תקנון הפרס ע"ש יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תשפ"ג2023-
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אוניברסיטת חיפה מכריזה על הענקת פרס על שם פרופ' יעקב בהט לכתבי יד שנכתבו במקור בעברית ,אשר יוגשו לשם
הוצאה לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה .הפרס נועד לעודד כתיבת מקור עיונית ואיכותית ולחזק את הקשר
בין האקדמיה לבין הציבור הרחב.
א .התחרות פתוחה לספרי עיון ומחקר מקוריים בכל נושא ,אשר נכתבו בעברית ,ונגישים גם לכלל הציבור.
ב .כתב יד לא ייחשב מקורי אם פורסם מתוכו מעל שליש ( )35%של החומר כמאמרים וכדומה בבמות מדעיות אחרות
(בעברית או בכל שפה אחרת).
כתבי היד הזוכים יצאו לאור באמצעות הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה או באמצעות גוף אחר על פי קביעתה של
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה (להלן" :המו"ל") ומחבריהם יזכו בפרסים כספיים כמפורט בסעיפים  5-3להלן
ובכפוף לאמור בתקנון זה.
הסכום הכולל לחלוקת הפרסים הוא  .₪ 140,000הסכום יחולק כדלקמן:
א .שני פרסי בהט בסך  ₪ 55,000כל אחד ,יוענקו לשני זוכים לכל היותר.
ב .מענק בהט בסכום של  ₪ 30,000לצורך פרסום הספר בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ,מיועד למחברים
שכתבי היד שהגישו לא זכו בפרס אך נמצאו ראויים לפרסום אקדמי.
במידה ולא ימצאו שני זוכים כאמור בסעיף 3א ו/או זוכה כאמור בסעיף 3ב ,רשאית ועדת פרס בהט לפי שיקול דעתה
הבלעדי להעניק פרס לכתב יד אחד שנמצא ראוי ,ו/או להגדיל את סכום הפרס לזוכה ,ו/או לייעד מענקים נוספים לעידוד
כתבי יד שנמצאו ראויים לפרסום בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
סכומי הפרסים לעיל הינם לפני חיוב במס על פי דין ,אם יחול ,ולפני ניכוי הוצאות לפי סעיף  14בתקנון זה.
מחברים שזכו בעבר בפרס רשאים להגיש שוב לתחרות רק לאחר שעברו  5שנים מזכייתם הקודמת.
תנאי הגשה:
א .ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שלמים וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית הממלאים אחר ההנחיות המצויות באתר
המו"ל http://press2.haifa.ac.il :תחת לשונית :פרס בהט.
ב .ניתן להגיש לתחרות אך ורק כתבי יד שעדיין לא יצאו לאור ואשר לא הוסכם לפרסמם בהוצאה לאור אחרת ,כולל
פרסום בשפה אחרת בארץ או בחו"ל .בעת ההגשה יתחייבו המחברים בכתב בין היתר שלא להגיש את כתב היד לתחרות
אחרת ו/או לנהל משא ומתן על פרסום כתב היד עם מו"ל אחר עד לסיום מועד התחרות וההכרזה על כתבי היד הזוכים,
והכול בנוסח כתב ההתחייבות המופיע באתר האינטרנט המפורט בסעיף 7א לעיל.
ג .לא יתקבלו חיבורים לתארים מתקדמים ,אלא אם עובדו בקפידה ,על מנת שיהיו מגובשים וערוכים מבחינה תוכנית
וסגנונית כספר עיון הנגיש לכלל הציבור .כמו כן לא יתקבלו חיבורים לתארים מתקדמים הנמצאים עדיין בשיפוט.
במכתב הפנייה שיצורף לכתב היד על פי ההנחיות בסעיף 7א ,יש לפרט את עיקרי התיקונים והשינויים שהוכנסו
בחיבור לשם עיבודו לספר עיון ,ולציין את נושא התזה המקורית ושמות המנחים.
ד .כתבי היד המוצעים לפרס יוגשו בשלושה עותקים בצירוף קורות חיים של המחבר ורשימת פרסומים שלמה ,מפורטת
ומעודכנת ,תקציר בעברית (כ 300-250-מילים) ,כתב התחייבות ומכתב פנייה ,כאמור בסעיפים שלעיל ,עד לתאריך
ה 15-במרץ  .2023במידת הצורך ,המחברים ישלחו להוצאה עותק אלקטרוני שלם של כתב היד בנוסף לעותק המודפס,
אם וכאשר יתבקשו לעשות זאת.
לא יתקבלו כתבי יד שיגיעו לאחר המועד הנקוב ,אלא לפי החלטה מיוחדת שתתקבל על ידי המו"ל במקרים חריגים,
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי ניתן לערעור.
הכתובת למשלוח כתבי היד למו"ל :הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת חיפה ,שד' אבא חושי ,199
הר הכרמל ,חיפה .3498838
תהליך ההגשה ,הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו לתחרות יהיה חסוי ,וההוצאה לאור תעשה את מירב המאמצים
לשמור על עקרון האנונימיות ועל חיסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.
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לוועדת הפרס מוקנה שיקול דעת מלא ובסמכותה להימנע מהענקת הפרס במידה שלא נמצאו כתבי יד ראויים ,הכול בהתאם
