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 هدف مشروع "بستان" .1

ل مصدر إلهام للمبدعين عاّمة، واألدباء والشعراء  رائيلّيةاإلس تعتبر املكتبة الوطنّية
ّ
ا لثقافة الكتاب في إسرائيل، وتشك ا رئيسيًّ مقرًّ

"بستان". من أهداف هذا املشروع: دعم إبداعات  إقامة الفّنانعن إطالقها مشروع  اإلسرائيلّية خاّصة. تعلن املكتبة الوطنّية

م والتدّرب على الكتابة، الترجمة والتحرير؛؛ التطوير املنهّي من األدباء والشعراء الجديدة
ّ
لألدباء لتعارف اإتاحة فرصة  خالل التعل

ّية مختلفة ومتنّوعة
ّ
تعزيز الوعي العاّم  ؛دعم النشاط الثقافّي في املجتمع بمشاركة مبدعين ؛والشعراء املنتمين إلى مجتمعات محل

 ّيًزا لإلبداع األدبّي. بوصفها مختبًرا وح الوطنّية اإلسرائيلّيةلنشاطات املكتبة 

 

 تعريفات .2

 

 املكتبة الوطنّية اإلسرائيلّية م.ض. )شركة لفائدة الجمهور(  -" الوطنّية اإلسرائيلّيةاملكتبة " .2.1

ا  لسّتة، ُيخّصص في كّل سنة ّيةلاإلسرائي مشروع تابع للمكتبة الوطنّية –مشروع بستان" " .2.2 مبدعين في الحّد األقص ى سنويًّ

 على طول فترة املشروع، كما ينّص عليه التعريف في ما يلي، وذلك وفق الشروط املشار إليها في هذا النظام الداخلّي.  

 .2019كانون األّول وحّتى  2019 حزيرانيستمّر املشروع سبعة أشهر، بدًءا من  – مّدة املشروع"" .2.3

 ّية أو بالعبرّية، أو باللغتين مًعا، موّجه للجمهور، صدر في إسرائيل أو خارجها. ديوان شعر، بالعرب -" كتاب" .2.4

 لجنة رصد واختيار املبدعين املشاركين في مشروع بستان، التي يتطّرق هذا النظام الداخلّي إلى تركيبتها ومهاّمها.  –اللجنة" " .2.5

ملشروع بستان، والذين ُحّددوا بواسطة الدعوة لتقديم قائمة املبدعين الذين قّدموا ترشيحهم  -القائمة الشاملة" " .2.6

 الطلبات أو بواسطة أّي طريقة أخرى واستوفوا شروط الحّد األدنى ملشروع التي ينّص عليها هذا النظام الداخلّي.

استناًدا إلى مبدًعا، من بين املبدعين في القائمة الشاملة، اختارها أعضاء اللجنة  16-12قائمة تضّم  -القائمة القصيرة" " .2.7

 عملّية االختيار املنصوص عليها في هذا النظام الداخلّي. 

 

رها في املبدعين  .3
ّ
 شروط الحّد األدنى التي يجب توف

 مشروع بستان موّجه إلى املبدعين الذين يستوفون املعايير التالية: 

ا واحًدا على األقّل بنشر املبدع  3.1 ًفا شعريًّ
ّ
 العبرّية و/ أو العربّية. في السنوات السبع األخيرة مؤل

في القدس خالل فترة املشروع،  اإلسرائيلّية الشاعر متفّرغ للمشاركة في املشروع وااللتزام بالبقاء في محيط املكتبة الوطنّية  3.2

ن من املشاركة في مختلف نشاطات املشروع التالية: لقاء تعارف يستمّر ثالثة أّيام خارج املكتبة الوطنّية، و 
ّ
أربعة أسابيع من ليتمك

فة في مقرّ 
ّ
كما هو مفّصل  ّية، واملشاركة في النشاطات الثقاف2019 حزيرانخالل شهر  اإلسرائيلّية ةاملكتبة الوطنيّ  الكتابة املكث

 الحًقا. 



