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 תקנון לפרס ע"ש לאה גולדברג בתחום השירה וספרות הילדים והנוער

 

פרס לאה גולדברג מוענק מטעם העמותה להנצחת יצירותיה )ע"ר(, מנהל עיזבונה וספרית  .1

 פועלים. 

 והנוער.  הפרס יוענק מדי שנה, לסירוגין, בתחום השירה ובתחום ספרות הילדים .2

 ים חדשים( לפחות.)עשרת אלפים שקל₪  11,111סכום הפרס :  .3

במאי(. טקס הענקת  29מועד הענקת הפרס: סמוך ככל הניתן ליום הולדתה של המשוררת ) .4

הפרס יכלול התייחסות מפורטת ליצירתה של לאה גולדברג לצד התייחסות מפורטת אל 

 ספרית פועלים.-יצירת הזוכה בפרס. עלות הפקת הטקס תמומן בידי הוצאת הקיבוץ המאוחד

ם מנהל עיזבונה של לאה גולדברג, מנהל העמותה להנצחתה, העורך הראשי או נאמני הפרס ה .5

מנכ"ל ספרית פועלים ועורך כתבי לאה גולדברג בספרית פועלים. במקרה של מחלוקת 

 ביניהם, יכריע מנהל עיזבונה של לאה גולדברג.

 נאמני הפרס ימנו מדי שנה את צוות השיפוט בהסכמה ביניהם. .6

וריה שבה מוענק הפרס ימנה לכל היותר ארבעה שופטים ולכל הפחות צוות השיפוט בכל קטג .7

שניים, אחד מהם יוגדר כיו"ר בידי נאמני הפרס. לצוות לא יתמנה יותר משופט אחד שנמנה 

 עם צוות השיפוט של הפרס בשנה הקודמת. 

בצוות השיפוט יינתן ייצוג לאנשי אקדמיה ויוצרים מן התחום שבו מוענק הפרס. כתנאי  .8

נויו ימלא כל חבר בצוות השיפוט הצהרה על אי קיום ניגודי עניינים והסכם לשמירת למי

חשאיות. לכל חבר בצוות השיפוט יינתן תגמול סמלי בלבד )ספרים אחדים( בתמורה על 

 ספרית פועלים.-שירותיו מידי הוצאת הקיבוץ המאוחד

במקרה של מחלוקת בצוות השיפוט לגבי זהות הזוכה בפרס, יינתן ליו"ר השופטים קול כפול  .9

 בהצבעה. 

הפרס יוענק לספר עברי שראה אור בשלוש השנים הקלנדריות שחלפו קודם ליום מינוי צוות  .11

השיפוט. בתחום השירה תינתן עדיפות לאסופות, מבחרים מקיפים וקבצים מסכמים של 

ונה מועמדויות הנוגעות לכתבי יד העומדים בדפוס אלא לספרים מוגמרים משוררים. לא תיד

בלבד.
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רשאיות להגיש מועמדות לפרס אך ורק הוצאות ספרים. כל בית הוצאה יוכל להגיש עד  .11

חמישה מועמדים סך הכול. לצד זאת יוכל כל שופט או אחד מנאמני הפרס להציע מועמדים 

 לפרס. 

תתפרסם בעיתונות מטעם העמותה להנצחת לאה גולדברג הודעה על הגשת מועמדות לפרס  .12

ובמימון ספרית פועלים. בהודעה יתבקשו המו"לים לשלוח טפסי מועמדות, שנוסחם יוגדר 

מראש, בצירוף שלושה עותקי ספרים ובלי המלצות. החומר שיתקבל ירוכז בידי העמותה או 

 בידי בא כוחה ויועבר במרוכז לצוות השיפוט. 

 

 

 


