
 

                                

    

 

 

 פרס על שם חיים גורי לשירה עברית 

 

 ן   ו   נ   ק   ת 

 

 מבוא 

"( יוענק כל שנה ליצירה ספרותית בתחום השירה, לזכרו  הפרספרס חיים גורי לשירה עברית )להלן: " 

 של המשורר חיים גורי ז"ל.  

 הפרס יוענק בהתאם להוראות התקנון שלהלן.  

 הפרס  מטרות  . א

 לשירה עברית נועד: פרס חיים גורי  .1

 לשמר ולהפיץ את מורשתו של המשורר חיים גורי בשירה העברית.    . א

 עודד יצירה בתחום השירה העברית שהיא פורצת דרך ואיכותית.ל .ב

   לעודד עשייה ספרותית ענפה.  .ג

 הפרס .ב

 .  ש"ח 30,000 הפרס יעמוד על סכום של .2

 הפרס יוענק לזוכה אחד/ת, או יחולק בין שני זוכים, בכפוף לשיקול דעתה של ועדת הפרס.   .3

 הפרס יוענק, ככל שיתאפשר, בטקס פתיחת פסטיבל 'מטר על מטר', מבית מקום לשירה.    .4

 סף - זכאות ותנאי . ג

 ת.  הפרס ניתן בגין יצירה ספרותית פורצת דרך בתחום השירה ובעבור עשייה ספרותי .5

זכאים לפרס מי שהוציאו לפחות שני ספרי שירה )מקור(, אחד מהם בחמש השנים שקדמו  .6

 לשנה בה ניתן הפרס והם תושבי ישראל. 

 ידי הוצאה לאור. -ידי היוצר/ת או על-מועמדות לפרס יכול שתוגש על .7

 אופן הגשת המועמדות  .ד

לפרס,  מועמדים   .8 מועמדותם  להגיש  המופיע  המעוניינים  המועמדות  טופס  את  ימלאו 

   https://forms.gle/wFKMwqpByayf6Woz7בכתובת הזו: 

של הספר המועמד לפרס וקורות חיים של   PDFקובץ  אל טופס המועמדות יש להעלות   .9

 . .תהמשורר

https://forms.gle/wFKMwqpByayf6Woz7


 

                                

    

 

 

 

    .  5.4.2023- ה ,רביעי מועמדות לפרס תוגש עד ליום .10

 השיפוט  ועדת  . ה

ועדת השיפוט של הפרס תהיה מורכבת מחמישה חברים: נציג/ת עמותת מקום לשירה )יו"ר   .11

הוועדה(, נציג/ת המשפחה; שלושה נציגים, בעלי מומחיות בתחום השירה, אשר יוחלפו 

 ידי עמותת מקום לשירה.  -, וייבחרו עלשנהמידי 

חלוקת הפרס לשני   באפשרותה להחליט על  .ת/אחד  זוכהב,  שנה  מדי,  תבחר  השיפוט  ועדת .12

 זוכים, בכפוף לשיקול דעתה. 

 החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעת רוב.   .13

  במהלך   ןכו  השיפוט  בוועדת  לכהן  היבחרם  לעובדת   ביחס  בסודיות  חייביםחברי הוועדה   .14

 עבודת הוועדה, ועד להוצאת הודעה רשמית באשר לזכייה בפרס. 

ה, פרונטלית או באופן  ועדי הו כל חבר  של  משותפת  בישיבהתקבל  ת  השיפוט  ועדת  תהחלט .15

 מקוון.  

נציג אחר    , ימונה יבצר ממנו למלא את תפקידושייפרוש או  ה  ועדהוומי מבין חברי    היה  .16

 . תחתיו

 כללי . ו

 תקנון זה כפוף לשינויים מעת לעת. .17

ככל שיגישו מועמדות יוצרים שהוציאו ספר בהוצאת מקום לשירה, נציג מקום לשירה ימנע  .18

 מלהכריע בעניינם, וההחלטה בעניינם תתקבל על ידי יתר חברי הוועדה.   

 עמותת מקום לשירה תפרסם קול קורא להגשת הפרס מידי שנה.  .19

 וצמדו למדד כלשהו.  סכומי הפרס המופיעים בתקנון זה כוללים מע"מ )ככל שיחול(, ולא י .20

 

 


