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האגודה להענקת פרסים ספרותיים ואחרים ע"ש מרדכי ברנשטיין
תקנון הגשת מועמדות לפרס ברנשטיין 2022
תקנון כללי
 .1פרסי ברנשטיין  2022יוענקו השנה במהלך שבוע הספר העברי בטקס חגיגי ברחבת שבוע
הספר בתל אביב – מתחם שרונה.
 .2כלל פרסי ברנשטיין יוענקו לספרות מקור שראתה אור בהוצאת ספרים שהינה חברה
בהתאחדות הוצאות הספרים בישראל בע"מ בלבד.
 .3בכל הקטגוריות הפרס ינתן לסופר/סופרת ביכורים שהוציא/ה עד  2ספרים בלבד.
 .4הגשת המועמדות מתבצעת על ידי ההוצאה לאור ולא על ידי הסופר/ת .כל הוצאה לאור החברה
בהתאחדות רשאית להגיש עד  5ספרים בלבד בכל קטגוריית פרס.
 .5הפרסים מיועדים לסופרים (בקטגוריית ספרות ילדים מאוירת יתחלקו בין הסופר/ת למאייר/ת)
ויועברו לחשבונם ישירות.
 .6כלל הפרסים יוענקו עבור ספרות שלא זכתה בפרס או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
תקנון הפרס על רומן עברי מקורי  -סכום הפרס ₪ 25,000.-
 .1יוענק פרס על רומן שנכתב בעברית ע"י סופר/ת הגר/ה בישראל.
 .2הפרס יוענק לסופר/ת ,שכתב/ה רומן מובחר ומקורי שראה אור בהוצאת ספרים שהינה חברה
בהתאחדות בעלי הוצאות הספרים בע"מ.
 .3הגשת המועמדות מתבצעת על ידי ההוצאה לאור ולא על ידי הסופר/ת .כל הוצאה לאור החברה
בהתאחדות רשאית להגיש עד  5ספרים בלבד בקטגוריה זו.
 .4הפרס יוענק לרומן שהופעתו במהדורתו הראשונה הייתה לכל המוקדם ב 1-בינואר .2020
 .5ספר שהוגש פעם אחת ,לא יוגש בשנית בשמו או בשינוי שם ולא כפי שהוגש מלכתחילה כשהוא
מתוקן.
 .6הפרס יוענק עבור רומן שלא זכה בפרס או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
 .7יש לשלוח את הספרים ב 4 -עותקים קשיחים (אשר לא יוחזרו) ,בצרוף השאלון הרצ"ב ל -
"התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל" (עבור פרס ברנשטיין) רח' קרליבך  ,29תל אביב
 ,67132או ת.ד 20123 .תל אביב  .61201בנוסף יש לשלוח עותק PDFלכתובת הדוא"ל:
.hamol@tbpai.co.il
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תקנון הפרס על ספר שירה עברי מקורי  -סכום הפרס  7,000.-ש"ח
 .1יוענק פרס על ספר שירה שנכתב בעברית ע"י משורר/ת הגר/ה בישראל.
 .2הפרס יוענק למשורר/ת ,שכתב/ה ספר שירה מובחר ומקורי שראה אור בהוצאת ספרים שהינה
חברה בהתאחדות בעלי הוצאות הספרים בע"מ.
 .3הגשת המועמדות מתבצעת על ידי ההוצאה לאור .כל הוצאה לאור תגיש עד  5ספרי שירה
בלבד.
 .4הפרס יוענק לספר שירה שהופעתו במהדורתו הראשונה הייתה לכל המוקדם ב 1-בינואר .2020
 .5ספר שירה שהוגש פעם אחת ,לא יוגש בשנית בשמו או בשינוי שם ולא כפי שהוגש מלכתחילה
כשהוא מתוקן.
 .6הפרס יוענק עבור ספר שירה שלא זכה בפרס או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
 .7יש לשלוח את הספרים ב 4 -עותקים קשיחים (אשר לא יוחזרו) ,בצרוף השאלון הרצ"ב ל -
"התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל" (עבור פרס ברנשטיין) רח' קרליבך  ,29תל אביב
 ,67132או ת.ד 20123 .תל אביב  .61201בנוסף יש לשלוח עותק PDFלכתובת הדוא"ל:
.hamol@tbpai.co.il
תקנון הפרס על ספר ילדים מאויר  -סכום הפרס  15,000.-ש"ח
 .1יוענק פרס על ספר ילדים מאויר שנכתב בעברית ע"י סופר/ת הגר/ה בישראל.
 .2הפרס יחולק באופן שווה בין המחבר/ת למאייר/ת הספר ,בהינתן שמדובר בשתי ישויות
נפרדות.
 .3הפרס יוענק לסופר/ת ומאייר/ת ,שכתב/ה ואייר/ה ספר ילדים מאויר מובחר ומקורי שראה אור
בהוצאת ספרים שהינה חברה בהתאחדות בעלי הוצאות הספרים בע"מ.
 .4הפרס יוענק לספר ילדים שהופעתו במהדורתו הראשונה הייתה לכל המוקדם ב 1-בינואר
.2020
 .5הגשת המועמדות מתבצעת על ידי ההוצאה לאור .כל הוצאה לאור תגיש עד  5ספרים בלבד
בקטגוריה זו.
 .6ספר שהוגש פעם אחת ,לא יוגש בשנית בשמו או בשינוי שם ולא כפי שהוגש מלכתחילה כשהוא
מתוקן.
 .7הפרס יוענק עבור ספר ילדים מאויר שלא זכה בפרס או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.
 .8יש לשלוח את הספרים ב 4 -עותקים קשיחים (אשר לא יוחזרו) ,בצרוף השאלון הרצ"ב ל -
"התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל" (עבור פרס ברנשטיין) רח' קרליבך  ,29תל אביב
 ,67132או ת.ד 20123 .תל אביב  .61201בנוסף יש לשלוח עותק PDFלכתובת הדוא"ל:
.hamol@tbpai.co.il
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תצהיר
הנני
מורשה חתימה בהוצאת הספרים
מצהיר כי הספר

מאת

יצא לאור לראשונה בתאריך


ספר זה לא זכה בפרס או בכל תמיכה כספית אחרת בעבר.



ספר זה לא הוגש בעבר לפרס ברנשטיין בשמו או בשינוי שם .



ספר זה הוא אחד מבין  2ספרים בלבד שהוצאו על ידי הסופר/ת.

בברכה,
שם החותם המופיע כמורשה חתימה  +חותמת ההוצאה

אני החתום מטה
עו"ד  +מספר רשיון
מאשר תצהיר זה
חתימת עו"ד וחותמת
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