
 

 

 פרס מרכז הספר והספריות לספרות ילדים ונוער

 
 

 מטרות הפרס:
 

 את מעמד הספריות הציבוריות כגוף מקדם קריאה בישראל.  לחזק
 לעודד כתיבה איכותית של ספרי ילדים ונוער.

 לתמוך בסופרים הכותבים בתחום הילדים והנוער.
 

 הפרס: 
 

מחולק מדי שנה לספר ילדים/נוער שיבחר על ידי ועדת הפרס על פי הקריטריונים המפורטים מטה. הפרס 
 הפרס יוענק לסופר שכתב את הספר שנבחר על ידי ועדת הפרס.

 ש''ח. 100000הפרס יהיה בסך 
 

 נהלי הבחירה:
 

כבת מנציגי הועדה מור  ועדת הפרס היא הגוף המוביל את הבחירה בהתאם לנהלים המפורטים בהמשך.
הספריות הציבוריות 0 ובפיקוח מרכז הספר והספריות. חברי הועדה בשנה זו הם: תרצה שקד כהן0 יו"ר 

איגוד מנהלי הספריות ומנהלת הספריה העירונית בכפר יונה0 אורית קרת0 מנהלת ספריית הילדים והנוער 
ן0 מיכל גאולה0 מנהלת ספריית בספריה המרכזית ברמת גן0 אורית חייקין0 מנהלת כותר טף בראשון לציו

הילדים בכפר סבא0 עדי בן אריה0 ספריית הילדים ברעננה0 אירית הלווינג0 רשת הספריות מודיעין מכבים 
 רעות.

 
 ספרים. 2כל חבר ועדה מעביר למרכז הספר והספריות המלצה על 

לצו אשר עומדים מרכז הספר והספריות יבצע את הבדיקות הנדרשות ויכין רשימה של כל הספרים שהומ
 בקריטריונים.

 
הספרים יוצגו לפני ועדת הפרס ומתוכם ייבחר הספר הזוכה. בחירת הועדה תעשה ברוב קולות חברי 
הועדה. יבחר ספר זוכה אחד וספר אלטרנטיבי שני למקרה של בעיה כלשהי עם הספר שזכה במקום 

 כאלטרנטיבה.הראשון. הפרסומים יעשו רק על הספר הזוכה והספר השני ישמר רק 
 

 של מרכז הספר והספריות בישראל.  הפרס יחולק בטקס חגיגי שיתקיים בכנס השנתי מולטידע
 

  



 

 

 :קריטריונים לבחירה
 
 השנים שלפני מועד חלוקת הפרס.  6-. חברי הועדה רשאים לבחור כל ספר ילדים שיצא לאור ב1
 
 ישראלית( הפועל בישראל. לא יבחר ספר מתורגם.  . הספר חייב להיות של סופר ישראלי )בעל אזרחות2
 
 ט'( -. הספר מיועד לילדים או לנוער )כיתות א'3
 
יש לתת משקל רב יותר לאיכות הספרותית של הספר ופחות להתחשב במספר   . בהליך הבחירה4

 ההשאלות שלו.
 
לי חברי הועדה תבחר את הספר הזוכה מרשימת ההמלצות שתועבר אליה0 בהתאם לשיקו  . ועדת הפרס5

 בין השאר בהתייחס לאיכות הספרותית0 לסופר0 לנושאי הספר ולהצלחתו בקרב קהל היעד.
 
 השנים האחרונות נבחר לקבל את הפרס ע"י הועדה. 6 -. לא ייבחר סופר שב6
 

 הסופרים שנבחרו עד כה: 
 

  נבחר הסופר ינץ לוי 2010בשנת 

  נבחרה הסופרת אורה מורג 2011בשנת 

  נבחרו הסופרות דורית אורגד ואורנה בורדמן 2012בשנת 

  נבחרה הסופרת רונית לוינשטיין מלץ 2013בשנת 

  נבחרה הסופרת תמי שם טוב 2014בשנת 

  נבחרה הסופרת עפרה גלברט אבני  2015בשנת 
 
 

 :כללים נוספים
 

שיש חשש לניגוד כזה בתהליך הבחירה הסופי.  כל חבר ועדה יודיע לוועדה על ניגוד עניינים במקרה
 במידה קיים ניגוד עניינים כזה לא ישתתף החבר בהליך הבחירה.

 
 הועדה לא תחלק את הפרס בין שני סופרים או יותר אלא בהסכמה של כל חברי הועדה.

 
 מרכז הספר והספריות ידאג לארגון הליך הבחירה0 ליחסי הציבור הנלווים ולטקס הענקת הפרס.

 
 במידה וזוכה כלשהו מסרב מסיבה כלשהי לקבל הפרס0 יוענק הפרס לספר המדורג שני בבחירת הועדה.

 
 מרכז הספר והספריות רשאי ברוב קולות לשנות את נהלי הבחירה.

 


