תקנון פרס הרב קוק של עיריית תל-אביב-יפו לספרות תורנית מקורית ולספרות מחקר וספרי עזר תורניים
עדכון ה'תשע"ה ()2015
מועצת עיריית תל-אביב-יפו ,בישיבתה מיום ט"ו תמוז תש"ג ( )19.7.43החליטה לקבוע פרס לספרות תורנית ע"ש הרב אברהם
יצחק הכהן קוק זצ"ל .פרס זה נוסד לזכרו של גאון התורה ,מגדולי הדור ומרועיו הרוחניים ,רבה של קהילת יפו ותל-אביב ואחר
כך רבה הראשי של ארץ ישראל ,אשר העשיר בחיבוריו את הספרות התורנית לסוגיה השפיע על שבי ציון ברוח השיבה אל
המקור והמסורת.
א .מטרת הפרס :להביע הוקרה ולחזק את ידיהם של מחברי ספרים ברוח המסורת בספרות תורנית ,חוקריה ומפרשיה
וחושפי גנזיה.
ב .הענקת הפרס :הפרס יוענק אחת לארבע שנים ,למחברי הספרים שנכתבו בעברית ויצאו לאור לפני החלטת ועדת
השופטים הקודמת .הפרס יוענק בכפוף לתוכנית העבודה של העירייה ולאילוצי התקציב.
ג .חלוקת הפרס :סכום הפרס מתחלק לשתי קטגוריות  -האחת לספרות תורנית מקורית ,והשנייה  -לספרות מחקר וספרי-
עזר תורניים .בכל קטגוריה לפחות שני זוכים.
"ספרות תורנית מקורית" :הפרס המיועד לספרות תורנית מקורית יינתן לחיבורים חשובים ומועילים שיש בהם משום חידוש
ויצירה עצמית .בסוגים אלה :פרשנות כתבי הקודש ,חידושים ופירושים בתלמוד ובפוסקים ,שאלות ותשובות וכיוצא באלה.
"ספרות מחקר וספרי עזר תורניים" :הפרס המיועד לספר בסוג זה יינתן לספרים בעלי רמה תורנית-מדעית ,שיש בהם כדי
לעזור ללומדי התורה ומפרשיה ולהעשיר את ידיעותיהם :מהדורות חשובות של ספרי רבותינו הראשונים (בין אם נכתבו
עברית ובין אם תורגמו) ,פילוסופיה דתית ,מחקרים בתולדות הספרות התלמודית והרבנית ובתולדות גדולי התורה ,ספרי עזר
וספרי כינוס בעיבוד מדעי.
ד .ועדה השופטים:
הוועדה לספרות תורנית מקורית בת  5עד  7חברים תורכב מנציג אחד לפחות אך לא יותר משניים מטעם הרבנות הראשית
לישראל ,ו/או מטעם הרבנות הראשית לתל-אביב-יפו ,נציג מטעם ישיבת "מרכז הרב" (מיסודו של הרב קוק בירושלים) ,חוקר
בכיר ,אחד לפחות ,אך לא יותר משלושה ,מאוניברסיטאות המחקר שמחקרו נוגע בתחומים שבהם מוענק הפרס ,ונציג אחד
מטעם העירייה .ככל שלא ימונה שופט מטעם אחד המוסדות ,תמנה העירייה את השופט.
הוועדה לספרות מחקר וספרי עזר תורניים בת  5עד  7חברים תורכב מנציג אחד לפחות אך לא יותר משניים מטעם הרבנות
הראשית לישראל ו/או מטעם הרבנות הראשית לתל-אביב-יפו ,נציג מטעם מוסד הרב קוק ,חוקר בכיר ,אחד לפחות ,אך לא יותר
משלושה ,מאוניברסיטאות המחקר שמחקרו נוגע בתחומים שבהם מוענק הפרס ,ונציג מטעם העירייה .ככל שלא ימונה שופט
מטעם אחד המוסדות ,תמנה העירייה את השופט.
השופטים לא יכהנו יותר משתי קדנציות רצופות .בהרכב הוועדה יהיה ייצוג הולם לשני המינים .השופטים יהיו רשאים להציע
מועמדים משלהם .ההכרעה בדבר מתן הפרס תהיה ברוב דעות .ועדת השופטים תגיש לראש העירייה את ההחלטה בצרוף
הנימוקים .מנהל/ת פרסי העירייה משתתפ/ת בישיבות ועדת השופטים ללא זכות הצבעה.
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ה .הגשת המועמדות :את המועמדות יש להגיש במועד שייקבע .הפרס לא ניתן למי שאינו בין החיים .ניתן לזכות
בפרס פעם אחת בלבד.
ו .סכום הפרס :בסך  ₪ 18,000יוענק לכל אחד מהזוכים .הסכום יעודכן מעת לעת.
ז .ראש העירייה או נציג מטעמו יודיעו לזוכים על זכייתם בפרס.

* נכתב בלשון זכר ,אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
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