תקנון  -פרס זלדה לשירה
מבוא-
 .1עמותת משיב הרוח (להלן "משיב הרוח") גאה לייסד פרס לשירה על שמה של
המשוררת זלדה .משיב הרוח תשאף להעניק את הפרס מדי שנה ,לזוכים אשר
יימצאו מתאימים לכך בהתאם לאמור בתקנון זה.
התקנון מנוסח בלשון זכר אולם מכוון לשני המינים.
 .2מטרות הפרס:
א .הנצחת זכרה ומורשתה של המשוררת זלדה
ב .עידוד יצירה מקורית בכלל וכזו שבהשראת המשוררת זלדה בפרט
 .3הגדרות ותנאי סף :
"משורר ותיק" – משורר אשר פרסם לפחות שני ספרי שירה מודפסים בהוצאה
מוכרת.
"משורר בראשית דרכו" – משורר אשר פרסם ספר שירה אחד בהוצאה מוכרת.
 .4הפרס:
א .שיעור הפרס למשורר ותיק₪ 20,000 :
ב .שיעור הפרס למשורר בראשית דרכו₪ 10,000 :
ג .הפרס יוענק לשני זוכים ,כאשר הוועדה תעשה כמיטב יכולתה להעניק הפרס
למשורר ולמשוררת .הוועדה רשאית לפי שיקול דעתה לחלק את הפרס בין
מועמדים נוספים.
ד .הענקת הפרס תתקיים במועד ובמקום שיקבעו על ידי עמותת משיב הרוח.
ה .הזוכה בפרס יקבל על כך הודעה כחודש לפני אירוע הענקת הפרס ומתחייב
בזאת להגיע פיסית ולהשתתף בטקס הענקת הפרס.
 .5אופן הגשת מועמדות לפרס –
עמותת משיב הרוח תפרסם קול קורא להגשת מועמדות לפרס .הקול הקורא יכלול
בין היתר את תנאי הסף ,דרכי הגשת המועמדות ,מועדים להגשה וכל פרט אחר
אשר ימצא לנכון.
משיב הרוח רשאית לפרסם את הקול הקורא במדיום הדיגיטלי ו/או בכל דרך אחרת
לשיקול דעתה.
וועדת הפרס תדון בבקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאי הקול הקורא בלבד.

את המועמדות לפרס יוכלו להגיש המשורר/ת או הוצאה לאור ,באישור המשורר/ת.
 .6תהליך השיפוט והרכב הוועדה:
א .לצורך הענקת הפרסים ,משיב הרוח תמנה מדי שנה וועדת שופטים מקצועית
ובלתי-תלויה( .להלן "הוועדה") .בעת בחינת המועמדויות לפרס ,הוועדה תבחן
בין היתר את השיקולים הבאים:
 .1עמידה בתנאי הסף לעיל.
 .2מצוינות ומקוריות שירית.
 .3אלמנטים ומרכיבים שיריים ביצירת המועמד אשר קשורים לשירת זלדה
(כזו היוצרת והמכוננת זיכרון חי וחווייתי ,יהודי מאד ובה-בעת אוניברסלי
ואנושי מאד).
 .4הוועדה תשאף להעניק את הפרס תוך שוויון מגדרי.
ב .תהליך בחירת הזוכים ייעשה באופן הוגן ,שוויוני ונטול עניין אישי.
ג .החלטות הוועדה יתקבלו בהכרעת רוב יחסי ,הוועדה תנמק בכתב את החלטתה.
ד .במקרה בו לאחד מחברי הוועדה יתעורר חשש לניגוד עניינים ו/או עניין אישי
כלפי אחד המועמדים ,הוא יציין זאת בפני משיב הרוח ,שיהא רשאי לקבוע כי
אותו חבר וועדה לא ידון במועמדות ואף למנות חבר וועדה במקומו לשם
בחינתה.
ה .הוועדה רשאית למנות חבר וועדה במקום חבר שיפרוש מכל סיבה שהיא.

 .7התחייבויות והצהרות הזוכה:
א .הזוכה בפרס יציין בהודעות בדבר זכייתו כי הפרס ניתן על ידי עמותת משיב
הרוח בתמיכת עיריית ירושלים ויוצרים זיכרון
ב .הזוכה בפרס יאשר בכתב למשיב הרוח כי קיבל את סכום הזכיה.
ג .באחריות הזוכה להסדיר את חובותיו מול רשויות המס.
ד .הזוכה מאשר לעמותת משיב הרוח לפרסם את עצם הזכייה ואת שמו ו/או
את תמונתו בפרסומים שונים של העמותה ,בפרינט ו/או בדיגיטל – .הזוכה
ישתף פעולה עם פעולות הפרסום ויחסי הציבור של משיב הרוח.
ה .היוצר מתחייב בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים ביצירות אשר יוגשו לעמותת
משיב הרוח כמועמדות לפרס ,וכי אין כל מניעה לפי דין להשתתפותו כמועמד
לפרס.

 .8כללי:
א .עמותת משיב הרוח שומרת לעצמה את הזכות לבטל הענקה של פרס ,אף
לאחר הודעה על הענקתו .זאת מטעמים מיוחדים ובשל נסיבות שלא נצפו
מראש.
ב .מובהר בזאת כי הענקת הפרס מותנית בקבלת תקציבים חיצוניים לעמותת
משיב הרוח אשר מיועדים לכך .עמותת משיב הרוח אינה מתחייבת להעניק
את הפרס מדי שנה.
ג .עמותת משיב הרוח רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לשנות מועדים אשר פורסמו
ו/או לבטל את הענקת הפרס.
ד .עמותת משיב הרוח רשאית לשנות את שיעור הפרס מדי שנה לפי שיקוליה.
מובהר בזאת כי שיעור הפרס הוא 'ברוטו' וכולל מע"מ.
ה .משיב הרוח רשאית לעדכן ו/או לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא
הודעה מוקדמת לציבור.

