קיצור התקנון והוראות הרשמה לשנת 4102
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  3112לבין ה 21-בדצמבר  3112בעיתון ,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  32בפברואר3114 ,
למרכז העולמי של בני ברית בירושלים .ת.ד 2233 .רח' המלך דוד  .worldcenter@012.net.il 33כל 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 .₪ 2,111 :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 4102-
מועד אחרון להגשה הוא  32בפברואר3114 ,
טופס הרשמה
 .1הכתבה המצ"ב מוגשת על ידי:
שם__________________ :
כתובת ________________ :טל _______________ :פקס________________ :
 .2פרטים על הכתבה:
כותרת______________________ :שם הפרסום/הרשת _____________________
לכתבה כתובה :תאריך פרסום_____________ :הפצה בארץ___________________ :
לכתבה משודרת :תאריך שידור_____________________ :אורך :שעה/דקה ____________
לצרף רשימת אחראים להפקה ותפקידם _____________________________
 .3מידע על המועמד*:
שם _____________________ :תפקיד בכתבה/הפקה__________________ :
כתובת ___________________________________________ :דוא"ל_________________
טל' בית___________ :טל' עבודה_____________ :פקס ______________ :נייד___________ :
טופס ההרשמה בצירוף הכתבה יוגש למרכז העולמי של בני ברית ,ת.ד ,2233 .ירושלים .41124
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