
 ״בשיתוף אמריקן אקספרס המטבח הישראלי פרסי״ – תקנון

 

 כללי –קע ר .1

לאנשים, עסקים ועמותות, על פי בחירת אנשי תעשיית הקולינריה וחברי  יוענק מדי שנה הפרסים .1.1
הינו על מצויינות ויצירתיות בשנה  הדגש '.א בנספחו זהבאתר  ועדת הפרס בקטגוריות המפורסמות

 .הקולינריה הישראלית בארץ, ובעולםהמסתיימת, וקידום 

 21הפרס הינו מיזם מרכזי של היזמים הקולינריים נירית וייס ודוד קישקה וחברת מיקסקארד  .1.2
ומוקדש לקידום תרבות קולינרית מקומית, יצירתית, משגשגת, אתית,  "(החברה)להלן: " בע"מ

 חזקה. פרסים אלה משקפים את הערכים הללו. 

 מטרות  .2

 הפועלים לקידום המטבח הישראלי והגדרתו כמרכיב של זהות בהוויה המקומית.חיזוק וקידום  .2.1

 חיזוק וקידום ענף הקולינריה בישראל כענף תרבות משגשג ומוכר, נכס צאן ברזל. .2.2

 חיזוק ערכי מצוינות ויצירתיות בקרב מובילי המטבח הישראלי על שלל שחקניו וענפיו. .2.3

 הפרסים .3

 ר באות כבוד. הפרסים שיוענקו אינם כספיים. מדוב .3.1

יה, בקטגוריות יוענקו בשנה זו לאנשי הקולינר בשיתוף אמריקן אקספרס״ פרסי המטבח הישראלי״ .3.2
 "(.העסק בית"/  "תףתמש"לתקנון זה )להלן:  בנספח א'המפורטות 

. לעניין זה, בתי עסקאחד בלבד בכל קטגוריה, ולא יחולקו בין מספר  בית עסקהפרסים יוענקו ל .3.3
לרבות שף, מסעדה, קבוצת יזמים, עמותה וכיו"ב, אלא אם נאמר במפורש  -משמעו "זוכה אחד" 

 אחרת.

 תנאי סף למועמדויות בקטגוריות הפרסים .4

 העומד בכל התנאים הבאים במצטבר: בית עסקהצעת מועמדות תוגש רק לגבי  .4.1

 ;בישראל של בית העסק מרכז פעילותו הקולינרית .4.1.1

 מגיש הצעת המועמדות הנו אזרח ישראלי. .4.1.2

המועמד להגשת הצעת מועמדות  במקרה שמגיש הבקשה אינו המועמד, ניתנה הסכמת .4.1.3
 ;בשמו

  המועמד הינו בין החיים.ככל שהמועמד הינו אדם, , הגשת המועמדות במועד .4.1.4

 זכאות להגשת מועמדות .5

מסעדות, מעדניות,  רשאי להגיש הצעת מועמדות כל אדם, לרבות המועמד עצמו, או כל גוף, לרבות: .5.1
מאפיות, קונדיטוריות, שווקים, מפעלי מזון, בתי בד, מחלבות, חוות מזקקות, יקבים, מבשלות, 

 שונות, חקלאים, יצרנים קטנים, יזמים קולינריים, יצרנים, יוצרים.

שהם יבצעו גילוי  בכפוף לכך להגיש הצעת מועמדות, גם הם חברי ועדות השיפוט רשאים כי ,מובהר .5.2
 ימנעו מלהצביע באותה הקטגוריה בה הם משתתפים. נאות ו

 תהליך הגשת מועמדות .6

  ;מילוי טופס הגשת מועמדות .6.1

 בית העסק;המועמד ו/או של צירוף תמונות ולוגו  .6.2

 . אישור קריאת תקנון .6.3

 קבוצת הבוחרים .7

, ירכיבו קבוצת הבוחרים ״חוכמת המקצוענים״בוחרים ובוחרות המרכיבים את  1000 -למעלה מ .7.1
 את רשימת המועמדים הסופיים. 

 הקבוצה מורכבת מ:  .7.2

 ;חברי איגוד המסעדות והברים .7.2.1

 ;חברי עמותת מסעדנים חזקים ביחד .7.2.2

  ;חברי העמותה הישראלית לתרבות קולינרית .7.2.3

 ;בית לאוכל מקומי מבית שטראוס-חברי קהילת רוטס .7.2.4



 חברי עמותת סלואו פוד בישראל .7.2.5

 .עיתונאי הקולינריה בישראל .7.2.6

 פרסועדת  .8

פרס׳ מיוחדת, אשר ה״ ימנו ׳ועדת בשיתוף אמריקן אקספרס מארגני ״פרסי המטבח הישראלי .8.1
 מורכבת ממקצוענים ומובילים בתחום הקולינריה בישראל.

 שופטים. 16  עד 12ספר של מועדת הפרס תורכב מ .8.2

ון ווייולהכריע במקרה של בעיות, ש אשר תפקידו לעמוד בראש הועדה -בראש הועדה יעמוד יו״ר  .8.3
 .בתוצאות

 תקופת מינוי שופט בוועדת הפרס הינה למשך שנה אחת. .8.4

רשאים למנות מחדש שופט  בשיתוף אמריקן אקספרס" פרסי המטבח הישראלי"מארגני טקס  .8.5
 ויו"ר לתקופות נוספות.

 והוראות תקנון זה. מארגני הטקסועדת הפרס תפעל בהתאם לנהלי העבודה של  .8.6

ולא יוכלו , גוד עניינים וטופס שמירת סודיותלמניעת ני השופטים יחתמו על טופס גילוי נאות .8.7
 להצביע בקטגוריות בהן יש להם מעורבות כזו או אחרת.

טקס יהיו רשאים היבוטל מינויו, ומארגני  –באם סרב שופט לחתום על איזה מהטפסים האמורים  .8.8
 למנות שופט אחר במקומו.

 פרסי המטבח הישראלי"א הקשור בטקס מכל גורם שהו חברי ועדת השיפוט לא יקבלו טובות הנאה .8.9
 . בשיתוף אמריקן אקספרס״

 תהליך השיפוט  .9

 לעיל. 6כמפורט בסעיף  –טופס ומסמכים רלוונטיים  המועמדות פתוחה לכל. הגשת .9.1

 .גיבוש רשימת המועמדים בכל קטגוריה .9.2

 סבב הצבעה פתוחה ראשונה יתקיים בקרב קבוצת הבוחרים המקצועית. .9.3

ביותר בכל קטגוריה בתחום המועמדים הסופיים שקיבלו את הציון הגבוה  8בסבב זה יבחרו  .9.4
 מועמדים סופיים בכל קטגוריה בשאר התחומים. 5וכן המסעדות, 

. קטגוריה בכל 8 10 -1בציונים  מועמדים 8 ינקדחבר בועדת הפרס  כל - המסעדנות בתחוםהניקוד  .9.5
 מירב את שיקבל . מועמד 5 -1 בציוניםמועמדים  5ינקד  חבר בועדת הפרס כל - התחומים בשאר

 קטגוריה בכל סופיים מועמדים 8 יהיו. לאחר שלב ניקוד זה הבא לשלב יעלה בסה"כ הנקודות
 .התחומים בשאר קטגוריה בכל סופיים מועמדים 5-ו מסעדותה בתחום

בתחום המסעדנות  8 -בכל קטגוריה המועמדים הסופיים  רשימתלאחר שיקלול הציונים תתקבל  .9.6
 בתחומים האחרים.   5-ו

תשלח רשימת המועמדים הסופיים, ללא ניקוד, לכל  כשבועיים לפני יום הטקס -סבב הצבעה שני  .9.7
 אחד ואחת מחברי ועדת הפרס לשלב דירוג נוסף.

 נקודות למצטיין ועד נקודה אחת לטעון שיפור( 5810/-הניקוד יתבצע באמצעות אותו המדרג )מ .9.8

שיויון בניקוד: המועמד שקיבל את הניקוד המקסימלי פעמים רבות ביותר הוא הזוכה. במידה של  .9.9
 לפי הכרעת קולו של יו''ר וועדת הפרס.במקרה של שוויון גם ברכיב זה, ו

 תהליך זה יפוקח ע״י משרד רואה חשבון מקצועי. .9.10

 הענקת הפרסים .10

יתקיים אחת לשנה במועד  "בשיתוף אמריקן אקספרס פרסי המטבח הישראלי"טקס הענקת  .10.1
 ובמקום שיקבעו ע״י מארגני הטקס.

המארגנים או מי מטעמם יודיעו למועמדים הסופיים על עלייתם לרשימת המועמדים הסופיים  .10.2
 ומועד ומקום הענקת הפרסים עד שבועיים טרם מועד הענקת הפרס.

בפרס להשתתף אישית בטקס הענקת הפרסים. אם מסיבה כלשהי, לא בית העסק הזוכה נציג על  .10.3
להשתתף בטקס, יהא עליו לדאוג לממלא מקום שיקבל את הפרס  נציג בית העסק הזוכהיוכל 

  .מטעמו

מובהר כי מארגני הטקס רשאים להודיע על ביטול מתן פרס לזוכה, גם לאחר מתן הודעה רשמית  .10.4
לרבות מעורבות פלילית של  בשל נסיבות שלא נצפו מראש,על הזכייה, במקרה שיחליטו על כך, 

  התייעצות עם ועדת הפרס.ולאחר  הזוכה,



הפרס הוא ביטוי של הוקרה והערכה, ובשום מקרה לא יהווה תשלום של שכר, משכורת או תגמול  .10.5
 .אחר לזוכה בו, ולא כתחליף לתשלומים כאלה בצורה שהיא

 

 הנחיות לזוכים .11

ערוך טקס להענקת הפרס, מחויבים הזוכים בקטגוריות הפרס השונות, ככל שיבחרו המארגנים ל .11.1
לרבות הפרס על מפעל חיים, להשתתף בטקס, זולת אם קיבלו אישור מראש ממארגני הטקס 

 להיעדר ממנו. 

הזוכים בפרסים מתחייבים לשתף פעולה עם מארגני טקס פרסי המטבח הישראלי ולקחת חלק  .11.2
 בראיונות תקשורתיים. 

פרסי המטבח הישראלי שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את מארגני  – פרסומיםמדיניות  .12
 שמות הזוכים בטקס בפרסומים שונים.

 כח עליון .13

לא ניתן להוציא את  במקרה של מקרה כח עליון אשר הוביל במישרין או בעקיפין לנסיבות בהן .13.1
תהיה החברה פטורה  אל הפועל,  בשיתוף אמריקן אקספרס" המטבח הישראלי פרסי"טקס 

 החברה להתחייבות בכפוף כי, העסק לבית ידועעקב כח עליון.  הטקסמאחריות בכל הקשור לביטול 
 לא, המתוכננת במתכונתו טקסה את להוציא מנת על המאמצים מירב את ולעשות בשקידה לפעול
 שהאירוע ככל או/ו טקסה ממרכיבי איזה לבצע יהיה ניתן ולא במקרה החברה כלפי טענה תהיה
 ,הקורונה נגיף השלכות לרבות, החברה בשליטת שאינם אירועים עקב ,מהמתוכנן שונה באופן יהיה

 . החברה מאמצי וחרף החברה של מרשלנות נובע אינו שהדבר ובלבד

 טקס ו/או מי מטעמו, והוא כפוףהתקנון זה ייבדק מעת לעת על ידי מארגני  .14

 לשינויים.

 נוחות, אולם מובהר כי הפנייה מיועדת לגברים ולנשים כאחד. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בתחום המסעדנות

 פרס המסעדה המצטיינת של המטבח הישראלי

: מסעדה 2021פרס אשר יוענק למסעדה מצטיינת, במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילותה בשנת 

בעלת תפריט יצירתי ומקורי אשר לה תרומה להתפתחות המטבח הישראלי, שימוש בחומרי גלם איכותיים 

ומקומיים, הפגנת מצוינות, יציבות, הקפדה על שירות ואירוח, ומעורבות השף האחראי בעולמות התוכן של 

 המטבח הישראלי.

 פרס השף המצטיין של המטבח הישראלי

: שף אשר מפגין 2021במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילותו בשנת פרס אשר יוענק לשף מצטיין, 

יצירתיות ומקוריות, תוך השארת חותם אישי בבניית תפריט ישראלי מקומי, המפגין כישורי חדשנות ו/או 

 השראה מבישול מסורתי, משפיע ומקדם ערכים בקרב מקצועני הענף.

 פרס השף המבטיח של המטבח הישראלי

: שף צעיר, הצועד 2021נק לשף המבטיח במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילותו בשנת פרס אשר יוע

 את צעדיו הראשונים בקדמת המטבח, אשר מביע קול מיוחד וחדשני בעל תרומה להתהוות המטבח הישראלי.

 פרס המסעדה החדשה המצטיינת של המטבח הישראלי

 2021פרמטרים הבאים, מסעדה אשר נפתחה בשנת פרס אשר יוענק למסעדה החדשה המצטיינת במכלול ה

וזו לה צעדיה הראשונים אך היציבים, תוך הצגת ערכים ברורים, תפריט חדשני ורמת ביצוע ושירות יציבים 

  וגבוהים.

 פרס אוכל הרחוב המצטיין של המטבח הישראלי

ל פעילות בשנת פרס אשר יוענק למסעדת אוכל הרחוב המצטיינת, במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש ע

מסעדת אוכל רחוב, חדשה כוותיקה, אשר מתבלטת בביצוע מדויק של אוכל רחוב ישראלי בלבד, תוך   :2021

 שמירה על מסורת או הפגנת חדשנות בשילוב חומרי גלם מקומיים מצוינים.

 פרס מוסד הקולינריה המצטיין של המטבח הישראלי

שנה  20-כלול הפרמטרים הבאים, אשר לו ותק של למעלה מפרס אשר יוענק למוסד הקולינריה המצטיין, במ

לפחות: בית אוכל הנחשב למוסד של ממש בקולינריה הישראלית, כזה ששרד את כל הטלטלות שבדרך, רכש 

לעצמו קהל לקוחות קבוע, מקפיד לשמור על רמה לאורך כל השנים ואשר יש לו חלק בגיבוש הזהות הייחודית 

 השנים תוך מתן במה לאוכל שורשי ומסורתי.של המטבח הישראלי לאורך 

 פרס המסעדה הכשרה המצטיינת של המטבח הישראלי 

: 2021פרס אשר יוענק למסעדה הכשרה המצטיינת, במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילות בשנת 

מסעדה בעלת תפריט כשר בעל חותם יצירתי ומקורי אשר לו תרומה להתפתחות המטבח הישראלי, תוך 

מוש בחומרי גלם איכותיים ומקומיים, מצוינות והקפדה על שירות ואירוח, ומעורבות השף האחראי בעולמות שי

 התוכן של המטבח הישראלי.

 



 בתחום היזמות והחדשנות

 פרס המיזם המצטיין לקידום המטבח הישראלי

במכלול הפרמטרים פרס אשר יוענק למיזם המצטיין אשר שם לו למטרה לקדם את תרבות המטבח הישראלי, 

: לאדם או לגוף פרטי או ציבורי, אשר יזמו והובילו פרויקט או מהלך 2021הבאים, בדגש על פעילות בשנת 

 )שאינם מסעדה או בית אוכל בלבד( יוצא דופן שמקדם את תרבות המטבח הישראלי בארץ ובעולם.

 פרס מיזם החדשנות המצטיין של המטבח הישראלי

חדשנות המצטיין של המטבח הישראלי, במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פרס אשר יוענק למיזם ה

: לאדם או לחברת הזנק, אשר קידמו, המציאו, חקרו או הובילו מיזם התורם לחדשנות 2021פעילות בשנת 

טק אשר להם תרומה להתפתחות מערכת –טק ו/או אגרו–במזון, סביבה, בריאות: מיזמי טכנולוגיה ו/או פוד

 ית מזון חזקה ו/או מקיימת.מזון מקומ

 בתחום התקשורת

 :מדיה כתובה ומשודרת –פרס מצוינות בתיעוד המטבח הישראלי 

פרס אשר יוענק לתיעוד המצטיין של עולמות המטבח הישראלי במדיה הכתובה ו/או המשודרת, במכלול 

סיקור, כתיבה,  : לאדם או קבוצה אשר עוסקים בתיעוד,2021הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילות בשנת 

איסוף ויצירת מתכונים בעולמות מטבח הישראלי והמקומי: ספר בישול, סדרת טלוויזיה, סרט דוקומנטרי, ספר 

 עיון, כתיבה עיתונאית, פוד קאסט, וידאו קאסט, בלוג.

 מדיה חברתית: –פרס מצוינות בתיעוד המטבח הישראלי 

ערוצי המדיה החברתית, במכלול הפרמטרים הבאים, פרס אשר יוענק על מצוינות בתיעוד המטבח הישראלי ב

: לאדם פרטי או לקבוצה אשר יוצרים תוכן מקורי ובעל ערך מוסף לקידום שפת 2021בדגש על פעילות בשנת 

המטבח הישראלי בפעילותם ברשתות החברתיות )אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק, טוויטר ועוד(: מתכונים, 

 ביקורת, המלצות, צילומים ועוד.

 בתחום החקלאות, הייצור וחומרי הגלם

 פרס מצוינות לחקלאי ישראלי

: גידול יוצא דופן 2021פרס אשר יוענק לחקלאי מצטיין במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילות בשנת 

ואיכותי של זן ישראלי או כזה אשר בשימוש נרחב במטבח הישראלי, של ירק, פרי, בעל כנף, בקר, דגה או כל 

 גידול. סוג של

 פרס מצוינות ליצרן ארטיזנלי ישראלי

: יצרן אשר מייצר 2021פרס אשר יוענק ליצרן ארטזינלי במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על פעילות בשנת 

בשימוש נרחב במטבח  -מוצר מקומי במלאכת יד תוך מתן כבוד לשיטות הכנה מסורתיות )לא תעשייתיות( 

 טחינה, נקניקים, מאפים, לחמים, קונדיטוריה, מתוקים.הישראלי: דבש, גבינות, שמן זית, 

 פרס מצוינות בתחום ייצור היין, הבירה והאלכוהול

פרס אשר יוענק על מצוינות בתחום יצור היין, הבירה והאלכוהול, במכלול הפרמטרים הבאים, בדגש על 

ואיכותיים בתעשיית היין : יקב או מזקקה מקומי, אשר מציג סטנדרטים גבוהים 2021פעילות בשנת 

 והאלכוהול המקומית והעולמית.



 פרסי הוקרה מיוחדים

  פרס השראה יוצאת דופן

 10פרס השראה יוצאת דופן הוא הינו פרס הוקרה מיוחד ליחיד או קבוצה על פעילות ארוכת שנים )מעל 

ראלית, ויצר שפה שנים(, עבור מפעל חיים פורץ דרך אשר הותיר חותם מיוחד על תרבות הקולינריה היש

  חדשה ומובחנת המקדמת את המטבח הישראלי.

 

: לאדם או קבוצה אשר 2021פרס הוקרה מיוחד אשר יוענק על תרומה יוצאת דופן, בדגש על פעילות בשנת 

תרמו בצורה משמעותית להתפתחות וחיזוק מוסדות ועסקי המטבח הישראלי בשנה החולפת המאתגרת עד 

 )מאחורי ומלפני הקלעים(.מאוד 

 

 

 

 

 

 


