תקנון הפרס התורני "משכן שילה" מבית "מוסד הרב קוק"
הנהלת "מוסד הרב קוק" החליטה לייסד פרס שנתי ע"ש הגאון רבי שילה רפאל זצ"ל,
אב"ד ירושלים ,במלאת  15שנה לפטירתו .הגר"ש רפאל זצ"ל היה אחד מעמודי התווך של
מוסדנו אשר הקים את "המכון להוצאת ראשונים ואחרונים" שע"י "מוסד הרב קוק" .הוא
הוסמך לרבנות ע"י גדולי הרבנים ונבחר לכהן כרב שכונת "קרית משה" בירושלים .לאחר
מכן נתמנה כאב בית הדין בירושלים.
את עיקר מעייניו השקיע בתחום ההדרת ספרי ראשונים ואחרונים שחלקם נשתיירו בצורה
מקוטעת ומשובשת ,והוצאתם לאור בעריכה מחודשת ,מנופה ומקפת.
לשם כך הקים את ה"מכון להוצאת ראשונים ואחרונים" ב"מוסד הרב קוק" שהעשיר את
הספרות התורנית בספרי יסוד שלא יתכן לימוד ראוי לשמו בלעדיהם .מלבד היותו ראש
המכון ,שליווה בעריכתו את כל פרסומיו ,ההדיר בעצמו את חידושי הריטב"א על מסכתות
חולין ובבא מציעא על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים עם הערותיו המחכימות לכל מעיין
ולומד .לאחר מכן החל לעסוק בההדרת חידושי הרשב"א על מסכת כתובות והספיק
לההדיר רק את שני הפרקים הראשונים של המסכת ונסתלק באמצע עבודתו.
היה אחד הקרובים ביותר אל כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה"בית ישראל" מגור זצוק"ל ועמד
בקשר רצוף עם מרן הגרש"ז אוירבעך ועם מרן ה"פני מנחם" מגור זצוק"ל וכן עם
יבלחט"א מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.
לאחר מחלה קצרה השיב נפשו לבוראה ביום א' ג' בכסלו תשנ"ה בדמי ימיו ואלפים רבים
ליווהו למנוחות .בהתאם לצוואתו לא נישאו הספדים ולא נכתבו תארים על מצבתו.
לאחר פטירתו הופיעו הספרים" :משכן שילה"  -אסופת מאמריו ,חידושי תורה ופסקי דין,
ו"ספר הזכרון לגר"ש רפאל זצ"ל".
א .מטרת הפרס:
לעודד ולתמוך במחברי ספרים בספרות התורנית המקורית ובספרי עזר תורניים.
ב .תנאי השתתפות:
 (1על המחבר להיות אברך כולל בהווה או ראש כולל או ראש ישיבה )יש
לצרף אישור מהכולל על מקום לימודים(.
 (2יצירות וחיבורים חדשים – יתקבלו רק חיבורים ויצירות חדשות שלא
ראו אור מעולם.
 (3תוכן החיבור – מהדורות חדשות של ספרי רבותינו הראשונים או
האחרונים בכל תחום ,יצירה עצמית של חיבור מקורי כגון :פרשנות כתבי
הקודש ,חידושים ופרושים בש"ס ובפוסקים ,שו"ת ,וכדומה .החיבור יכול

לעסוק בתחום תורני כלשהו :הלכה ,אגדה ,תפילה ,הגות ומחשבה,
חסידות ,ועוד.
 (4גודל החיבור – החיבור צריך לכלול לפחות כ 300,000 -סימני דפוס ולא
יפחת מ 200 -עמודים.
 (5החיבור יוגש שהוא מוקלד על גבי .C.D

ג .זמן הגשת החיבור:
החיבור יוגש למזכירות "מוסד הרב קוק" או יישלח בדואר החל מר"ח כסלו בכל
שנה ולא יאוחר מר"ח ניסן .לא יתקבלו חיבורים לאחר ר"ח ניסן.
ד .ועדת הפרס:
המיון הראשוני ייעשה ע"י הנהלת "מוסד הרב קוק" בראשות הרבנים  :הרב יהודה
רפאל – יו"ר ההנהלה ,הרב יוסף מובשוביץ – רב שכונת קרית משה והרב נתן
שפירא וצוות עורכים תלמידי חכמים מ"מוסד הרב קוק" .לאחר מכן יועברו
החיבורים לוועדת הפרס:
הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת "עטרת ישראל" – ראש
הוועדה
הגאון רבי דוד כהן שליט"א – ראש ישיבת "חברון"
הגאון רבי שאול אלתר שליט"א – ראש ישיבת "שפת אמת"
מבין החיבורים שיוגשו תבחר הוועדה מספר יצירות הראויות לפרס.
לקראת חג השבועות בכל שנה תכריז הוועדה על החיבורים הזוכים לשנה זו.
ה .הפרס:
מחבר שיוכרז כזוכה יזכה שחיבורו יעבור עריכה מקצועית ע"י טובי העורכים
בתחום הספרות התורנית ,הגהה ,עימוד ועיצוב ,ויצא לאור כספר ע"י "מוסד הרב
קוק" .כל הזכויות שמורות ל"מוסד הרב קוק".
הספר יופיע אי"ה לקראת ג' כסלו בכל שנה באירוע מרכזי ולאחר מכן יפורסם
ויופץ ככל ספרי האיכות של "מוסד הרב קוק".
המחבר יקבל כהוקרה  50ספרים מהמהדורה הראשונה.
ו .אופן הזכייה:
אין המחבר יכול לזכות בפרס זה אלא אחת לחמש שנים .מחבר שהגיש לוועדה ולא
זכה בפרס יכול להגיש שוב את אותו חיבור בשנה שלאחר מכן.

טופס הצטרפות לפרס התורני "משכן שילה" מבית "מוסד הרב קוק"

שם המחבר ________________
כתובת

________________

כתובת דוא"ל )במידה ויש( __________________
טלפון __________________
נייד ___________________
שם הישיבה הגדולה בה למד המחבר _____________________
שם הכולל שהמחבר לומד____________ ראש הכולל _______________
כתובת הכולל __________________
טלפון הכולל___________________
שם החיבור שמוגש לוועדה ____________________
תוכן החיבור )נא פרט בקצרה(

• יש לצרף אישור מהכולל על לימודים במקום.
• המועד האחרון להגיש חיבור לוועדה – ר"ח ניסן.
יש לשלוח את הטופס בצירוף  C.D.שבו החיבור ,בדואר ל"מוסד הרב קוק" ת.ד642 .
ירושלים  91006ולציין עבור "הפרס התורני משכן שילה" או להגיש באופן ידני
במזכירות "מוסד הרב קוק" רח' הרב מימון  ,1קרית משה ,ירושלים
בימים א'-ה' בין השעות  8:00-18:00ביום ו' בין השעות 9:00-12:00
נא לבקש אישור מהמזכירות על הגשת חיבור לוועדה.
בהצלחה!

