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אנו מתכבדים להודיע בזאת על פתיחת תחרות הפרס לעיתונאות של המרכז
העולמי של בני ברית בירושלים למצוינות בסקירת התפוצות בתקשורת
הישראלית ע”ש וולף והילדה מטסדורף ז”ל לשנת .2017
הפרס לעיתונאות של המרכז העולמי של בני ברית נוסד בשנת  1992ומוענק מאז מידי שנה .הפרס
מכיר במצוינות בסקירה של העיתונאות הישראלית – הכתובה ,המשודרת והמקוונת – על יהדות
התפוצות בת זמננו ויחסי ישראל-תפוצות היום .עם השנים זכה הפרס להערכה רבה בקרב ציבור
העיתונאים בארץ .הפרס מוענק בטכס רב משתתפים בהשתתפות מרצה אורח מתחומי התקשורת,
הממשל או האקדמיה.
הפרס נוסד מתוך מודעות לתרומה המשמעותית שיכולה לתרום התקשורת לחיזוק יחסי ישראל-
תפוצות ,החיוניים כל כך לשתי הקהילות .מטרת הפרס היא לעודד את ריבוי הסיקור האיכותי
בתקשורת הישראלית בנושא הקהילות היהודיות בעולם ויחסי ישראל-תפוצות.
על פי התקנון מוענק הפרס אחת לשנה למחבר כתבה כתובה או לאחראים לתכנית ששודרה
באמצעי התקשורת המשודרות והמקוונות בישראל ואשר לדעת חבר השופטים ,תרמה רבות
להעמקת ידיעותיו של הציבור הישראלי אודות קהילות יהודיות בתפוצות בת זמננו ויחסי ישראל-
תפוצות היום .כתבות היסטוריות במהותן לא תתקבלנה לתחרות .כתבות המופיעות בעיתונים וכתבי
עת ישראלים שמתפרסמים לפחות פעמים בשנה או תכניות המשודרות בתחנות רדיו וטלוויזיה
ישראליות חוקיות זכאיות לעמוד לתחרות .הפרס כולל תעודת הוקרה ומענק כספי בסך ₪ 5,000
(הפרס הכספי ניתן להמרה בביקור אצל קהילה יהודית בתפוצות) .חתן הפרס לא יהיה מועמד שוב
לפרס במשך שלוש שנים רצופות לאחר שנת הזכייה .יש להשתמש בטופס ההרשמה הרשמי על
מנת להגיש מועמדות לפרס.
בהחלטתו על הזוכה ,מתייחס חבר השופטים לתכונות כגון מחקר ,אורך ,מקוריות ,סגנון והשפעה.
חבר השופטים מונחה להעדיף הגשות מכלי תקשורת שטרם קבלו את הפרס ולבחור בזוכה אחד
אף שהוא רשאי לחלק את הפרס בין מספר זוכים .חבר השופטים רשאי גם להחליט על הענקת
“ציון לשבח”“ ,אות למפעל חיים” ו”תעודת הצטיינות” שאינם נושאי פרס כספי.
הרכב חבר השופטים של הפרס הוא :ד”ר יהודית אורבך ,בית הספר לתקשורת,
אוניברסיטת בר אילן; פרופ’ סרגיו דלה-פרגולה ,המכון ליהדות זמננו,
האוניברסיטה העברית; מר אשר וייל ,מו”ל ועורך כתב העת “אריאל” (;)2003-1981
מר סלי מרידור ,יו”ר בינלאומי ,הקרן לירושלים ולשעבר שגריר ישראל בארה”ב ויו”ר ההנהלה הציונית
והסוכנות היהודית; העיתונאי יאיר שלג ופרופ’ גבריאלה שלו ,המועצה האקדמית העליונה ,הקריה
האקדמית אונו ולשעבר שגרירת ישראל באו”ם.

