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ה ל ש מ מ ה ש  א ר ד  ר ש  מ
המועצה להנצחת זכרם של נשיאי 

 ישראל וראשי ממשלותיה
 

 

 תיהוראש הממשלה ונשיא המדינה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשל נוהל פרס

 

העקרונות להנצחת זכרם של נשיאי ישראל אושרו  27.11.1988מיום  1505מספר  בהחלטת ממשלה

( "האישים" -)להלן לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם ונקבע כי  ,וראשי ממשלותיה

שהוא ראש השנה למלכים על פי  ניסןבביום א' כזית ומשותפת בכל שנה תיערך אזכרה ממלכתית מר

מלגה מטעם כן לגה מטעם נשיא המדינה ומתחולק במעמד זה  כיבהחלטה עוד נקבע  מקורותינו.

      ראש הממשלה, לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים לפועלם של האישים.

המצטיינות שיזכו במלגה.  העבודותאשר בוחרת את (, הוועדה"" -)להלן בכל שנה ממונה ועדת פרס 

סדיר את הרכב מה להלן נוהל. כספי בפרס שיזכויצירות או פעילויות ועדת הפרס בוחרת  ,בנוסף

תנאי הסף להגשת מועמדות , פרסדרכי פרסום הענקת ה, סדרי עבודתהאופן מינויה, עדה, והו

 ת.עבודוהבחינת הוועדה ב כן את סמכותו הפרסלקבלת 

 

 הגדרות .1

  -בנוהל זה 

 ;שנת הנצחהמדי האישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים  -"האישים המונצחים" 

 ;המועצה הציבורית להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה -"המועצה" 

  )ב( שלהלן.6כאמור בסעיף  ,יצירות ופעילויותלרבות  -"עבודות" 

על עבודות בתחומים הקשורים לחוקרים או לתלמידים  תקהמוענלרבות מלגה פרס כספי,  -"פרס" 

   המונצחים; לאישים

  .שנה הנפתחת ביום ב' בניסן ומסתיימת ביום א' בניסן -"שנת הנצחה" 

 

 ועדהוהרכב ה .2

  כדלקמן: ה יהיהועדהרכב הו

הנצחת נשיאי ישראל וראשי ההיסטוריה או בתחום איש ציבור בעל רקע בתחום  (א)

 ;יושב ראש הוועדה יהא יהממשלות

 ;נציג גנזך המדינה (ב)

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

. כאשר אין מרכז של נשיא המדינה המונצח אותה שנה הנצחת זכרו ומורשתו

 הנצחה, ימונה נציג על פי בחירת משפחתו של המונצח;
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תו העיקרית הקבועה במסמכי היסוד של התאגדותו היא נציג מרכז הנצחה, שמטר )ד(

. כאשר אין מרכז הנצחת זכרו ומורשתו של ראש הממשלה המונצח אותה שנה

 ג על פי בחירת משפחתו של המונצח;הנצחה, ימונה נצי

 .שני אישי ציבור (ה)

 .שני נציגי ציבור מקרב חברי המועצה )ו(

  

 הוועדה דרך מינוי .3

חברי המועמדים לכהן כאת רשימת ה אישורלמזכיר המועצה בכל שנה יביא  )א(

כשירותם של אלה אחר בדיקת זאת, ל. עדה, אשר הוצעו על ידי ראש הממשלהווה

על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, בהתאם להנחיות היועץ 

 בנושא. המשפטי לממשלה

פני לובא אישורה את רשימת המועמדים לכהן כחברי הוועדה, יאישרה המועצה  )ב(

א' עד ליום  , אשר יחתמו על כתב המינוי של הוועדההממשלה ונשיא המדינהראש 

  .באדר

 

 יםהמונצח האישיםבחירת  .4

 .הנצחת האישים תהא לפי סדר כהונתם כראשי ממשלות וכנשיאי ישראל )א(

שילכו לבית עולמם יונצחו בשנת ההנצחה שלאחר  ראש ממשלה או נשיא מדינה )ב(

 .  פטירתם שנת

 

 פרסדרכי פרסום הענקת ה .5

על  ההמודיע ,"קול קורא"ודעת תשלח המועצה הבכל שנה עד ליום א' בסיוון  )א(

על עבודות בתחומים הקשורים וליוצרים לתלמידים  ,לחוקרים פרסיםחלוקת 

ההודעה תשלח  .נצחההת אותה שנב פרסיםה יםמוענק אישים אשר בגין הנצחתםל

טרוני וכן באמצעות פנית דיוור ישירה למוסדות מחקר ותרבות באמצעות דואר אלק

 ופרסום בעיתון אחד בשפה העברית ועיתון נוסף בשפה הערבית.

ועד יום א' בשבט תפורסם מודעת תזכורת בשני עיתונים בשפה החל מיום א' בטבת  )ב(

  העברית ועיתון אחד בשפה הערבית.

