
מכריז בזאת על
הגשת מועמדויות לפרס שר התרבות לשימור 

ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון
פרס לעידוד יוצרים או ליוצרים בראשית דרכם

בשנת 2021, הפרס יינתן ליוצרים שהם אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, 
בעלי מכלול עבודה משמעותית ועם דגש על יצירה בתחום המורשת, באחד או יותר 

מהתחומים הבאים: מוסיקה, קולנוע או אמנות ועיצוב.
לא יזכה בפרס יוצר אשר זכה בפרס זה בעבר.

יוענקו עד 3 פרסים ליוצרים בראשית דרכם בסך של 30,000 ₪ לכל פרס; 
ובנוסף, עד 3 פרסים לעידוד יוצרים  בסך של 36,000 ₪ לכל פרס.

פרס "היה נבון"- פרס מפעל חיים
הפרס יינתן ליוצר פעיל ב-25 השנים האחרונות, שהוא אזרח מדינת ישראל המתגורר בה 
דרך קבע, אשר השאיר חותמו בשדה התרבות והאמנות בארץ וסייע לשימור אחת או יותר 
מהתרבויות השונות בישראל, הפצתן או טיפוחן. לא יזכה בפרס מי שזכה בעבר בפרס זה או 

בפרס מפעל חיים אחר של משרד התרבות, או מי שקיבל אחד מפרסי משרד התרבות, 
שאינו פרס על מפעל חיים, ב-10 השנים האחרונות (קרי בשנים 2020-2011).

יוענק פרס אחד בגובה 40,000 ₪. 
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המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 
יום ראשון, י"ג בתשרי תשפ"ב, 19 בספטמבר 2021   

הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות מלאים התקבלו בפועל במשרדי 
שאינן  או  מלאות  שאינן  בקשות  הנ"ל,  המועד  לאחר  שתגענה  בקשות  ההפקות.  חברת 
חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת 
במשרדי  במלואם  התקבלו  ששלח  המועמדות  טפסי  כי  לוודא  המועמד  באחריות  הפרס. 
הפרס  להענקת  ההליכים  כל  בלבד.  מידע  לצורך  הוא  זו  במודעה  ההפקות.האמור  חברת 
והתקנון  המתאים  הפרס  תקנון  הוראות  פי  על  יתנהלו  המועמדות,  הגשת  תנאי  זה  בכלל 
הכללי (להלן – "התקנונים") ובכפוף להוראותיהם. במקרה של סתירה בין האמור במודעה 

זו לבין התקנונים, יקבע האמור בתקנונים. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2021, או להקצאת תקציב ייעודי במסגרת 
התקציב ההמשכי על-פיו פועלת הממשלה הנוכחית ולאישור ועדת חריגים בחשכ"ל.


