
 

 
  תקנון

 הלאומית הספרייה פרס
 בהוראה למצוינות

 לשנת תשפ"ב עזריאלי שם על
 

 הרוח בתחומי מצטיינים למורים ינתן("הפרס") י עזריאלי שם עללמצוינות בהוראה  הלאומית הספרייה פרס .1
 הפרס. ישראל במדינת הספר בבתי הרוח הוראת לחיזוק תרומתם את נס על ויעלה פועלם את יוקיר ובכך

 .בישראל החברה של ולשגשוגה התרבותי לחוסנה הרוח תחומי של בותםשיבח להכרה יתרום
 

, כפי שיתוקן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הספרייה זה בתקנון כמפורטים יויה וכלליו הפרס פרטי .2
 שתהיה מקרה בכל כי מובהר. המרכז ללימודי רוחשל  כל תיקון לתקנון יפורסם באתר האינטרנט. הלאומית

, שהוא סוג מכל, בנושא הפרס אחר פרסום כל ובין התקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה קיימת
 .גוברות זה תקנון הוראות

 
  לגברים ולנשים כאחד.תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מיועד  .3

 
 הגשת לרבות, הפרס של לקיומו הנוגעות ההחלטות כל. הפרס של העורכת היא הלאומית הספרייה .4

 .הבלעדי דעתם שיקול ולפי הפרס עורכי ידי על תעשנה אחרות והחלטות פרסום, הזוכים בחירת, מועמדות
 

 דעתה שיקול פי על הזוכה על תמליץ אשר, וציבורית מקצועית ועדה של בעצתהיסתייעו  הפרס עורכי .5
 .הפרס עורכי שיקבעו מידה אמות ולפי פנים משוא ללא, המקצועי

 משרד, עזריאלי קרן, הלאומית הספרייה נציגי וביניהם חברים עשרה עד משישה תורכב  הפרס ועדת 5.1
 ועדה בחבר הלאומית הספרייה תבחר, לכהן הועדה מחברי מאחד ונבצר במידה. רוח ואנשי החינוך
 .מחליף

 המועמדים על הדיונים תחילת לפני, כך לשם. עניינים ניגוד של ממצב להימנע מתחייב ועדה חבר כל 5.2
 כלשהו אחר קשר או משפחה, עבודה, חברות קשרילספרייה הלאומית  יגלה ועדה חבר כל, הפרס לקבלת

 .  לפרס המועמדים מהמורים מי עם

 אם. בועדה לכהן חבר מאותו למנוע כדי האמורים בקשרים יש אם תחליט הלאומית הספרייה 5.3
 הקשרים אף על בועדה לכהן כשיר הועדה חבר כי העניין בחינת בתום, סבורה הלאומית הספרייה
 המועמד מורה בעניין עמדה הבעת או מהצבעה להימנע חבר אותו על כי להחליט היא רשאית, האמורים

 .לפרס

 להגיש בהזמנה והמורים המנהלים לציבור קורא קול יפרסם הלאומית בספרייה רוח ללימודי המרכז .6
  .הרוח תחומי את לחזק במטרה משמעותיים תהליכים היוזמים, ניסיון ובעלי מוערכים למורים מועמדויות

 מדריכים, ממנהלים שיתקבלו להמלצות עדיפות תינתן. המורה עבור מועמדות להגיש ראשי אדם כל 6.1
 .המורה עבודת את מקרוב המכירים מאנשים או

 יסודי העל בחינוך בפועל המלמדיםמורים (א) להיות  מועמדים לפרסתנאי סף לקבלת הפרס: על ה 6.2
כי  מסכימים(ג) המשרה  חצי לפחות מלמדים ב"תשפ הלימודים בשנת(ב)  שנים 5 מעל בישראל עם ותק

 שותפים או אחרים בפרסים שזכו מורים, ספק הסר למען .ותפורסם תילמד, תתועד בכיתה עבודתם
 . לפרס להיות מועמדים רשאים הלאומית הספרייה או/ו עזריאלי קרן במימון בפרויקטים

. הנספחים כולל המרכז ללימודי רוח באתר הנמצא המקוון הטופס את להגישעל הממליצים  .36
 כשהם הגיעו ההמלצה טפסי וכל, במלואם מולאו הטופס פרטי שכל לאחר רק כקבילה תחשב מועמדות

 .עצמו המועמד מילא פרטיו שאת, למועמד טופס לצרף יש המועמדות הגשת לטפסי. כנדרש מלאים

 לתנאי והסכמה אישור מהווה כאמור ההרשמה טופס ומשלוח מועמדות הגשת כי בזאת מובהר 6.4
 . הפרס תקנון
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שיכלול דיון בטפסי  בתהליך, בפרס יםהזוכ את תבחר וועדת הפרס  מועמדותם את שהגישו המועמדים מבין .7
ההמלצות, דירוג המועמדים ובחירה מתוכם. במקרה שיתלבטו חברי הוועדה בין מועמדים דומים מבחינת 