לחוות הדעת של הלקטורים ולשיקוליהם של חברי הוועדה .כמו כן רשאית ועדת הפרס ,במקרים המתאימים ,להודיע על
ביטול זכייתו של מאן דהוא משיקולים שתמצא לנכון כמצדיקים זאת.
החלטות ועדת הפרס וההוצאה לאור סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
המו"ל תפרסם את שמות הזוכים במהלך חודש ספטמבר .2023
המו"ל זכאית לבקש מהמחברים הזוכי ם לערוך שינויים בטקסט ,לרבות שינוי שמו המיועד של כתב היד ,בהתאם לדרישות
המערכת ולהערותיהם של הקוראים והשופטים מטעמה ,וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת כתב היד לאור על ידי
המו"ל .המחברים יתחייבו לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים ,וכן ידאגו להתקנת המפתחות לספרם
בשלבים המתקדמים של הפקת כתב היד הסופי ,שיוגש כמפורט בסעיפים  14 ,13להלן.
מתן הפרס הכספי והוצאת כתב היד הזוכה לאור כרוכים זה בזה ומותנים באלה:
א .חתימתו של הסכם הוצאה לאור בין המחבר ובין הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה או מוציא לאור אחר שנבחר
על ידי האוניברסיטה המסדיר את העברת זכויות היוצרים ביצירה ותשלום התמלוגים.
ב .כתבי היד יוגשו למו"ל מתוקנים על פי הערות המערכת והלקטורים לכל המאוחר חצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.
ג .כתבי היד המתוקנים לפי ס"ק א' לעיל יוגשו יחד עם תקצירים באנגלית ובעברית ערוכים ומתוקנים על ידי המחברים
ועל חשבונם.
ד .כתב היד המתוקן והתקצירים הערוכים והמתוקנים ,כאמור בס"ק ב' ו-ג' לעיל ,יועברו לעריכה מקצועית מטעם המו"ל.
הוצאות העריכה המקצועית ינוכו מסכום הפרס שיוענק למחברים .לאחר העריכה המקצועית שתתבצע על ידי המו"ל
או מי שהוסמך מטעמה ,התקציר באנגלית וטקסט גב עטיפת הספר יהיו תחת שיקולה והחלטתה הסופית של המו"ל.
ה .במקרים חריגים ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי ניתן לערעור ,תהא המו"ל רשאית להעניק ארכה למועד ההגשה
הסופי כאמור בס"ק ב' לעיל.
הפרס הכספי יוענק בניכוי הוצאות העריכה הלשונית במלואן לאחר אישור כתב היד הסופי להפקה .לאחר מכן תתבצע
מסירה לביצוע עריכה לשונית סופית על ידי המו"ל ,והכול בכפוף לנוהלי האוניברסיטה ותקנוניה.
בהגשת כתב היד לתחרות מצהיר/ים המחבר/ים כי כתב היד הינו יצירה מקורית שלהם ,שהוא/הם הבעלים הבלעדיים של
כלל זכויות הקניין הרוחני הנובעות ממנה ,וכי זכויות אלו לא הועברו ו/או הומחו ו/או שועבדו לצד ג' כלשהו.
המו"ל תוציא לאור את כתב היד ,או לחילופין תבצע את ההוצאה לאור של כתב היד באמצעות גורם חיצוני שתבחר לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
המו"ל רשאית ,אך אינה מתחייבת ,ליזום משא ומתן גם בדבר הוצאה לאור של כתבי יד שהוגשו לתחרות אך לא זכו בפרס.
גם במסגרת זו תהיה רשאית המו"ל להתנות את פרסום כתב היד בעריכת שינויים בהתאם לדרישות המערכת ולהערותיהם
של הקוראים והשופטים.
כתבי היד שיוגשו לתחרות לא יוחזרו לשולחיהם.
חוות הדעת על כתבי היד לא ימסרו למחברים ,אלא אם כתב היד יזכה בפרס או יהיה מועמד לפרסום .בכל מקרה ,חיסיון
שם הלקטור יישמר ,אלא אם נתן/ה את הסכמתו/ה להסרת החיסיון.
יובהר כי הגשת כתבי יד לתחרות תחשב כהסכמה לתנאי תקנון זה וקבלתם.
למען הסר ספק ,המו"ל שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההכרזה על הזכייה בפרס ,במקרה של הפרת כללי התקנון על
ידי הזוכים לאחר ההכרזה על הזכייה או בכל מקרה אחר כאמור בסעיף  9שלעיל.

תאריך___________ :
לכבוד
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל
חיפה 3498838

מכתב התחייבות במסגרת הגשת מועמדות לתחרות פרס בהט
אני החתום/ה מטה מתחייב/ת שלא להגיש (בישראל ובחו"ל) ו/או לנהל משא ומתן על פרסום כתב היד שהגשתי
לכם עם מו"ל שאיננו הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ,ובכלל זה הגשה לפרסים אחרים בתחום העיון ,עד
לסיום מועד התחרות וההכרזה על כתבי היד הזוכים.
כמו כן ,ברור לי ומוסכם עלי כי זכייה בפרס בהט מקנה בלעדיות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ,ו/או
מי מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל הנוגע לפרסומו של כתב היד הזוכה.
בברכה,
שם ושם משפחה____________________:

חתימה___________________ :

