משרד ראש הממשלה
המועצה להנצחת זכרם של נשיאי
ישראל וראשי ממשלותיה
ירושלים ,ג' טבת ,תשע"ה
 25דצמבר2014 ,
נוהל פרס ראש הממשלה ונשיא המדינה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
בהחלטת ממשלה מספר  1505מיום  27.11.1988אושרו העקרונות להנצחת זכרם של נשיאי ישראל
וראשי ממשלותיה ,ונקבע כי לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם (להלן " -האישים")
תיערך אזכרה ממלכתית מרכזית ומשותפת בכל שנה ביום א' בניסן שהוא ראש השנה למלכים על פי
מקורותינו .עוד נקבע בהחלטה כי במעמד זה תחולק מלגה מטעם נשיא המדינה וכן מלגה מטעם
ראש הממשלה ,לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים לפועלם של האישים.
בכל שנה ממונה ועדת פרס (להלן " -הוועדה") ,אשר בוחרת את העבודות המצטיינות שיזכו במלגה.
בנוסף ,ועדת הפרס בוחרת יצירות או פעילויות שיזכו בפרס כספי .להלן נוהל המסדיר את הרכב
הוועדה ,אופן מינויה ,סדרי עבודתה ,דרכי פרסום הענקת הפרס ,תנאי הסף להגשת מועמדות
לקבלת הפרס וכן את סמכות הוועדה בבחינת העבודות.
.1

הגדרות

בנוהל זה -
"האישים המונצחים"  -האישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים מדי שנת הנצחה;
"המועצה"  -המועצה הציבורית להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה;
"עבודות"  -לרבות יצירות ופעילויות ,כאמור בסעיף (6ב) שלהלן.
"פרס"  -פרס כספי ,לרבות מלגה המוענקת לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים
לאישים המונצחים;
"שנת הנצחה"  -שנה הנפתחת ביום ב' בניסן ומסתיימת ביום א' בניסן.
.2

הרכב הוועדה
הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:
איש ציבור בעל רקע בתחום ההיסטוריה או בתחום הנצחת נשיאי ישראל וראשי
(א)
(ב)
(ג)

ממשלותיה יהא יושב ראש הוועדה;
נציג גנזך המדינה;
נציג מרכז הנצחה ,שמטרתו העיקרית הקבועה במסמכי היסוד של התאגדותו היא
הנצחת זכרו ומורשתו של נשיא המדינה המונצח אותה שנה .כאשר אין מרכז
הנצחה ,ימונה נציג על פי בחירת משפחתו של המונצח;
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.3

(ד)

נציג מרכז הנצחה ,שמטרתו העיקרית הקבועה במסמכי היסוד של התאגדותו היא

(ה)
(ו)

הנצחת זכרו ומורשתו של ראש הממשלה המונצח אותה שנה .כאשר אין מרכז
הנצחה ,ימונה נציג על פי בחירת משפחתו של המונצח;
שני אישי ציבור.
שני נציגי ציבור מקרב חברי המועצה.

דרך מינוי הוועדה
בכל שנה יביא מזכיר המועצה לאישורה את רשימת המועמדים לכהן כחברי
(א)
הוועדה ,אשר הוצעו על ידי ראש הממשלה .זאת ,לאחר בדיקת כשירותם של אלה
על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ,בהתאם להנחיות היועץ
המשפטי לממשלה בנושא.
(ב)

אישרה המועצה את רשימת המועמדים לכהן כחברי הוועדה ,יובא אישורה לפני
ראש הממשלה ונשיא המדינה ,אשר יחתמו על כתב המינוי של הוועדה עד ליום א'
באדר.

.4

בחירת האישים המונצחים
הנצחת האישים תהא לפי סדר כהונתם כראשי ממשלות וכנשיאי ישראל.
(א)
ראש ממשלה או נשיא מדינה שילכו לבית עולמם יונצחו בשנת ההנצחה שלאחר
(ב)
שנת פטירתם.

.5

דרכי פרסום הענקת הפרס
עד ליום א' בסיוון בכל שנה תשלח המועצה הודעת "קול קורא" ,המודיעה על
(א)

(ב)
(ג)
(ד)

חלוקת פרסים לחוקרים ,לתלמידים וליוצרים על עבודות בתחומים הקשורים
לאישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים באותה שנת הנצחה .ההודעה תשלח
באמצעות דואר אלקטרוני וכן באמצעות פנית דיוור ישירה למוסדות מחקר ותרבות
ופרסום בעיתון אחד בשפה העברית ועיתון נוסף בשפה הערבית.
החל מיום א' בטבת ועד יום א' בשבט תפורסם מודעת תזכורת בשני עיתונים בשפה
העברית ועיתון אחד בשפה הערבית.
ראתה הוועדה כי מתעורר צורך בפרסום נוסף ,רשאית היא לבקש ממזכיר המועצה
פרסום כזה ,שיפורסם עד ליום א' בתמוז באותה שנת הנצחה.
המודעה בהתאם לס"ק (א) לעיל תכלול את הפרטים הבאים:
שמות האישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים באותה שנת הנצחה;
()1
()2

()3
()4

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת הפרס ,לפי סעיף  6שלהלן ,וכן אופן
בחירת העבודות המזכות את מחבריהן או יוצריהן בפרס ,לפי סעיף 7
שלהלן;
גובה הפרס;
מועד הענקת הפרס;
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()5

פרטים ליצירת קשר ולקבלת טפסים להגשת מועמדות.

