فتح باب تقديم الطلبات  -لدعم نشر الكُتب لعام 2019
صنندوق يهوشنوع رابيننوفيتش للفننون ،تبل أبيب )الخاتصبار :الصبندوق( ،هي جمعيّبة ُمسبجّلة مدعومبة من قِببل
وزارة الثقافببة والرياضببة )الخاتصببار :الببوزارة( .يببتر ّكز عمببل الصببندوق في مجببال دعم ال ُمؤسّسببات ال ُمشببتغلة
قرهبا وزارة الثقافبة والرياضبة للمؤسّسبات العا ّمبة العاملبة في حقبل
ي البتي ت ُ ّ
بالدب ،وفق معايير توزيع الدعم المال ّ
الدب .يتوجّه صندوق يهوشوع رابينوفيتش للفنون إلى دور النشر في إسبرائيل ببدعو ٍة لتقبديم الطلببات لبدعم نشبر
صصة في المجالت التالية:
ال ُكتب ال ُمتخ ّ


ي ال ُمترجمة إلى اللغة العبريّة )الخاتصار :الفئة "أ"(
دعم نشر روائع الدب العالم ّ



دعم نشر باكورة إصدارات ال ُكتّاب ال ُجدد باللغة العبريّة أو العربيّة )الخاتصار :الفئة "ب"(



دعم نشر الكتب العلميّة والبحثيّة )غير الدبيّة( باللغة العبريّة أو العربيّة )الخاتصار :الفئة "ج"(



دعم نشر ال ُكتب )الدواوين( الشعريّة باللغة العبريّة أو العربيّة )الخاتصار :الفئة "د"(

صة بتقديم طلباتا الدعم من الصندوق ،في عد ٍد من المجالتا:
فيما يلي القواعد والجراءاتا الخاا ّ
الشروط العا ّمة
يقتصنر تقنديم طلب الندعم من الصنندوق على الناششرين العناملين في دولنة إسنرائيل .يُسنتثنى من ذلنك
.1
درس الدب ،وما إلى ذلك.
ال ُكتّاب ال ُمستقلون ،والمؤسّساتا التعليميّة التي ت ُ ّ
.2

خولة بتحديد عدد ال ُكتب ال ُمدرجة في طلب دعم الناشبر ،شبريطة ألّ يقب ّل عبدد الكتب البتي يُسبمح
اللجنة ُم ّ
للناشببر بتقببديمها في طلب الببدعم في كننل واحن ٍد من المجننالتا المننذكورة أعلها )الفئنناتا "أ"" -د"( ،عن
خامسة ُكتب كح ٍدّ أدنى.

.3

حصرا  -على ال ُكتب الصادرة حتى نهاية عام .2019
يمكن تقديم طلب الدعم -
ً

تع ّهدات الحاصلين على الدعم
على الناشرين الحاصلين على الدعم من الصندوق اللتزام بالتعليمات التالية:
.1

يتع ّهد الناشر بذكر مساهمة الصندوق والوزارة في نشر ال ُكتب ،سوا ًء في ال ُكتب المدعومة نفسها أو في
ي النوزارة والصنندوق .في الكتناب يت ّم المنر
ي
ٍ
عار ْ
منشور يتعلّق بها ،بالضإافة إلى وجوب إرفناق ِشن َ
أ ّ
على النحو التالي :يُذكَر دعم ك ٍّل من الوزارة والصندوقُ ،مرفقًا بشعار الوزارة وشنعار الصنندوق على
ي من ُمجلّد الكتاب )ظهر الكتاب( ،أو في صفحة البياناتا الواقعة في افتتاحيّة الكتاب .كما
الجانب الخالف ّ
ق يُبيّن دعم كن ٍّل من النوزارة والصنندوق ،بإضإنافة شنعار كن ٍّل منهمنا على ال ُكتب النتي
يُمكن إضإافة ُملص ٍ
ستتلقّى الدعم من قِبل الصندوق.
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.2

ي أو قي ٍّم على المراجعبة النهائيّبة ،حسبب
ي ،أو ُم ّ
يتع ّهد الناشبر بتوظيبف ُمبترجم ،أو ُم ّ
حبرر لغبو ّ
حبرر أدب ّ
والتخصبص في مجبالتهم ،بهبدف إخابراج الكتباب
الحاجة .مع وجبوب كبونهم من ذوي الخببرة والتجرببة
ّ
المدعوم.