אית היא לבקש ממזכיר המועצה שוסף, רמתעורר צורך בפרסום נ כי הועדהוראתה  )ג(

 . עד ליום א' בתמוז באותה שנת הנצחהכזה, שיפורסם פרסום 

 :את הפרטים הבאים כלולת בהתאם לס"ק )א( לעילמודעה ה )ד(

 ;נצחההת אותה שנב פרסיםה יםמוענקשמות האישים אשר בגין הנצחתם  (1)

, וכן אופן הלןלש 6 ףסעי, לפי פרסתנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת ה (2)

 7, לפי סעיף פרסבאו יוצריהן חבריהן זכות את ממהבחירת העבודות 

 ;שלהלן

 ;פרסגובה ה (3)

 ;פרסהענקת ה מועד (4)
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 מועמדות.להגשת  םקבלת טפסילופרטים ליצירת קשר  (5)

הודעה על כך שהעבודות שיוגשו לוועדה יימסרו לארכיב משרד ראש  (6)

הממשלה ולא יוחזרו לשולחים, אלא באישור מיוחד של יושב ראש 

 .( לנוהל זהג)8, כאמור בסעיף הוועדה

  אתר משרד ראש הממשלה. בה ניתן לצפות בנוהל זה בשכתובת מדויקת  (7)

  

 מודעת התזכורת תכלול את הפרטים הבאים: )ה(

 ;שמות האישים אשר בגין הנצחתם מוענקים הפרסים באותה שנת הנצחה (1)

 גובה הפרס; (2)

 מועד הענקת הפרס; (3)

 טפסים להגשת מועמדות.פרטים ופרטים ליצירת קשר ולקבלת  (4)

 בה ניתן לצפות בנוהל זה באתר משרד ראש הממשלה.שכתובת מדויקת  (5)             

 

 פרסות לקבלת התנאי סף להגשת מועמד .6

 אישים נוספיםויוצרים  ,תלמידים ,חוקרים פרסלקבלת הרשאים להגיש מועמדות  )א(

 .הרשומים בישראלתאגידים  כןובלבד שהם אזרחי ישראל 

 שמתקיימים בה כל זו יאה פרסקבלת מועמדות לניתן להגיש  האשר בגינ העבוד )ב(

 :אלההתנאים ה

אחד מן פועלו של להגותו או לותו, דמלקשורה קשר ישיר והדוק  עבודהה (1)

 המונצחים; האישים 

הפעילות היא  ;האומנותאו  מחקרה תחוםבהיא היצירה  או העבודה (2)

  ;הכלכלאו ה החברה, בתחום החינוך

 .הושלמה עבודהה (3)

 

 עבודותחינת הסמכות הוועדה בב .7

 לכל אלה:הוועדה רשאית להעניק יתרון  )א(

  ;יות ופורצות דרך בתחומןיצירות חדשנועבודות  (1)

  ;מגווןרחב ות בקהל יעד ונוגעאשר עבודות, יצירות או פעילויות  (2)

 .מפעל חיים וכן פעילויות המתמשכות לאורך תקופה ארוכהפעילויות שהן  (3)

, ואף למנות מומחיםיועצים  הוועדה רשאית להתייעץ עם ,במסגרת בחינת העבודות )ב(

  .שכר מומחים שכאלה כיועצים ללא

 

 וועדההת סדרי עבוד .8

   -בפרס  בחירת הזוכים (א)

ככל האפשר. באין הסכמה,  פה אחד, החלטות הוועדה תתקבלנה (1)

רוב קולות. כאשר הקולות שווים, יינתן ליושב ראש תתקבלנה ההחלטות ב

 הוועדה קול נוסף. 
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תלמידים או עבודות זוכות שהכינו  הוועדהבכל שנת הנצחה תבחר  (2)

עבור הנצחת כל אחד מן  דאח פרס - יוענקו פרסיםלהם שקרים, חו

  .האישים

יצירות או פעילויות, אשר גם לבחור הוועדה נוסף על האמור לעיל, רשאית  (3)

פרס אחד עבור  - ראש הממשלה ונשיא המדינה יפרסלזוכים  ויוענק ןהבשל

 אחדכל לקבוע כי . הוועדה רשאית המונצחים הנצחת כל אחד מן האישים

העבודות של כל אחד מן אם , , לכל היותרזוכים נישלק בין ויח יםהפרסמן 

  .הזוכים הן בתחומים שונים

  -פרסום הזוכים בפרס  (ב)

לאחר קבלת ההחלטה בדבר העבודה הזוכה, תמסור הוועדה את החלטתה  (1)

 המנומקת לנשיא המדינה ולראש הממשלה.

רשמית על ההכרזה עד לם ההחלטה בדבר העבודה הזוכה לא תפורס (2)

 ת המרכזיתהזוכים בטקס האזכרה הממלכתי

 .פרסב עדה רשאית לציין לשבח מועמד ראוי שלא זכהוהו (3)

של יו"ר ועדת הפרס. לאחר  דאלא באישור מיוח ,העבודות לא יוחזרו לשולחים (ג)

 .גנזך המדינההטקס ימסרו כל העבודות ל

  .ת דעות חברי הוועדה ואת החלטותיה, שיתעד אפרוטוקולכל ישיבה יירשם ב (ד)

  ועדת הפרס.מזכיר משרד ראש הממשלה ל אחד מעובדי ימנה המשלהממזכיר  (ה)

שיסייעו בידה למלא את , פנימייםי עבודה נהלהוועדה רשאית לקבוע לעצמה  (ו)

 .תפקידה

 

 תקציב הפרס .9

  .תקציב השנתימותנית בהקצאת תקציב לעניין בחוק ה ,בהתאם לנוהל זה ,חלוקת הפרס

 

 תחילה .10

  משנת תש"ע.זה  נוהל תחילת

 