()6

הודעה על כך שהעבודות שיוגשו לוועדה יימסרו לארכיב משרד ראש
הממשלה ולא יוחזרו לשולחים ,אלא באישור מיוחד של יושב ראש
הוועדה ,כאמור בסעיף (8ג) לנוהל זה.
כתובת מדויקת שבה ניתן לצפות בנוהל זה באתר משרד ראש הממשלה.

()7
(ה)

מודעת התזכורת תכלול את הפרטים הבאים:
שמות האישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים באותה שנת הנצחה;
()1
גובה הפרס;
()2
מועד הענקת הפרס;
()3
פרטים ליצירת קשר ולקבלת פרטים וטפסים להגשת מועמדות.
()4
()5

.6

כתובת מדויקת שבה ניתן לצפות בנוהל זה באתר משרד ראש הממשלה.

תנאי סף להגשת מועמדות לקבלת הפרס
(א)
(ב)

רשאים להגיש מועמדות לקבלת הפרס חוקרים ,תלמידים ,יוצרים ואישים נוספים
שהם אזרחי ישראל בלבד וכן תאגידים הרשומים בישראל.
עבודה אשר בגינה ניתן להגיש מועמדות לקבלת פרס היא זו שמתקיימים בה כל
התנאים האלה:
העבודה קשורה קשר ישיר והדוק לדמותו ,להגותו או לפועלו של אחד מן
()1
האישים המונצחים;
העבודה או היצירה היא בתחום המחקר או האומנות; הפעילות היא
()2
בתחום החינוך ,החברה או הכלכלה;
()3

העבודה הושלמה.

.7

סמכות הוועדה בבחינת העבודות
הוועדה רשאית להעניק יתרון לכל אלה:
(א)
עבודות ויצירות חדשניות ופורצות דרך בתחומן;
()1
עבודות ,יצירות או פעילויות אשר נוגעות בקהל יעד רחב ומגוון;
()2
פעילויות שהן מפעל חיים וכן פעילויות המתמשכות לאורך תקופה ארוכה.
()3
במסגרת בחינת העבודות ,הוועדה רשאית להתייעץ עם יועצים מומחים ,ואף למנות
(ב)
מומחים שכאלה כיועצים ללא שכר.

.8

סדרי עבודת הוועדה
בחירת הזוכים בפרס -
(א)
החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד ,ככל האפשר .באין הסכמה,
()1
תתקבלנה ההחלטות ברוב קולות .כאשר הקולות שווים ,יינתן ליושב ראש
הוועדה קול נוסף.
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()2

(ב)

(ג)
(ד)
(ה)
(ו)

.9

בכל שנת הנצחה תבחר הוועדה עבודות זוכות שהכינו תלמידים או

חוקרים ,שלהם יוענקו פרסים  -פרס אחד עבור הנצחת כל אחד מן
האישים.
נוסף על האמור לעיל ,רשאית הוועדה גם לבחור יצירות או פעילויות ,אשר
()3
בשלהן יוענקו לזוכים פרסי ראש הממשלה ונשיא המדינה  -פרס אחד עבור
הנצחת כל אחד מן האישים המונצחים .הוועדה רשאית לקבוע כי כל אחד
מן הפרסים יחולק בין שני זוכים ,לכל היותר ,אם העבודות של כל אחד מן
הזוכים הן בתחומים שונים.
פרסום הזוכים בפרס -
לאחר קבלת ההחלטה בדבר העבודה הזוכה ,תמסור הוועדה את החלטתה
()1
המנומקת לנשיא המדינה ולראש הממשלה.
ההחלטה בדבר העבודה הזוכה לא תפורסם עד להכרזה הרשמית על
()2
הזוכים בטקס האזכרה הממלכתית המרכזית
הוועדה רשאית לציין לשבח מועמד ראוי שלא זכה בפרס.
()3
העבודות לא יוחזרו לשולחים ,אלא באישור מיוחד של יו"ר ועדת הפרס .לאחר
הטקס ימסרו כל העבודות לגנזך המדינה.
בכל ישיבה יירשם פרוטוקול ,שיתעד את דעות חברי הוועדה ואת החלטותיה.
מזכיר הממשלה ימנה אחד מעובדי משרד ראש הממשלה למזכיר ועדת הפרס.
הוועדה רשאית לקבוע לעצמה נהלי עבודה פנימיים ,שיסייעו בידה למלא את
תפקידה.

תקציב הפרס

חלוקת הפרס ,בהתאם לנוהל זה ,מותנית בהקצאת תקציב לעניין בחוק התקציב השנתי.

תחילה
.10
תחילת נוהל זה משנת תש"ע.

רח' קפלן  3הקריה ירושלים  91950טל'  02-6706112פקס' 02-6703315

