תקנון פרס סמולר – ג'וינט
רקע:
ארגון הג'וינט העולמי יעניק אחת לשנה פרס לעידוד החשיפה התקשורתית בנושאים הקשורים בישראל והתפוצות ,בפני
הציבור הישראלי .הפרס ,מוענק על שמו של בוריס סמולר ז"ל ידיד ישראל ,ואיש תקשורת ידוע ,שהיה העורך הראשי של
סוכנות הידיעות הטלגרפית היהודית ( )JTAוהקדיש את כתיבתו המקצועית לסיקור נושאים אלה .הוא נודע ביחסו המיוחד
לישראל ,ולכן הקדיש חלק רב מזמנו ומרצו לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות .בוריס סמולר האמין כי ידע הוא כוח ,ולכן
שקד כל חייו על העברת מידע בין היהודים בתפוצות.
עוד בחייו ייסד סמולר קרן פרסים במסגרת ארגון הג'וינט העולמי ,לעידוד כתיבה עתונאית בנושא ישראל והתפוצות .לאחר
פטירתו ,רואה עצמו ארגון הג'וינט העולמי מחוייב למורשת שהנחיל בוריס סמולר ,וממשיך בחלוקת הפרס על שמו על מנת
לקדם ,להעמיק ולעודד הבנה והיכרות בין קהילות יהודיות בעולם לבין הציבור הישראלי .הפרס מוענק ע"י ג'וינט ישראל,
בשם משפחת סמולר.
מטרת הפרס:
לעודד חשיפה תקשורתית ,דיווח ו\ או סיקור של נושאים הקשורים בישראל והתפוצות ,בכל מדיה זמינה ,בפני הציבור
הישראלי.
סכום הפרס:
סכום השווה בשקלים חדשים ל( $2,500-דולר ארה"ב).
אופן ומועד חלוקת הפרס:
א .הפרס יוענק אחת לשנה עבור פרסום רלוונטי במהלך השנה החולפת.
ב.

מועד ואופן חלוקת הפרס יקבע על פי שיקול דעתה של הנהלת הפרס ,בהתייעצות עם ארגון הג'וינט העולמי ,מתוך כוונה
להביא את עצם הענקת הפרס לחשיפה מירבית בקרב העוסקים במלאכה בפרט ומקרב הציבור בכלל.

הנהלת הפרס:
האחריות להענקת הפרס וכן ניהול תהליך איתור המועמדים ובחירת הזוכה ,יעשו בפועל על ידי אגף השיווק והתקשורת
בג'וינט ישראל.

ועדת השיפוט:
א.

הג'וינט העולמי ימנה ועדת שיפוט שתמנה עד  5חברים ,כדלקמן:
 2נציגים מטעם ארגון הג'וינט העולמי
 2נציגי ציבור בעלי רקע תקשורתי
נציג אגף השיווק והתקשורת בג'וינט ישראל

ב.

חברות בועדת השיפוט לא תהא מוגבלת בזמן.
הצגת מועמדות לפרס:
א.

תנאי סף :פרסום בכל מדיה זמינה בנושא ישראל והתפוצות ,המופנה לציבור הישראלי.

ב.

כל אדם רשאי להציג מועמדות שלו עצמו או להציע מועמד אחר.

ג.

חברי ועדת השיפוט רשאים להציג מועמדים .דין מועמד שהוצע ע"י חבר בועדת השיפוט ,כדין כל
מועמד אחר.

ד.

הצעות תוגשנה לאגף השיווק והתקשורת בג'וינט ישראל ,על גבי טופס הגשת מועמדות ,ובהתאם
לפרטים שיפורסמו מידי שנה.

ה.

טפסים וחומרים שיוגשו ,לא יוחזרו לשולחים והג'וינט לא ימסור אישור על קבלתם.

ו.

טפסים וחומרים שיוגשו שלא כראוי ,לא יועבר לדיון בועדת השיפוט .הודעה על כך תימסר למגיש
ההצעה.

הדיון על הפרס:
א.

המלצת ועדת השיפוט תתקבל ברוב דעות.

ב.

במקרה הצורך ,תתקיים יותר מישיבה אחת של ועדת השיפוט.

ג.

פרטי הדיונים ושמות המועמדים ,למעט שמות הזוכים ,ישארו חסויים.

ד.

פרסום שם הזוכה ,יתבצע לאחר החלטת ועדת השיפוט ,במועד סמוך למועד הענקת הפרס.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר תקף במידה שווה הן לגבר והן לאשה.
עם הגשת טופס המועמדות ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1קורות חיים של המועמד
 .2העתק פרסומים רלוונטיים לנושא הפרס ,אקטואליים לשנת המועמדות

מועמדות יש להגיש באמצעות טופס הגשת המועמדות בעמוד הפרס באתר האינטרנט של ג'וינט ישראל:
 http://www2.jdc.org.il/smolarזאת עד למועד הסופי שיפורסם בעמוד הפרס .לפרטים נוספים:
ranr@jdc.org
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