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 (ר"ע) ירושליםאמנות ועיצוב אקדמיה לבצלאל 

  לפיסולבצלאל  –אילנה אלוביק פרס 

 

 תקנון

 

שיינתן לאמנים "( הפרס:"להלן " )לפיסולבצלאל  -פרס אילנה אלוביק"מנות שייקרא להצטיינות באפרס 

 . פעיליםישראלים 

  . "לפיסולצלאל ב-פרס אילנה אלוביק" :הפרס ייקרא

 

 טרת הפרסמ

 .אמנים ישראלים לזכרה של אילנה אלוביקידוד עקידום ו

 

 הפרס

  .אשר תלווה בקטלוג 0212ב יוענק לזוכה במעמד פתיחת תערוכת יחיד בנובמבר "ארה$ 020222הפרס בסך 

 .תערוכת היחיד של הזוכה והקטלוג הם בנוסף לפרס הכספי

 

 פרסהגשת מועמדות לזכייה בזכאות ללהתנאים 

 

 . עשיר בתחום פורטפוליוובעל  הפיסולבתחום  על ניסיוןהמועמד אמן ישראלי פעיל ב .1

 .בלבד בכל פעם ת/הפרס נועד לזוכה אחד .0

 

 ת לפרס/הגשת הצעה למועמד

 

 .11.0.12מועד אחרון להגשה .  0.1.12ניתן להגיש מועמדות לפרס החל מתאריך  .1

וכל  0 נייר עמדה 0תיק עבודות0 קורות חיים0 מלא וחתום למועמדות תוגש בכתב ותכלול טופס כל הצעה .0

 .פרט נוסף שיתבקש

 .או לכל גורם אחר/למגיש ההצעה ו וכל חומר נלווה לא יוחזרו טופס הגשת מועמד .1

 . לא יועברו לטיפול ועדת השיפוט0 אשר לא יוגשו כראוי ת/הצעות וחומר על מועמד .2

 

 ועדת שיפוט

מהם שני חברי סגל 0 נותהאממומחים בתחום יכלול חמישה ו י נשיא בצלאל "צוות השופטים ימונה ע .1

אחד שהוא דמות ציבור  חבר0 מומחה מאחד ממוזיאוני ישראלחבר שהוא אוצר אמנות 0 בכיר מבצלאל

נציג משפחת התורם יהיה נוכח כמשקיף בישיבות צוות . בתחום ואמן צוות השופטיםראש יושב ויכהן כ

 . השופטים

לחשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדויות שהוגשו להענקת  נה/נתון תהא/ועדת השיפוט לא יהא ת/חבר .0

במשך מועמדות לפרס ל ה/כשיר תהיה/ולא יהיה תגיש/לא יגישת ועדת השיפוט /בנוסף חברו0 הפרס

אם יתעורר חשש לניגוד עניינים יובא .  כחבר ועדת השיפוט נה/שלאחר השנה בה כיהן לפחות שנתיים



 0 

ועדת  ת/חברשל  ה/יבוטל מינוי0 קיים חשש לניגוד עניינים א בצלאל כינשיקבע . נשיא בצלאלהעניין בפני 

 .השיפוט

 ת/אחר ה/חברנשיא בצלאל ימנה 0 ה/או התפטר0 ה/ועדת השיפוט למלא את תפקידו ת/נבצר מחבר .1

 .ה/במקומו

 .מלא בהצבעת רובה הבפרס בהרכב הועדת השיפוט תקבל את ההחלטה בדבר הזוכ .2

לרבות נימוקי 0 החלטות בדבר הזוכההדיון והפרוטוקול אי לעריכת יהיה אחרהשיפוט  תר ועד"יו .5

 . חברי הוועדה יחתמו על הפרוטוקול .ההחלטות

פרסום את זוכה על זכייתו וימסור לר ועדת השיפוט ל"יו יודיע -ועדת השיפוט על ידי לאחר אישור הזוכה  .6

 .ההודעה על הזוכה

 . בירושלים 0מתחם הנסןאל הזוכה בפרס יציג תערוכה מיצירותיו בגלריית בצל .7

 .מתחייב לשתף פעולה בכל יחסי הציבור לנושא הפרס הזכייה והתערוכהבפרס הזוכה  .8

 

 שינוי התקנון וביטול מתן הפרס

נשיא או תביעה כנגד ה/או דרישה ו/לשנות תקנון זה ולא תהיה לאיש תלונה ו0 בכל עת0 רשאינשיא בצלאל 

ת כמי /ת מועמד/ת וכל מציע/יראו כל מועמד. על כל שינוי כאמור או התורמים/צוות השיפוט ו או חברי/ו

קיבל על עצמו את כל הכללים המנויים במסמך זה ואת  –ת /ה להיות מועמד/או הסכמתו/ה ו/שבעצם פנייתו

 .הכל לפי שיקול דעתו המוחלט0 שנותםנשיא בצלאל לסמכות 

 

 

 


