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 (אח"יהאגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות )  פרסתקנון 
 כללי

ומנות )אח"י( נוסדה ע"י יוצאי עיראק בישראל בשנת האגודה לעידוד המחקר, הספרות והא
   ות בבל.במסגרת מרכז מורשת יהד 2016ת מאז ופועל 1976

 מטרת הפרס 

 -:פרס אח"י נועד

סטוריה והמורשת יהודי בבל  באמצעות  המחקר, הספרות ילשמר ולטפח את הה .א
 .והאומנות

קרב יוצאי קהילת ב יתהספרותית והאומנותאת  הכתיבה המחקרית והיצירה  לעודד .ב
 .יהודי בבל בישראל

 שים מקהילת יהודי עיראק לחברה בישראל.לבטא הוקרה על תרומתם של אנ .ג

. 

 

 -:הפרסים יוענקו בקטגוריות הבאות

  פרס מפעל חיים .א

 הפרס נועד לבטא את ההוקרה של  קהילת יוצאי עיראק בישראל לפועלו ותרומתו  (1
 הילת יהודי בבל. לחברה הישראלית ולקשל מקבל הפרס היחודית 

 ואילך . 60זכאי לקבל את הפרס מועמד מיוצאי קהילת יהודי בבל  מגיל  (2

 .יוצר שזכה בפרס זה לא יוכל לזכות בו פעם נוספת (3

 כספי. הינו תעודת הוקרה ואינוהפרס  (4

  

 -בתחומים הבאים:  יוצריםללכותבים ואח"י  פרס  .ב
 (מחקר1
 (ספרות ושירה2
 (מוסיקה3
 אומנויות הבמה(4
 חול(מ5
 ועיצובאומנות (6
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 -:מענקי עידוד .ג

יוצרים וחוקרים שהגישו מועמדותם לפרס אח"י  מבחרמענקי עידוד יוענקו ל (1
   בקטגוריות השונות אך לא זכו בפרס.

כן ללא מגבלת זמן לקבלת מקבל מלגת העידוד יוכל להגיש בקשה בשנים לאחר מ (2
 אך לא על אותה יצירה שהוגשה. , פרס אח"י

 

 רק לפרסומים/יצירות שפורסמו או הוצגו. תןיינהפרס 

 אין להגיש אותה יצירה שוב אם הוחלט לא להעניק לה פרס.

 
)לא כפרס על מפעל , האגודה תעניק מעת לעת תעודת הוקרה שצוינומעבר לפרסים  .ד

אין  .ליוצא קהילת יהודי עיראק הבולט בתחום עשייתו ותרומתו לחברה בישראלחיים( 
 . צורך בהגשת מועמדות

  

 צוות השופטים

זוגי.  -ובכל מקרה מספר השופטים יהיה אי א פחות משלושה שופטיםצוות השופטים ימנה ל
 .תוקף המינויים יהיה לאותה שנה בלבד

אנשי  תרבות בולטים  או בעלי ד המנהל של האגודה ונציגים מהועלחברי ועדת השיפוט יתמנו 
 . מעמד מקצועי בתחומי הפרס

תיפסל במקרה כזה,  רין עם ועדת השיפוט.המועמדות ליצור קשר במיש חל איסור על מגישי
 המועמדות.

 

 אמות המידה להענקת הפרסים

אמות המידה לבחירת הזוכה בפרס ע"י ועדת השיפוט הן האיכות האמנותית של היצירה 
סטוריה ומורשת של יהטיפוח ושימור הלהיצירה למטרות הפרס, וחשיבות תרומת והתאמתה 
 .יהודי בבל
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 הפרס  זכאות לקבלת

 .שנה 18מי שמלאו לו 

שנים מסיום  3מי שזכה בפרס זה בעבר לא יהיה זכאי להגיש מועמדות לפרס, אלא בחלוף 
 השנה הקלנדרית שבגינה ניתן לו הפרס, ובכל מקרה לא ניתן לקבל את הפרס יותר מפעמיים.

