פרס ההעפלה ,העלייה והקליטה ע"ש של יוסי הראל
מפקד "כנסת ישראל"" ,אקסודוס" ו"הפאנים"

תקנון
מ ט רת ה פ רס
להביא למודעות הציבור אירועים ,מבצעים ומעשים רבי משמעות בתחום העפלה ,העלייה,
הקליטה ושילובם של עולים וצאצאיהם בחברה הישראלית.
הפרס יוענק על מעשה משמעותי בתחום העלייה ,הקליטה ושילובם של עולים וצאצאיהם
בחברה הישראלית.
טקס חלוקת הפרס תתקיים בתאריך  , 29.11.2022ה׳ בכסלו תשפ״ג.
בבית הפלמ"ח בתל אביב במלאת  75שנים להחלטת העצרת הכללית של האו"ם
 .1המועמדים לזכייה בפרס:
אדם ,או קבוצת אנשים ,אגודה ,ארגון ,או התארגנות העונים לקריטריונים
של הפרס.
 .2סכום הפרס:
הפרס יעמוד על סכום של  50אלף .H
 .3הגשת מועמדות לפרס:
 כל תושב ישראל יכול להגיש מועמדות של זולתו ,או של עצמו. קבוצה של אזרחי ישראל ,ארגון ,או עמותה ,שהצטיינו במעשה מופתי בזירת העלייהוהקליטה בישראל ושילובם של העולים חדשים וצאצאיהם בחברה.
 -זוכה בפרס זה יכול להיות גם אדם או קבוצה ,שזכו בפרסים אחרים בישראל.

. 4המועמדות לפרס תוגש ע"י המציע/המציעים בצורה הבאה:
הערות

החומר
קורות חיים ,תיאור המעשה

לא יותר משני עמודים
)כ 600-מילים(

נימוקים להענקת הפרס

לא יותר משני עמודים
)כ 600-מילים(

נלווים תמונות ,קטעי עיתונות וכיו"ב

חומרים ויזואליים יש להגיש בקובץ מגנטי
או על גבי "דיסק און קי"
או לשלוח באמצעות כתובת המייל

 שמות מגישי המועמדים ייכתבו בדף נפרד ולא יימסרו לחבר השופטים. החומר לא יוחזר למגישיו. המועמדים לפרס יהיו אנשים חיים בלבד ,למעט במקרים הבאים: .1כאשר המועמד נפטר לאחר ,או בתהליך הגשת מועמדותו ,בטרם בחירתו.
 .2כאשר המועמד נפטר ,לאחר שנבחר ע"י צוות השופטים .
 .3במקרים הנ"ל יימסר הפרס לבני משפחתו של הזוכה.
 ניתן להגיש פעם נוספת מועמדות של אדם/קבוצה שלא זכו בפרס בעבר.מועד אחרון להגשת הפרס  ,20.10.22כ״ה בתשרי תשפ״ג.

את הטפסים המלאים ניתן לשלוח לתיבת דוא"ל לפי הכתובת:
Prasharel22@gmail.com
או בדואר רגיל לפי כתובת :דור הפלמ"ח ,חיים לבנון  ,10ת"ד  65080תל אביב .6165002
או להביא לעמותת "דור הפלמ"ח בבית הפלמ"ח רחוב חיים לבנון  ,10תל אביב.
רק קבלה בפועל על ידי הנמען של הטפסים המלאים והחומר הנלווה תיחשב כהגשת מועמדות
במוע ד; ל א די ש ה ח ו מרים נמס רו למ שלוח ע ד למוע ד ה נ " ל .

הבהרה  -התקנון נוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

