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פרסי עיריית תל-אביב-יפו
פרס רוזנבלום לאמנויות הבימה ע"ש גוטליב וחנה רוזנבלום לשנת 2022
מועד אחרון להגשת המועמדות :יום ראשון ,כ"ט בשבט תשפ"ב 31 ,בינואר 2022
במשלוח דואר )חותמת הדואר לא יאוחר מ – (31.1.2022
במסירה ידנית יש לתאם מראש
שימו לב – אפשר להגיש מועמדות בפרס גם במייל  prizeawardtlv@gmail.com :יש לציין בכותרת המייל
את שם הפרס  +שם המועמד
הפרס יוענק לאמנים וליוצרים מצטיינים בתחומי אמנויות הבימה :תאטרון ,מחול ומוזיקה.
פרטי המועמד/ת
שם פרטי ומשפחה_____________________________________________________________ :
תחום______________________________________________________________________ :
מספרי טלפון_________________________________________________________________ :
כתובת מלאה )רחוב ,עיר ,מיקוד(___________________________________________________ :
כתובת דוא"ל________________________________________________________________ :
המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות
 .1טופס הרשמה )עותק אחד(
 .2קורות חיים מודפסים ,עד שני עמודים ,ובהם פירוט העשייה האמנותית ) 6עותקים(
 .3תיק עבודות ) 6עותקים(
הערות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

כל תושב ישראל ,כהגדרתו בחוק התושבות ,רשאי להגיש מועמדות לפרס או להגיש אדם אחר בתור מועמד.
הצגת מועמדות שלא תוגש במלואה ,תיפסל.
אין צורך בהמלצות.
בתחום המוזיקה אין צורך להגיש פרטיטורות.
בהגשה לפרס מפעל חיים יש לציין זאת על הטופס בהבלטה
אפשר להגיש תיק עבודות מודפס או תיק עבודות על דיסק און קי ,וגם אפשר לצרף לינק המפנה ישירות לאתר
האישי ולעבודות ,אם יש.
החומרים שיישלחו לא יוחזרו ולא יישלח אישור על קבלתם.

את טופס ההרשמה יש לשלוח בעותק אחד ,את החומרים הנלווים יש לשלוח בששה עותקים ,לידי אסף רותם ,מרכז
הפרסים העירוניים ,לכתובת :עיריית תל-אביב-יפו ,רחוב אבן גבירול  ,69קומה  10חדר  ,1017תל אביב .6416201
פרטים נוספים בטלפון ,03-7244524 :דוא"לrotem_as@tel-aviv.gov.il :
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הקרן ע"ש חנה וגוטליב רוזנבלום לאמנויות הבימה)***(
עדכון התשע"ד – 2014
 .1שם הקרן :פרס עיריית תל-אביב  -יפו בשטחי האמנות ,התאטרון והמשחק ע"ש גוטליב וחנה רוזנבלום.
 .2מטרת הקרן :חלקות פרסים ומענקים בתחום אמנויות הבמה אחת לשנתיים )***(.
 .3כספי הקרן מופקדים בידי עיריית תל-אביב – יפו ,אשר תהיה אחראית לביצוע תקנות הקרן בדבר חלוקת הפרסים
והמענקים ,בהתאם לתנאי החוזה.
הפרסים יוענקו מפירות הקרן לאמנים ויוצרים מצטיינים )**( בתחום אמנויות הבמה :תאטרון ,מחול ומוסיקה.
 .4א .הפרסים יוענקו וייקבעו אחת לשנתיים מכספי פירות הקרן .יחולקו לפחות שני פרסים בסכום
שלא יהיה פחות מ –  $ 5,000ומענקים שלא יהיו בסכום הנמוך מ $ 2,000 -כל אחד ,לסך חמישה זוכים לפחות.
ב .הזוכים יקבעו ע"י ועדת השופטים ע"פ הקטגוריות הבאות:
• מפעל חיים
• אמנים ויוצרים
• אמנים ויוצרים בתחילת דרכם )**(
 .5הפרס בכל קטגוריה יוענק לאמן פעם אחת בלבד.
 .6ועדת השופטים :ועדת השופטים תהיה בת חמישה חברים .נציג מטעם החוג לאמנויות הבימה מאחת
האוניברסיטאות ו/או )***( המכללות המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה
בארץ ,נציג מטעם אחד מבתי הספר למשחק המוכרים בארץ )**( ,שני נציגים מטעם עיריית תל-אביב – יפו
שימונו על ידי ראש העירייה )*( ,ונציג מטעם המשפחה.
השופטים ,שאינם מקרב המשפחה ,לא יכהנו בוועדה יותר משתי קדנציות רצופות)***(
יינתן ביטוי הולם של נשים ככל הניתן)***(
 .7אופן הדיון :כמה שבועות לפני דיוני ועדת השופטים יוכרזו בעיתונות ובפניות ישירות למוסדות התרבות על הצגת
מועמדים ל"פרס רוזנבלום" .ההצעות יוגשו לעיריית תל-אביב – יפו ,בצירוף המסמכים הבאים :קורות חיים של
המועמד ,טופס הרשמה ותיק עבודות )***(.
השופטים יהיו רשאים להגיש מועמדים משלהם ,ולבקש מן המועמדים לפרס להגיש את כל המסמכים
הדרושים)*( .ההכרעה בדבר מתן הפרס תהיה ברוב דעות ,גם אם יש צורך בהתכנסות יותר מפעם אחת)***(.
ועדת השופטים תגיש לראש העירייה את ההחלטה בצרוף הנימוקים למתן הפרס_)***( מנהל/ת פרסי העירייה
משתתפ/ת בישיבות ועדת השופטים ללא רשות הצבעה)***( .אין הפרס ניתן למי שאינו בן החיים)***(.
 .8הגשת מועמדות לוועדת הפרס :את ההצעות יש להגיש לעירייה במועד שייקבע)***(.
 .9ראש העירייה או נציג מטעמו יודיעו לזוכים על זכייתם בפרס.
לטקס הענקת הפרס יוזמנו משפחות התורם ,אנשי ציבור והציבור הרחב ,כנהוג לגבי פרסים אחרים.
הטיפול בקרן ,יהיה לצמיתות באחראיות העירייה ובאמצעות היחידה המטפלת בפרסי העירייה האחרים.
)*(  -תיקון ה'תשס"א
)**(  -תיקון ה'תשס"ז
)***(  -תיקון ה'תשע"ד
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