وفي أماكن أخرى في أرجاء  ّية اإلسرائيلّيةوإثراء خالل فترة املشروع في املكتبة الوطن ّيةاملبدع مستعّد للمشاركة في نشاطات ثقاف 3.3

. ستقام ّية اإلسرائيلّيةتضعها املكتبة الوطن ّيةمعقول وفق جداول زمن قدر البالد مع زمالئه املشاركين في املشروع وغيرهم من الكّتاب، ب

 . 2019كانون األّول  –الفترة من أيلول النشاطات خالل 

 قيمين فيهاواملعّد للمبدعين مواطني دولة إسرائيل املشروع ُم  3.4
ّ
 ان شرقّي القدس. ، بما في ذلك سك

 

 املكافآت املقّدمة للمبدعين . 4

 .يكلش 10،000ة واحدة تبلغ يحصل كل مبدع مشارك على منحة ملرّ  4.1

الوطنّية املنحة يحصل املبدعون املشاركون في برنامج الكتابة على أماكن سكن في القدس طوال فترة الكتابة في املكتبة إلى جانب  4.2

 أماكن السكن.  التي تختار لهم

 

 اللجنة وتركيبتها  تشكيل  .5

فين وباحثين. يعود تشكيل اللجنة أدباء وناشرين ومثّق  يكون من بينهمتقدير على أن  لجنة اختيار املبدعين ثمانية أعضاء على أقّل  تضّم 

ة واثنان بالعربية، أما اثنان من األعضاء يقرآن باللغة العبريّ  .وحدها اإلسرائيلّية ةوتحديد عدد أعضائها إلى اعتبارات املكتبة الوطنيّ 

فيجيدون اللغتين. تضم اللجنة رئيسين، األول من املجتمع العربي، بينما الثاني من املجتمع اليهودي. يقوم الرئيسان بإدارة  األربعة اآلخرين

ن أحد األعضاء من يّ ة باقي األعضاء فتكون سرّ ا هويّ أّم  نقاشات اللجنة وبتمثيل اللجنة أمام الجمهور ووسائل اإلعالم،
ّ
ة. في حال عدم تمك

 بتعيين عضو بديل.         اإلسرائيلّية ةاملشاركة، تقوم املكتبة الوطنيّ 

 

 تضارب املصالح.  6

كل عضو قبيل البدء  صّرحعضو من أعضاء اللجنة باالبتعاد عن الوقوع في حالة تضارب املصالح. بغية ضمان ذلك، ي يلتزم كّل  6.1

 ، قد ة أو غيرهاباملداوالت الختيار القائمة الشاملة عن عالقات صداقة أو عمل أو عالقات عائليّ 
ّ

ح من املرش
ّ

حين ملشروع تربطه بمرش

 بستان. 
ُ
 .  الوطنّية اإلسرائيلّيةل هذه التفاصيل إلى املكتبة حوّ ت

املكتبة في نهاية  قّررتته في اللجنة. في حال العضو من عضويّ  بإعفاء اقرارً تّتخذ هذه العالقات و  الوطنّية اإلسرائيلّيةاملكتبة  تناقش 6.2

ح تربطه به عالقات معيّ  املطاف بقاء هذا العضو في اللجنة، يتعّهد باالمتناع عن التصويت لصالح أّي 
ّ

 .      منهنة أو التعبير عن موقفه مرش

 

 ملبدعين الشاملة تقديم طلبات الترشيح لقائمة ا. 7

الشعراء تقديم طلبات الترشيح  تطلب فيها مندعوة موّجهة إلى الجمهور وإلى دور النشر في إسرائيل  الوطنّية اإلسرائيلّيةاملكتبة  تنشر  7.1

 ملشروع بستان.  

  على أّي شاعر يرغب يقّدم ترشيحه للمشروع أن يقوم بتعبئة النموذج الرقميّ  7.2
ّ
. إضافة إلى www.nli.org.ilر على موقع املكتبة: املتوف

ح إرسال سيرة ذاتيّ  كّل  علىذلك، 
ّ

 ة.صورة شخصيّ مع ة مرش



حه لالنضمام للمشروع خمس نسخ من أحد. ال تعاد هذه النسخ للمبدع أو لدار النشر. وعليه، يحق يترشقّدم كّل شاعر  يقّدم 7.3

 م بإرسال هذه النسخ إليها قبل انقضاء املّدة املحّددة في الدعوة.للمكتبة عدم التعامل مع ترشيح أي مبدع لم يق

يحق لكل عضو في لجنة التحكيم ترشيح اثنين من املبدعين املالئمين ملشروع بستان كحّد أقص ى، بشرط أن يستوفيا الشروط  7.4

 أعاله.  7.3و  7.2املذكورة في املادتين 

ح للمشروع بصورة معقولة في املوادّ طع املأخوذة من األعمال اإلبداعيّ للمكتبة استخدام الصور وبعض املقا يحّق  7.5
ّ

 ة التي أرسلها املرش

 مشروع بستان.التي تتناول  ة ة واإلعالميّ الترويجيّ 

 

 اختيار قائمة املبدعين القصيرة . 8

درج أسماء الشعراء الذين يستوفون شروط الحّد األدنى ضمن القائمة  8.1
ُ
حين. ثّم ت

ّ
يفحص أعضاء اللجنة ما قّدمه جميع املرش

 الشاملة.

