
 

 

 

 תקנון פרס ע"ש זלמן שזר ז"ל

 לחקר תולדות עם ישראל
 

 מטרת הפרס ותנאיוא.   

 

 השלישי של מדינת ישראל, בחקר  (   מרכז זלמן שזר קובע פרס ע"ש זלמן שזר ז"ל, נשיאה1) 

 שראל.תולדות עם י       

יד או לספר שעניינו תולדות עם ישראל ואשר התפרסם לא –הפרס יינתן אחת לשנה, לכתב  (2)

או יפורסם שלושה חודשים לאחר מועד הענקת  מוקדם משנתיים לפני יום הענקת הפרס

  .הפרס

לפי ערך המטבע בעת ביצוע ₪  25,000-גובה הפרס יהיה במטבע ישראלי בסכום השווה ל (3)

 התשלום.

 

 עדהוי ועדת הפרס וסדרי עבודת הומינוב.   

של מרכז  המועצה הציבורית(   הפרס יוענק ע"י ועדה מדעית, שתתמנה לשם כך מדי שנה ע"י 1)

 שזר. זלמן

בתולדות ישראל או בתחומים וחוקרות עדה תהא מורכבת משלושה חברים, חוקרים והו (2)

   .קרובים

ת הפרס ונציג/ה מטעם מנכ"ל /ועדה האקדמית, מרכזובישיבות ועדת הפרס ישתתפו חברי ה (3)

 מרכז שזר. 

יוצעו שמות למחליף/ה על ידי מרכז/ת ועדה להשתתף בדיוניה ואם נבצר מאחד מחברי ה (4)

 .יאשר את המחליף/ה ועדהויו"ר ה ;עדהוהו

 ועדה לא ידונו וים להציע חיבורים משל עצמם או משל זולתם. חברי הרשאחוקרים  (5)

 דה יהיו חסויים עד למועד הענקת הפרס.עובחיבוריהם.  שמות חברי הו       

עותקים של החיבור המוצע. במקרים מיוחדים  4עדת הפרס יוגשו בצירוף והצעות לדיון בו (6)

ועדה. הספרים או כתבי היד וירכוש המרכז שלושה עותקים מכל ספר לפי הצעת חברי ה

 באפריל של כל שנה. 30 ואבקשות ה המועד האחרון להגשת  עדה.ויימסרו להערכת חברי הו

 עדה תוכל להאריך את תקופת הבקשות לפי שיקול דעתה.והו (7)

 . יםעל קבלת החומרמטעם מרכז שזר  באחריות המגיש לוודא כי קיבל לידיו אישור (8)

עדה תתקבלנה פה אחד ולא יירשם פרוטוקול של הדיונים בכללותם, למעט והחלטות הו (9)

עדה ומרכז זלמן שזר ובו יצויינו נימוקי הושל  מועצה הציבוריתסיכום דברים שיימסר ל

 למתן הפרס.



 

 

-עדה להחליט על איומצאו ספרים או כתבי יד ראויים לפרס, רשאית הויבמקרה שלא י (10)

 הענקת הפרס באותה שנה.

 רשאית להעניקו על חיבור של מספר מחברים.הוועדה ניתן לחלוקה אולם אינו הפרס  (11)

 ניתנת לערעור. עדה היא סופית ואינהוהכרעתם של חברי הו (12)

ועדה האקדמית נתונה הזכות ועל מגיש הספר לציין אם הספר זכה בפרס אחר ולחברי ה (13)

 להתייחס לעניין זה על פי שיקול דעתם.

 

 אופי החיבור וצורתו .ג

 

 גיליונות דפוס. 10על החיבור להחזיק לפחות  (1)

עדיין  צא נמשפורסם לראשונה או ש ,החיבור ישא אופי של מחקר מונוגרפי על נושא מוגדר (2)

יד, או פרסום מדעי של תעודות הרואות אור לראשונה, או מסה היסטורית על נושא -בכתב

 מוגדר במהדורה ראשונה.

 הפרס על ספרים יינתן רק לספרים שראו אור לראשונה בשנתיים שקדמו לשנת חלוקת הפרס (3)

 ועפ"י התאריך העברי. או יפורסמו שלושה חודשים לאחר מועד חלוקת הפרס

 לא יינתן על אוסף מאמרים שהתפרסמו בעבר.הפרס  (4)

 לשון החיבור תהיה עברית. (5)

 

 תאריך מתן הפרס ומעמד מתן הפרס .ד

 

 .ישאו דברים בטקסהפרס  כלת/חתןויו"ר ועדת הפרס  .הפרס יוענק בטקס פומבי (1)

 תימסר הודעה לעיתונות על מתן הפרס ועל מקבלו. (2)
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