
 פרס אורי אבנרי לעיתונות אמיצה 
 

 תקנון הפרס
 

 מטרת הפרס: 
 

לעודד עריכת תחקירים עיתונאיים ייחודיים, רציניים ומעמיקים הנוגעים ללב הדיון הציבורי.  
  העולם״לעודד עבודה עיתונאית שלא חוששת ללכת נגד הזרם והדעה הרווחת, ברוח סיסמת 

 ״ פנים משוא בלי, מורא בלי״ : ״הזה
 המודפסת, האלקטרונית, העצמאית והדיגיטלית הפרס מיועד לתחקירים בתקשורת 

 מועדים

הפרס יוענק בכנס חופש העיתונות של ארגון העיתונאים המתקיים פעם בשנה, או אם יחליט 
 הארגון ו/או הקרן על תדירות שונה. 

 
 ועדת הפרס 

  2הרכב ועדת הפרס: נציגת קרן אורי אבנרי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים,
 ם/יות ונציג ציבור שייבחר על ידי נציגת הקרן וארגון העיתונאים. עיתונאי

החל מהפעם השנייה לחלוקת הפרס, יהיה אחד העיתונאים בוועדה מי שזכה בפרס במועד  
 הקודם. 

 בהרכב הוועדה יהיה ייצוג הולם לשני המינים

ועדת  שתי תקופות.  -שאינם נציגת הקרן ואחראית חופש העיתונות  -קדנציה של שופטים 
 הפרס תתעד את הישיבות בפרוטוקול, והבחירה תלווה בנימוקים של ועדת הפרס.

 זכאות לפרס 

הפרס יינתן לעיתונאי או קבוצת עיתונאים שערכו עבודה עיתונאית שהשפיעה על סדר היום 
 הציבורי.

הפרס יינתן לעיתונאים פעילים בישראל, ולתחקירים ו/או כתבות הקשורים בישראל הפרס יינתן 
 לעבודה עיתונאית בעברית, באנגלית או בערבית 

 ניתן לזכות בפרס פעם אחת בלבד 

 כל אחד רשאי להגיש מועמדות לפרס, בין אם בעצמו, או עבור מישהו אחר.

 התחקיר חייב להיות מהשנה שחלפה עד למועד הגשת המועמדויות. 

ד השפיע התחקיר  המועמדויות תוגשנה בצירוף העתק התחקיר האמור, כולל פירוט המתאר כיצ
 על הדיון הציבורי. 

 



 : زةلجائا ھدف الستقصائیةا للصحافة ريفنیأ  أوري زةجائ للی ود تتعلیما
 

  لصحافي ا للعما تشجیع. م لعاا شلنقاا على رةثؤ مو ،متعمقة  دة،جا زة،ممی ستقصائیةا ت تحقیقا راءجإ تشجیع
  لتي ا( یھ ز اھ مال وع ھהעולם הזה" )"  دةیرج روحب م، لعاا رأيلا مع رض یتعا أن یخشى ال  ذيلا الستقصائيا
 ". ز تحی بال  وفخ  بال: "ريفنیأ سسھاأ
 

 قمیة رلوا لمستقلة ا ،نیةروإللكتا ،عةوب طلما مإلعال ا  لسائو  في ورةلمنش ا الستقصائیةا  ث لألبحا زةلجائا تمنَح
 
 د عیوالموا یخوارلتا
 

 إذا مختلفة رةتیو ب أو  م،عا   لك رةم د یعق ذيلا لصحافةا یةر لح نلصحافییا نقابة رتمؤم  في زةلجائا مَّ د ستق
 . كلذ  رغی  سسةؤ لما أو/و  لنقابةا ررت ق
 

 زةلجائا لجنة
 
  نقابة  في لصحافةا یةر ح نع  لةؤولمس ا ري،فنیأ أوري سسةؤم  نع  ممثلة: للجنة ا ءعضاأ
 . ن لصحافیی ا نقابةو  سسة ؤلما ممثلة رهتختا  ورلجمھا نع   لممثو  نصحافیتا \ نصحافیان،لصحافیی ا

.  للجنةا ءعضاأ  د حأ لسابقةا لةولج ا في زةبالجائ  نیزلفائ ا نلصحافیی ا د حأ ونسیك  زة،للجائ لثانیةا لة وبالج دًءاب
 ن لجنسی ا لكال ل تمثی للجنةا في ونسیك

  یةر ح نع   لةؤولمس وا  سسةؤلما ممثلة  لیشم ال ) نتَی دور يھ  ملتحكی ا لجنة في  وعض لك كةرمشا دةم
 ( لصحافةا

 . تھا راراق ربتفسی  ارھختیاا ب سیصاحَ و ت،الجتماعاا زةلجائا لجنة قثّ و ست

 زةلجائا ر معایی

 . لعامةا دةألجنا على  رثّ أ صحافي  لبعم واقام ن لصحافییا ن م عةومجم أو لصحافي زةلجائا تُمنح

  للعم زةلجائا ستمنح. لئی را بإس  لمتعلقةا ر یرتقا أو/و ث لألبحاو  لئیرا سإ في نعاملی نلصحافیی  زةلجائا ستمنح
 . بیةرلعا أو یةز إلنجلیا ،یةر بالعب صحافي

 طفق دةحوا  رةلم زةبالجائ  وزلف ا نیمك

 . ر خآ ص شخ شیحرت  أو زةللجائ دمللتق ؤھلم ص شخ أي

 . شحرلتا یخر تا  قیسب ذيلا ملعاا نم  ونیك  أن ق لتحقیا على

 . م لعاا ب اطلخا على رهتأثی  زجوی  لمفصّ  ص تلخی لىإ  باإلضافة ر،یر لتقا نم بنسخة ب یصاحَ  أن شحرلتا على
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