 املكتبة نسخ كتب املبدعين املشمولين في القائمة الشاملة على أعضاء اللجنة. وّزعت 8.2

منح في ها املطلق تب، توصية مع عالمات لكّل كتاب. تحتفظ اللجنة بحّق أعضاء اللجنة، عند االنتهاء من قراءة جميع الك كتبي 8.3

ّدمت للجنة.  
ُ
 العالمات للكتب، مع األخذ باالعتبار عدد الترشيحات التي ق

ها وفي ضوء التوصيات املكتوبة والعالمات التي حاز علي -يجتمع أعضاء اللجنة ملناقشة كتب القائمة الشاملة، وفي ختام مناقشاتهم  8.4

 باملادة السابقة 
ً
ل من  - 8.3كل كتاب عمال

ّ
مبدع يستوفون  16-12تختار اللجنة أسماء املبدعين املشمولين في القائمة القصيرة التي تتشك

 جميعهم الشروط املنصوص عليها في هذا النظام الداخلّي.

 

 اختيار املشاركين في املشروع. 9

  رأيق 9.1
ّ
القائمة القصيرة )باستثناء أولئك األعضاء الذين يتقنون لغة واحدة  في دخول ة كتب الشعراء الذين نجحوا جميع األعضاء كاف

 اأعضاء اللجنة تدريًج  ضعة، فيقوم هؤالء بقراءة كافة الكتب املكتوبة باللغة التي يتقنونها فقط(. ية والعربيّ فقط من اللغتين العبريّ 

نقطة ويحصل الكتاب الحائز  16على  الدرجة األعلىالكتب املقّدمة، بحيث يحصل الكتاب الحائز على للمبدعين استناًدا إلى قراءة جميع 

كتاب على  عليها كل كتاب من طرف أعضاء اللجنة، ويحصل كّل  حصلعدد العالمات التي  ُيحسبعلى نقطة واحدة.  الدرجة األدنىعلى 

 . عدد النقاط اإلجماليّ 

  يحّق  9.2
ّ
 ة. ين ملقابلة شخصيّ جنة دعوة املبدعلل

املقابالت من كتاب من أعضاء اللجنة، وتعرض نتائج  عليها كّل  حصل ة التيتعقد اللجنة اجتماًعا تعرض فيه عدد النقاط اإلجماليّ  9.3

ص مكتوب بشأن الشعراء الذين وقع عليهم   االختيار مع املبدعين في حال انعقادها. تقوم اللجنة في ختام اجتماعها هذا بتقديم ملخًّ

ا باستثناء  أسماءال تنشر وتنشر أسباب وتعليالت اختيارها قبل انطالق البرنامج.   اللجنة كما ذكر أعاله.   رئيس يّ  أسماءأعضاء اللجنة بتاتً

إقامة  اإلسرائيلّيةالوطنّية قرار اللجنة بشأن املبدعين الذين وقع عليهم االختيار. يحّق للمكتبة  الوطنّية اإلسرائيلّيةتنشر املكتبة  9.4

ا أو بالفيديو(. كما ويحق للمكتبة استخدام هذه الصور ألغراض الترويج في أية وسيلة  حفل افتتاحي للمشروع وتصويره )فوتوغرافيًّ

 إعالمية وبأية طريقة أخرى.  

  



 التزام املبدعين. 10

يستلمها كل مبدع في أعقاب  ّيةشخص ّية، بالتوقيع على اتفاقيلتزم املبدعون الذين وقع االختيار عليهم للمشاركة في مشروع بستان 10.1

 الجلسة املخّصصة الختيار قائمة املبدعين املشاركين في املشروع. 

ي يشارك كّل شاعر، وقع االختيار عليه للمشاركة في املشروع، في لقاء يستمّر ثالثة أّيام في بيئة هادئة وفي أربعة أسابيع من الكتابة ف 10.2

 . أعاله 3كما ذكر في املادة  ّية)طيلة أيام األسبوع باستثناء عطلة نهاية األسبوع( وبالنشاطات الثقاف الوطنّية اإلسرائيلّيةمقر املكتبة 

 

 عامّّ. 11

اعتباراتها وفق  ،وقت في أّي  في هذا النظام الداخليّ  الواردةإدخال تغييرات على الشروط  الوطنّية اإلسرائيلّيةللمكتبة  يحّق  11.1

 . ّيةالحصر 

 كل ما جاء في هذا النظام الداخلي، وإْن كتب بلغة املذكر، فاملقصود به الرجال والنساء على حّد سواء.  11.2

 

 