היום האחרון להגשת מועמדות 15 :בפברואר.2017 ,

הפרס השנתי
לעיתונאות
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של המרכז העולמי של בני ברית למצוינות בסקירת התפוצות
בתקשורת הישראלית ע”ש וולף והילדה מטסדורף

קיצור התקנון והוראות הרשמה לשנת 2017
זכאות למועמדות:

א .לעיתונות המודפסת :כתבה שנכתבה על ידי תושב ישראל או אוסף כתבות שנערך על ידי תושב ישראל* ואשר
פורסמה בין התאריכים ה 1-בינואר  2016לבין ה 31-בדצמבר  2016בעיתון ,מגזין או כתב עת ישראלי היוצא לאור לפחות
פעמיים בשנה.
ב .לעיתונות המשודרת :תוכנית רדיו או טלוויזיה אשר נכתבה ,בוימה ו/או הופקה על ידי תושב ישראל* ואשר שודרה או הועברה
בכבלים או בלווין (גם בחוזר) בתחנה ארצית או אזורית בין תאריכים אלה בערוץ תקשורת אלקטרוני ישראלי חוקי (לצורך
כללים אלה“ ,תושב” – בעת הפרסום או השידור).
ג .לעיתונות המקוונת :כתבה שהופיעה בעיתון מקוון שמשרדי המערכת נמצאים בישראל ונכתבה על ידי תושב ישראל.
ד .עבור “אות הכתב הזר” ,כתבה העוסקת בנושא הפרס והופיעה בעיתונות הזרה :הכתובה ,המשודרת או המקוונת בטווח התאריכים
שלעיל מאת כתב חוץ בעל תעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית השוהה בארץ באופן קבע.
ה .חתן הפרס לא יהיה מועמד שוב לפרס במשך שלוש שנים רצופות לאחר שנת הזכייה.

הוראות להגשת מועמדות:

את הכתבה או התוכנית יכול להגיש המועמד בעצמו או כל ממליץ .על הכתבה להגיע עד  15בפברואר 2017 ,למרכז העולמי
של בני ברית בירושלים .ת.ד 7522 .רח’ המלך דוד  .worldcenter@012.net.il 22כל כתבה תלווה בטופס הרשמה (להלן) כשהוא
מולא בדייקנות .כתבה כתובה תוגש במקור או העתק המקור בצירוף שם העיתון ותאריך הפרסום .תוכנית משודרת תוגש על גבי
מדיה דיגיטלית ( DVDאו  )CDבציון תאריך השידור ושם התחנה המשדרת .זכאים לעמוד לתחרות כתבות שפורסמו בכל שפה,
אך כתבות שבמקורן אינן בעברית או באנגלית תלוונה בתרגום מדויק לאחת משפות אלו .משתתף רשאי להגיש מספר כתבות.

הערות:

המרכז העולמי שומר לעצמו את הזכות לפנות ישירות לעיתונאים ואנשי תקשורת כדי לעודד הגשת כתבות לתחרות .סכום
הפרס .₪ 5,000 :המרכז העולמי שומר את הזכות להמיר את הפרס הכספי בביקור בקהילה יהודית בתפוצות .חבר השופטים
זכאי להימנע מהענקת הפרס אם לא הוגשה כתבה ראויה או מכל סיבה מוצדקת אחרת ,לחלק את הפרס בין מספר מועמדים
ולהעניק “אות מפעל חיים”“ ,ציון לשבח” או “תעודת הצטיינות” או “אות הכתב הזר” שאינם נושאים פרס כספי.
ניתן להשיג תקנון מלא מהמרכז העולמי של בני ברית

פרס לעיתונאות של המרכז העולמי של בני ברית 2017 -
מועד אחרון להגשה הוא  15בפברואר2017 ,
טופס הרשמה

 .1הכתבה המצ”ב מוגשת על ידי:
שם:
			
טל:
			
כתובת:
 .2פרטים על הכתבה:
			
כותרת:

פקס:

שם הפרסום/הרשת

				
לכתבה כתובה :תאריך פרסום:

הפצה בארץ:

			
לכתבה משודרת :תאריך שידור:
לצרף רשימת אחראים להפקה ותפקידם
 .3מידע על המועמד*:
תפקיד בכתבה/הפקה:
					
שם:
דוא”ל
						
כתובת:
			
פקס:
		
טל’ עבודה:
			
טל’ בית:
אורך :שעה/דקה

טופס ההרשמה בצירוף הכתבה יוגש למרכז העולמי של בני ברית ,ת.ד ,7522 .ירושלים .91074

נייד:

