
 

 

 סיון תש"פב"ט כ

 2020יוני ב 21

 תקנון פרסים ע"ש יובל היימן ז"ל

 לחקר תולדות עם ישראל

 

 ותנאיהם יםת הפרסומטר .א

 ישראל.חדשים ע"ש יובל היימן ז"ל בחקר תולדות עם שנתיים שני פרסים  יעניק  מרכז זלמן שזר (1)

 

 ראלחקר תולדות עם ישחדשנות בעל  ה/בכיר ת/לחוקרפרס יובל היימן  .ב

תולדות עם חדשנות מחקרית פורצת דרך בתחום על יוענק אחת לשנה  ה/בכיר ת/מן לחוקריהייובל רס פ (1)

 ראל בחמש השנים שקדמו להענקת הפרס.יש

 ₪. 20,000גובה הפרס יהיה  (2)

ה לשם כך מדי שנה ע"י המועצה הציבורית של מרכז נתתמשוועדת פרס ע"י  לזוכה שייבחר הפרס יוענק (3)

 זלמן שזר.

מארבעה חברים, חוקרים וחוקרות בתולדות עם ישראל או בתחומים תהא מורכבת  רסוועדת הפ (4)

קרובים, לפי המפתח הבא: אחד מבכירי ההיסטוריונים בארץ שישמש כיו"ר הועדה, יו"ר ועדת פרס 

שנים מסיום  6רית של מרכז זלמן שזר והיסטוריון צעיר )עד שזר לאותה שנה, נציג המועצה הציבו

הדוקטורט(. כמו כן, הועדה תכלול נציג של משפחת היימן בעל מומחיות בתולדות עם ישראל. משפחת 

 היימן תהיה רשאית למנות את אחד המשתתפים בועדה שהוזכרו לעיל כנציגה.

מרכז  ית/כז/ת הפרס ונציג/ה מטעם מנכ"לת הפרס ישתתפו חברי הוועדה האקדמית, מרובישיבות ועד (5)

 שזר. זלמן 

אם נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף בדיוניה יוצעו שמות למחליף/ה על ידי מרכז/ת הוועדה; יו"ר  (6)

 הוועדה יאשר את המחליף/ה.

רשאים להציע . חברי הוועדה את עצמם לפרס או להציע חוקר אחר זולתםחוקרים רשאים להציע  (7)

ם גם אם אלו לא הציגו את מועמדותם לפרס. חברי הוועדה אינם יכולים להציג את חוקרים משל עצמ

 . שמות חברי הוועדה יהיו חסויים עד למועד הענקת הפרס.מועמדותם לפרס

 הגשת מועמדות תכלול את המסמכים הבאים: (8)

 : List of Publicationsפרסומים רשימתהכולל: Curriculum Vitae  תולדות חיים )מדעי(קובץ  .א

i. מחולקת לפי שתי קטגוריות: מאמרים בכתבי עת מדעיים ומאמרים  רשימת פרסומי מאמרים

 בספרים.

ii. )רשימת ספרים )כולל מו״ל 

iii.  כולל מו״ל(או בעריכה משותפת רשימת ספרים בעריכה( 

 סיכום של החדשנות המדעית בחקר ההיסטוריה היהודית בחמש השנים האחרונות )שני עמודים(. .ב

 ישנם(: פרטים נוספים )באם .ג



 

 

i. בולטים. מספר תלמידי המחקר )מסטרנטים,  דוקטורנטים( תוך ציון שמי של דוקטורנטים 

ii. מענקי מחקר יוקרתיים 

iii. במערכות כתבי עת אקדמיים ובאגודות אקדמיות ישראליות ובינלאומיות יםתפקיד 

iv. הרצאות מיוחדות 

v. רשימת פרסים 

 הוועדה תוכל להאריך את תקופת הבקשות לפי שיקול דעתה. (9)

 באחריות המגיש לוודא כי קיבל לידיו אישור מטעם מרכז שזר על קבלת החומרים.  (10)

החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד ולא יירשם פרוטוקול של הדיונים בכללותם, למעט סיכום דברים  (11)

 שיימסר למועצה הציבורית של מרכז זלמן שזר ובו יצויינו נימוקי הוועדה למתן הפרס.

הענקת הפרס באותה -ראויים לפרס, רשאית הוועדה להחליט על איים מועמדבמקרה שלא יימצאו  (12)

 שנה.