.3

يتع ّهد الناشر بطباعنة  1,000نسنخاة على القنل من الكتناب المندعوم ،وتوزيعنه على المتناجر .بالنسنبة
لفئت َي الندعم "ج" و "د" فالحنديث عن طباعنة  400نسنخاة على القنل من الكتناب المندعوم ،وتوزيعنه
على المتاجر.

.4

يتع ّهد الناشر باستكمال عمليّنة إخانراج الكتناب ونشنرها خالل العنام النذي قُن ّدِم فينه الندعم )ابتندا ًء من 1.1
تقنرر فينه تقنديم الندعم( ،وفقنط في حنال وجنود المصنادقة الملئمنة على
حنتى  31.12من العنام النذي ّ
التع ّهد كما جاء في البند ) 6ز( في اخاتباراتا الدعم – خالل  3سنواتا ،ابتدا ًء من تاريخ  1.1من العام
الذي يُقدّم فيه الدعم.

.5

ب معيّن من مؤسّسنة أخانرى تُقندّم الندعم في هنذا المضإنمار
دعم لكتنا ٍ
يتع ّهند الناشنر بعندم التقندّم بطلبناتا ٍ
ووفق هذها المعايير.

.6

الخاناص إلى الناشنر ،أو ر ّد منا طلبنه الناشنر من
يتع ّهد الناشر بر ّد النفقاتا النتي دفعهنا ال ُمؤلّنف من مالنه
ّ
بمبلغ ل يتعدّى قيمة الدعم ،وذلك فور استلم أموال الندعم وقبنل اسنتخادامها
المؤلّف بهدف نشر الكتاب
ِ
ٍ
أغنراض أخانرى .كمنا يتع ّهند الناشنر أمنام المؤسّسنة بتقنديم ُمصنادقة الكناتب على اسنتلم المنوال
ي
ٍ
ل ّ
ي باللغة العبريّننة
)الصندوق أو الوزارة( ،وفقًا لطلبها .ل يشمل هذا التع ّهد دعم نشر روائع الدب العالم ّ
)الفئة "أ"(.

.7

يتع ّهنند الناشننر بتمكين الصننندوق من مواكبننة ومتابعننة التطن ّنوراتا أثننناء عمليّننة نشننر الكتب المدعومننة
والشراف عليها ،بما في ذلك ُمتابعة مستوى الترجمة ،وجودة النتاج ،والخاراج والتصميم.

مبادئ تحديد قيمة الدعم
سب ال ُمحدّدة أدناها:
يجب ألّ يتجاوز الدعم المالي من قِبل الصندوق لكتا ٍ
ب معيّن النِ َ
ي جديد  -الق ّل من بينهما،
.1
دعم الفئة "أ" %65 :من تكلفة إنتاج الكتاب ،أو  100،000شيكل إسرائيل ّ
ب معيّن فل
دون النتقاص من عموميّة ما سبق ذكرها .أ ّما المساهمة في دعم تكاليف الترجمة لكتا ٍ
يُمكنها أن تتجاوز نسبة  ٪90كح ٍ ّد أقصى.
.2

في فئناتا الندعم "ب" إلى "د" %65 :من تكلفنة إنتناج الكتناب ،أو  30,000شنيكل جديند  -القن ّل من
بينهما.
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* في هذها الفقرة" ،تكلفة إنتاج الكتاب" :جميع التكاليف المدفوعة بغرض نشر الكتاب وتوزيعه وتسويقه ،بمنا في
ي ،والتصنميم ،والطباعننة والتجلينند،
ذلننك المبلننغ ال ُمسننتحق للمؤلّنف ،و ُكلفننة تحرينر المضإننمون ،والتحريننر اللغنو ّ
والتوزيع والتسنويق .على نفقناتا تسنويق الكتناب ،والمشنروطة بال ُمصنادقة عليهنا وفنق هنذها المعنايير ،ألّ تتجناوز
نسبة  ٪5من إجمالي النفقاتا ال ُمصادق عليها لنتاج هذا الكتاب.
عام
.1

تُدرس طلباتا الدعم من ِقبل لجنة مهنيّنة ُمعيّننة من ِقبنل الصنندوق ،والنتي تقندّم بندورها التوصنياتا إلى
إدارة الصندوق وإلى مجلس إدارة الصندوق.

