיקה האמנותית

פרנק פלג על פעילות אמנותית מרשימה ברמה גבוהה, רבת  םשל פרס מפעל חיים ע .4

 שנים 

 ;יוענק לסולן או למנצח ש"ח 50,000הפרס בגובה  .א

 לא יינתן יותר מפעם אחת לאותו אמן;הפרס  .ב

                                                 
1

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

 .ונהלים(
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 שאלון ובו פירוט תולדות חייו של המועמד.המועמדים או ממליציהם ימלאו  .ג

 דניאל בנימיני להרכב קאמרי קבוע  םשל פרס ע .5

יוענק להרכב קאמרי קבוע מדואו ועד לאוקטט הפועל  ש"ח 50,000בגובה הפרס  .א

 ;במשך שנתיים רצופות לפחות

פי הקלטות של קונצרטים פומביים )או הקלטות אולפן של תכנית -השיפוט ייעשה על .ב

לפני שנת חלוקת הפרס הקלנדריות של שתי השנים  הקונצרט( שהתקיימו בתקופה

. (31.12.2016ועד  1.1.2015שבין  התקופה - 2017)לדוגמא: לפרס שיחולק בשנת 

  כלל בשיקולי השופטים;יאיכות ההקלטה כשלעצמה לא ת

 זוכה בפרס זה לא יוכל לקבל את הפרס פעם נוספת אלא אם כן חלפו ארבע שנים .ג

 ות מהשנה שבעבורה ניתן הפרס בעבר;לפח

ן תצורף מועמדים או ממליציהם ימלאו שאלון ובו פירוט פעילותו של המועמד. לשאלו .ד

של המועמד שמע מקונצרט פומבי )או הקלטות אולפן של תכנית הקונצרט( -הקלטת

תקופה של שתי השנים הקלנדריות לפני שנת חלוקת בנוכחות קהל שהתקיים ב

יש לפרט את פעילות הקונצרטים של  ,כן-ות וידיאו לא תתקבלנה. כמוהקלטהפרס. 

מקומות והתוכנית של  המועמד שנערכו בארץ במהלך התקופה הנ"ל בציון תאריכים,

 כל קונצרט.

 עדן פרטוש לביצוע מצטיין של מוסיקה ישראלית םשל פרס ע .6

)ועד הנאמנים רשאי לפצל את הפרס ולהעניק שני פרסים ₪  30,000בגובה  הפרס .א

יוענק על נגינה או ניצוח לאחד המבצעים הבאים: ש"ח כל אחד(  15,000בסך של 

סולן, מנצח )על ביצוע תזמורתי או מקהלתי(, או הרכב קאמרי )דואו עד תשיעייה ללא 

ביים )או הקלטות אולפן של מנצח(. השיפוט יעשה על פי הקלטות מקונצרטים פומ



 

3 

 

לפני שנת הקלנדריות של שתי השנים בתקופה תכנית הקונצרט( אשר התקיימו 

ועד  1.1.2015התקופה שבין  - 2017חלוקת הפרס )לדוגמא: לפרס שיחולק בשנת 

  ;כלל בשיקולי השופטיםיאיכות ההקלטה כשלעצמה לא ת. (31.12.2016

פעם נוספת אלא אם כן חלפו ארבע שנים זוכה בפרס זה לא יוכל לקבל את הפרס  .ב

 ;לפחות מהשנה שבעבורה ניתן הפרס בעבר

המועמדים או ממליציהם ימלאו שאלון ובו פירוט פעילותו של המועמד. לשאלון תצורף  .ג

)או הקלטות אולפן של תכנית שמע מקונצרט שבו בוצעה יצירה ישראלית -הקלטת

הקלטות לשנת חלוקת הפרס. מהלך שתי השנים הקלנדריות שקדמו בהקונצרט( 

 וידיאו לא תתקבלנה.

 

 פרס ועד הנאמנים .7

 יוענק על תרומה מיוחדת לחיי המוסיקה האמנותית בארץ. ₪  10,000בגובה הפרס  .א

 לא יינתן יותר מפעם אחת לאותו אמן.פרס זה  .ב

 פרסולו ההוראות הבאות לעניין הענקת יח ,בכל מקום אחר בתקנון זה על אף האמור .ג

 : זה

 אין הכרח שהפרס יוענק לאמן מבצע; .1

ההחלטה אם להעניק את הפרס תתקבל מפעם לפעם על פי החלטתו של ועד  .2

 הנאמנים לאחר מתן אישור תקציבי של המשרד;
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לצורך הענקת הפרס תתמנה ועדת שיפוט מיוחדת בת חמישה חברים.  .3

לחילופין, ועד הנאמנים רשאי למנות את ועדת השיפוט לפרס ע"ש פלג גם 

 ועדת שיפוט של פרס הנאמנים; כו

 ועד הנאמנים  .ד

מניין לקבלת החלטות ועד הנאמנים הוא ארבעה לפחות מבין חבריו, כולל יו"ר הועד או  .8

 ממלא מקומו הקבוע. 

 עד מבלי שיש לו יושב ראש.ולא יהיה תוקף להחלטות הו .9

 ועדת השיפוט .ה

פרס בכל פעם שיינתן עד הנאמנים ימנה ועדת שיפוט נפרדת לבחירת הזוכה בכל ו .10

הפרס. תוקף המינוי הוא לעניין אותו פרס בלבד. אותו אדם לא יתמנה יותר מפעמיים 

ברציפות לשמש כשופט לפרס שניתן עפ"י תקנון זה. ניתנו מספר פרסים באותה תקופה 

אין מניעה שחלק מהשופטים יהיו חברים בשתי ועדות שיפוט ובלבד שרוב השופטים בכל 

נם משמשים כשופטים בוועדת שיפוט אחרת. מי ששימש כשופט בשתי ועדת שיפוט אי

 ועדות שיפוט כאמור ייחשב כמי ששימש שופט פעמיים ברציפות.

השיפוט  איש; ועדת 5מנה ע"ש פרנק פלג ולפרס ועד הנאמנים תועדת השיפוט לפרס  .11

 3מנה תאיש; ועדת השיפוט לפרס ע"ש עדן פרטוש  3מנה תלפרס ע"ש דניאל בנימיני 

 איש.

 

 נהלים כלליים .ו

 .למען הסר ספק, המשרד רשאי לפצל את ההליכים למתן הפרסים על פי תקנון זה .12
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ועד הנאמנים רשאי לפנות למנכ"ל המשרד בהמלצה לתקן תקנון זה. מנכ"ל משרד  .13

של  תהמשפטי צתקן תקנון זה מעת לעת באישור היועהתרבות והספורט יהא רשאי לת

 המשרד ולאחר שהתייעץ עם ועד הנאמנים. 

 

 

 

                                ____ ב_______, התשע"ז           

 יוסי שרעבי                                2017_____ ב_______, 

 המנהל הכללי                               

 