 .רספגודה לא יוכלו להגיש מועמדות לקבלת של הא הנהלהחברים ב

 השיפוט לא ידונו במועמדים שהם קרובי משפחתם.  בוועדתחברים 

 

 הנחיות כלליות

חג החנוכה בהשתתפות הזוכים בפרסים. בהפרסים יוענקו בטקס חגיגי שיערך בכל שנה 
 .האגודה רשאית  שלא לעשות כן משיקולים תקציביים, מקצועיים, או אחרים

 טקס הענקת מענקי העידוד יערך בנפרד.

 .ן כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחדהתקנו
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 :שאלון מועמדות לפרס אח"י

 טופס הגשת מועמדות

 המחקר, הספרות והאומנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראללפרס אח"י  לעידוד 

 

 פרטים אישיים: .א

 שם פרטי:_____________________________ 

 שם משפחה:___________________________

 ______ת:_____________________________________כתוב

טל' בבית:_______________ טל' נייד:____________________ 

 פקס:________________________  

 _____________  ני:________________________דואר אלקטרו

 גיל:______________________

 מס' ת"ז:__________________ 

 ישראל: כן / לא  האם המועמד אזרח

השנים נמנה מעת שמלאו למועמד  מספר שנות פעילות בתחום )מניין

 שנים(:________________________

האם המועמד זכה בעבר בפרס כלשהו מטעם  אח"י? אם כן, אנא פרט  על מה ניתן הפרס 

 שנה. ובאיזו

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 (:X-אני מתכבד להגיש את מועמדותי לפרס באחד מהקטגוריות הבאות )סמן ב

  ומעלה ( 60פרס אח"י למפעל חיים )ליוצרים מגיל 

  לעידוד יוצרים באחד או יותר מן התחומים הבאיםאח"י פרס: 

 מחקר 

 ספרות ושירה 

 מוסיקה 

 מחול 

 ת הבמהאומנויו 

 ציור, פיסול, עיצוב, אוצרות וכו'( אומנות( 

 תחום אחר 

ספר שירה, ספר פרוזה, ספר עיון, ספר  –סוג היצירה שהוגשה )לדוגמא בתחום הספרות 

"ב(: ומחקר וכי

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________ 

 הריני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי לעיל וכל המסמכים שצירפתי נכונים. .א

 

    הריני מצהיר כי אני מכיר את תקנון פרס אח"י ומסכים לכך כי המועמדות  .ב

 המוגשת כפופה להוראותיו.      

 

שם מלא וחתימה: 

_________________________  
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 מגיש הבקשה עבור המועמדים הנ"ל

 

 במקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/ים לפרס, נא למלא את הפרטים הבאים:

 

                                            ___________שם משפחה _____________________________

 _______________________________שם פרטי___________

 כתובת ___________________________ מיקוד ___________ 

 ___________________טלפון

 _________________מקום עבודה ______________________

  כתובת ___________________________ מיקוד ___________

 ____________________________________________טלפון

 ___________________________________דוא"ל:________

אופן ההכרות עם המועמד: 

________________________________________________ 

 

              הסכמת המועמד להגשת הבקשה לפרס: 

__________________________________ 

     תאריך:________________________________

 נדרשת הסכמת המועמד.  –ידי גורם שלישי -עה עלבמקרה שהגשת המועמדות בוצ

 מועמדות לפרס תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

 לנשים וגברים כאחד. השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד
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 מסמכים מצורפים:

יש לצרף את טופס בקשת המועמדות ולהגישו חתום יחד עם כל החומר הנלווה  .א

 שד' מרדכי בן פורת בדואר לאגודת אח"י מרכז מורשת יהדות בבל  כמפורט ולשלוח

 אור יהודה 83

 או להביאו ידנית למזכירות מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה. 

  .עבודות או יצירות המוגשות לפרסוצירוף יש לצרף קורות חיים  .ב

 עותקים. 3נא לצרף  – זיכרונותאם היצירה היא ספרותית/מחקר/ ספרי  .ג

 ההיסטוריה רף נימוק כיצד מתקשרת היצירה/ות המוגשת/ות לשימור ולטיפוח צליש  .ד

 יהדות בבל  והמורשת של 

 אין צורך בהגשת המלצות. .ה

 החומר לא יוחזר.

 2019יולי  30: מועד אחרון להגשה 

 

 לפרטים נוספים:

 0544508383דוד לויתן: 

 0504080647אביבה סופר: 

 