 .להשלמת התמונה ממליצים עם שיחותאו /ו אישיים ראיונותלקיים  הדירוג, יוכלו חברי הוועדה
 

, התקנון לפי אחרת החלטה וכל בפרס לזוכים בנוגע ההחלטת את לנמק תהיה חייבת לא ספרייה הלאומית ה .8
 ידי-על יקבעו אשר במועדים ויסתיים יחל בו שלב וכל הפרס כי מובהר. הכרעתם על לערער יהיה ניתן ולא

 .בפרס שלב כל של מועדו לבטל או/ו להקדים או/ו לדחות רשאים שיהיו, הפרס עורכי
 

 תהא הלאומית הספרייה. המשתתפים של הבלעדית אחריותם על תהא שלביו כל על בפרס ההשתתפות .9
 . בפרס מהמשתתפים מי של בהשתתפות הקשור בכל כלשהיא ומחובה מאחריות פטורה

 
 וסוג מין מכל פרסום, הטוב בשם פגיעה, גוף נזק לרבות, נזק לכל באחריות תשא לא הספרייה הלאומית .10

 עם בקשר או/ו עקב מהמשתתפים למי ייגרם אשר שהוא וסוג מין מכל נזק וכל ממוני ובלתי ממוני נזק, שהוא
 .הפרס עם בקשר או/ו עקב, כלשהוא' ג לצד או/ו בפרס כלשהוא בשלב השתתפותם אי או/ו השתתפותם

 
 בפרס משתתף או/ו למועמד שייגרם שהוא וסוג מין מכל לנזק אחריות מכל הפטור תהיה הספרייה הלאומית .11

 . בפרס לזכות או/ו בפרס להשתתף ממנו תימנע אשר, מצדו רשלנות או פגיעה, תקלה תתרחש שבו מקרה בכל
 

, המחשוב במערכות פגם או מכשל כתוצאה מועמד של פרטים לאובדן תאחראי תהיה לא הספרייה הלאומית .12
 או/ו, הושמדו, נמחקו בפרס להשתתפותו הנוגעים פרטים או/ו המועמד אודות פרטים זה מכשל וכתוצאה

 .שובשו
 

 בן, "זה סעיף לעניין( בפרס להשתתף רשאים אינם משפחותיהם ובני, מנהליה, עובדיה, הספרייה הלאומית .13
 ).אחות או אח, ילד, הורה, הבציבור/ידוע, זוג-בן לרבות", משפחה

 
 סעיף והוראת, ציונים למתן חוזה כדין זה פרס של ודינו זה תקנון של דינו כי בזאת מובהר ספק הסר למען .14

 במסגרת שתתקבל החלטה בכל הכרעה כל, כל על, עליו חלה ג"התשל, 1973–) כללי חלק( החוזים לחוק 33
 תוכל ולא, זה בסעיף לאמור שמודע כמי מוחזק בפרס משתתף כל. משפט בבית לדיון נושא תהיה לא הפרס

 .זה בעניין טענה כל להישמע
 

 .באינטרנט הפרס באתר  דורש כל של לעיונו מצוי יהיה זה תקנון .15
 

 ראיונות מתן לרבות, שהוא פרסום לכל פעולה לשיתוף המשתתף של הסכמה כמתן כמוה, בפרס השתתפות .16
 בחומרים לשימוש הסכמה וכן, כאמור וסידור כתבות לעורכי רלוונטיים וחומרים מסמכים מסירת, אישיים

 או/ו טענה כל על מוותרים בפרס המשתתפים. כאמור פרסום פעולות לצורך הפרס מעורכי מי ידי על אלו
 .1981, א"התשמ הפרטיות הגנת חוק מכוח לרבות זה בהקשר תביעה או/ו דרישה

 
 פעולות עם פעולה ישתף ולא במידה מועמד של השתתפותו את לפסולת רשאי הספרייה הלאומית תהיה .17

 .וסיקור כתבות לצורכי רלוונטיים וחומרים מסמכים מסירת, אישיים ראיונות מתן לרבות, פרסום
 

 אשר למידע בקשר או/ו עקב מהמשתתפים למי ייגרם אשר נזק לכל באחריותתשא  לא הספרייה הלאומית .18
 .האלקטרוני בדואר מענה באמצעות או/ו האינטרנט באתר או/ו טלפונית יסופק

 
 תגמול כל או, משכורת, שכר של תשלום יהווה לא ובהתאם והערכה הוקרה של ביטוי מהווה הפרס כי מובהר .19

 הפרס עורכי את לחייב כדי זה בתקנון באמור אין. בחוק כנדרש מס ינוכה הפרס מסכום. בו לזוכה אחר
 .מסוימת בשנה ואם בכלל אם להעניקו