 הפרס אינו ניתן לחלוקה. (13)

 הכרעתם של חברי הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור. (14)

 

 פרס יובל היימן לחוקר/ת צעיר/ה .ג

בשפה העברית שעניינה  על עבודת דוקטורט מצטיינתיוענק אחת לשנה  ה/צעיר ת/מן לחוקריהייובל פרס  (15)

 תולדות עם ישראל ושאושרה בשלוש השנים שקדמו למועד הוצאת הקול הקורא לפרס.

התשלום יועבר למרכז שזר כמקדמה על הוצאת עיבוד הדוקטורט כספר ₪.  15,000גובה הפרס יהיה  (16)

כורים בהוצאה לאור של המרכז. גובה הפרס נקבע כעלות ההשתתפות העצמית של חוקר המוציא ספר בי

 במרכז שזר.

 ה לשם כך מדי שנה ע"י המועצה הציבורית של מרכז זלמן שזר.נ, שתתמפרס תעדוהפרס יוענק ע"י ו (17)

משלושה חברים, חוקרים וחוקרות בתולדות עם ישראל או בתחומים תהא מורכבת  רסוועדת הפ (18)

יכהן כיו"ר קרובים, לפי המפתח הבא: שני חברי מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר, שאחד מהם 

הועדה ונציג של משפחת היימן בעל מומחיות בתולדות עם ישראל. לחילופין תוכל משפחת היימן למנות 

 כנציגה את אחד המשתתפים בוועדה.

מרכז  ית/ת הפרס ישתתפו חברי הוועדה האקדמית, מרכז/ת הפרס ונציג/ה מטעם מנכ"לובישיבות ועד (19)

 שזר. 

בדיוניה יוצעו שמות למחליף/ה על ידי מרכז/ת הוועדה; יו"ר אם נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף  (20)

 הוועדה יאשר את המחליף/ה.

 שמות חברי הוועדה יהיו חסויים עד למועד הענקת הפרס. (21)

יימסרו להערכת  חיבוריםעותקים של החיבור המוצע. ה 4הצעות לדיון בוועדת הפרס יוגשו בצירוף  (22)

 חברי הוועדה.

 הבקשות לפי שיקול דעתה. הוועדה תוכל להאריך את תקופת (23)

 באחריות המגיש לוודא כי קיבל לידיו אישור מטעם מרכז שזר על קבלת החומרים.  (24)



 

 

החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד ולא יירשם פרוטוקול של הדיונים בכללותם, למעט סיכום דברים  (25)

 .שיימסר למועצה הציבורית של מרכז זלמן שזר ובו יצויינו נימוקי הוועדה למתן הפרס

 ענקת הפרס באותה שנה.ה-לפרס, רשאית הוועדה להחליט על אי עבודות ראויותבמקרה שלא יימצאו  (26)

 הפרס אינו ניתן לחלוקה. (27)

 הכרעתם של חברי הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור. (28)

הועדה תבחר שלוש עבודות מצטיינות שראויות לזכות בפרס שיועברו למערכת הפרסומים של מרכז שזר  (29)

 חלטה סופית בדבר הזוכה מבין שלושתן.לקבלת ה

עבודת הדוקטורט שתזכה בפרס תעובד למונוגרפיה על ידי כותב העבודה שתצא כספר בהוצאת מרכז  (30)

 שזר.

מערכת הפרסומים שומרת לעצמה את הזכות להוציא ללקטורה את כתב היד שיעובד על בסיס עבודת  (31)

 ה זאת.הדוקטורט ולבקש תיקונים מהמחבר בהתאם לתוצאות לקטור

ה מערכת הפרסומים תשקול בחיוב הוצאה לאור של כתבי יד מצטיינים גם אם לא יזכו בפרס. במקר (32)

כפי המקובל בהוצאה לאור של מרכז זלמן  ר/ת לגייס מימון להוצאת הספרביתבקש המחת/ מעין זה

 שזר.

 חודשים מהגשת כתב היד הסופי למרכז שזר. 18הספר ייצא לאור תוך  (33)

 

 יםומעמד מתן הפרס יםתאריך מתן הפרס .ד

 .עם ישראלבמועד מתן הפרס ע"ש זלמן שזר לחקר תולדות  הפרס יוענק בטקס פומבי (1)

 

 

 

 


