
   פ״אאריה לכתב יד בעבודה לשנת תש-תקנון לפרס אופירה בן

 

מיועד בן    הפרס  באוניברסיטת  עברית  לספרות  במחלקה  לכתיבה  המסלול  ללימודי  הרשומים  לתלמידים 

גוריון בנגב, או שעברו לכל היותר שנתיים מאז סיימו את התואר במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת  

 בן גוריון בנגב. 

ב'  וארט  יאריה ז"ל או במלגת ההתפנות על שם סט-להגיש כותבים שלא זכו בעבר בפרס אופירה בןרשאים  

 )ז״ל( וטוני יאנג.

 

בלבד אחד  יד  כתב  להגיש  וכותב רשאים  כותבת  אחד בלבד)  כל  רבובתחום  יצירות  להוציא  סוגתיות.  -, 

בתיאור כתב היד את יחסי הגומלין בין הסוגות המרכיבות    יש לציין  ,סוגתי-של עבודה על כתב יד רבבמקרה  

 , ולצרף את המסמכים הבאים: את כתב היד(

 

 מסמך באורך של עמוד עד עמוד וחצי המכיל:  .1

 תיאור מתומצת של כתב היד  •

 מצב העבודה על כתב יד  •

 מועד משוער להשלמתו  •

 תקציר קורות חיים עד עמוד אחד המכיל:  .2

 מספר תעודת זהות  •

 ת קשרטלפון ליציר •

 כתובת דואר  •

 כתובת דואר אלקטרוני •

 

. את השירים יש לנקד ניקוד מנחה )כלומר, מלים שניתן עד עשרה שיריםבתחום השירה יש להגיש 

לקרוא ביותר מצורה אחת יש לנקד בעזרת פתח, חיריק, סגול ודגשים. מלים שאין ספק בקריאתן אין  

 צורך לנקד(.  

 

.  מלים מתוך היצירה 3,000עד יש להגיש  בתחום הפרוזה )רומן, ממואר, קובץ סיפורים, אוסף מסות(

 חריגה ממכסת המלים היא עילה לפסילת מועמדות.  

 

 עמודי טקסט.  עד שמונהסוגתי יש להגיש -בקובץ רב

 

 



 פרסום בהוצאה עצמית,אין להגיש כתבי יד שהתקבלו כבר לפרסום על ידי מו״ל, או נמצאים בהכנה ל

 ברשת. , בדפוס או מניעה להגיש כתבי יד שחלקים מתוכם ראו אור בכתבי עתאולם אין 

 . כתב היד שהוגש בשנים קודמות מחדש כמו כן, ניתן להגיש

 

 . heksher@bgu.ac.il כתובת הדואר האלקטרוני להגשה: 

 .2021נא לציין בנושא : שם +שם משפחה : הגשת מועמדות לפרס אופירה לשנת 

 

 .2021חודש אפריל  סוףשם הזוכה יפורסם עד  

 .2021הפרס יוענק במסגרת כנס תלמידי מחקר השנתי בערד, בחודש יוני 

 קטעים מן היצירה.  תקרא/יקרא הזוכהבמעמד מתן הפרס 

 

 בברכה, 

 ועדת הפרס
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