.2

ي للُمتقدّمين بعد النتهاء من عمليّة معالجة الطلباتا.
سيقوم الصندوق بإرسال ر ٍ ّد عبر البريد اللكترون ّ

.3

لن يتمكن الناشرون الذين قدّموا المواد الورقيّة إلى الصندوق من استردادها.

.4

ّ
ب للندعم من بين الطلبناتا ال ُمقدّمنة .أ ّمنا اخاتينار
يحتفنظ الصنندوق لنفسنه
ي طل ٍ
بنالحق في عندم اخاتينار أ ّ
قرر دعمها ،بالضإافة إلى ال ُمساهمة الماليّة التي يُقدّمها الصندوق لكن ّل طلب للندعم ،خااضإن ٌع -
ال ُكتب ال ُم ِ ّ
حصرا  -لتقديراتا اللجنة المهنيّة.
ً

.5

ّ
بالحق في تلقّي طلبنناتا
قررة ،يحتفظ الصندوق لنفسه
في الحالتا الستثنائيّة والخاارجة عن الشروط ال ُم ّ
ال ُمتقندّمين للحصنول على الندعم في أيّنة فئنة من الفئناتا ال ُمحندّدة ،حنتى وإن لم يسنتوفوا جمينع المعنايير
ال ُمحدّدة في لئحة القواعد والجراءاتا .كما ّ
أن إدارة الصندوق غير ُملزمة بتوضإيح اعتباراتها لمننا يت ّم
ضإمن هذا الطار.

.6

فصنل أعلها ،لمعنايير توزينع أمنوال
تخاضإنع المشناركة في تقنديم طلبناتا الندعم وقبولهنا ،على النحنو ال ُم ّ
الندعم ال ُمقدّمنة من وزارة الثقافنة والرياضإنة للمؤسسناتا العا ّمنة ال ُمشنتغلة في ميندان الدب ،وفنق قنانون
أساسيّاتا الميزانيّة لعام  ،1985والخااضإعة للشروط القانونيّة النواردة في قنانون "حقنوق التنأليف" لعنام
 ،2007وللشنروط القانونيّنة والمعنايير النواردة في قنانون أساسنيّاتا الميزانيّنة )التعنديل رقم  (40لعنام
 ،2011أو تلك الخااضإعة للقوانين واللوائح والمعنايير والقواعند والجنراءاتا النتي تحن ّل محن ّل القنوانين
واللوائح والمعايير والقواعد والجراءاتا المذكورة أعلها.

.7

دعم الصننندوق مشننروط بتحويننل ميزانيّننة النندعم من إدارة الثقافننة في وزارة الثقافننة والرياضإننة إلى
الصندوق.
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تقديم طلب الدعم
حصرا  -على ال ُكتب الصادرة حتى نهاية عام .2019
يمكن تقديم طلباتا الدعم
.1
ً
ُ
فص نل ال ُمسننتنداتا
.2
يتعيّن تقننديم طلبنناتا النندعم من خالل تعبئننة اسننتمارة التقننديم ،والننتي تح ندّد بشننك ٍل ُم ّ
ي للصندوق ،على الرابط:
اللكترون
الموقع
على
تاحة
م
وهي
إرفاقها.
المطلوب
والملحق
ُ
ّ
http://www.rabinovichfoundation.org.il
.3

وملحقهننا ،بخمس نُسخ إلى مكنناتب الصننندوق
يجب تقننديم طلبنناتا النندعم الكاملننة ،بجميننع مسننتنداتها
ِ
الواقعة في شارع "החשמונאים  ،"90تل أبيب )الطابق الرابع( ،حتى موع ٍد أقصاه ،30.05.2019
ظهرا.
الساعة 12:00
ً

.4

من المتوقّع أن يتخذ الصندوق قراراته بشأن قبول الدعم والشروع في تنفيذها حتى نهاية عام .2019

حظا موفّقًا للمتقدّمين!
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