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פרס מתנאל ים-תיכון-מדיטרנה לתרבות
קול קורא
"הים התיכון וים סוף תוחמים את גבולות ישראל ולחופם שוכנות  22רשויות מקומיות
המשקפות את המגוון האנושי הישראלי במלואו :מערים גדולות ועד יישובים במועצות
אזוריות ,שמורות טבע ואזורי תיירות ,ערבים ויהודים .הים והחוף מגלמים בתוכם
ערכים תרבותיים אוניברסאליים וישראליים של פיתוח ,בד בבד עם שימור וקיימות".
מתוך אמנת רשויות החוף
פרס מתנאל ים-תיכון-מדיטרנה ( )Méditerranéeבעידוד קרן מתנאל יוענק מדי שנתיים ע"י פורום רשויות החוף
והמכון האירו-ים-תיכוני לדיאלוג בין הציוויליזציות (מא"י) ,לרשויות ,גופים או אנשים ,על מצוינות בפעילות
אמנותית ותרבותית בזיקה לים התיכון.
מטרת הפרס היא לעודד את רשויות החוף בישראל לעשייה תרבותית בזיקה לים התיכון ולמרחב האזורי בו
נמצאות הרשויות.
הפרס יוענק במסגרת הכנס השנתי של פורום רשויות החוף ,ויכלול מענק כספי בסך כולל של  ,$25,000שיוענקו
לזוכה אחד או יותר שייבחרו על ידי ועדת השיפוט.
כנס רשויות החוף יתקיים בהרצליה ב 29-בינואר .2018

תנאים כלליים
הפרס ניתן על יצירה או פעילות בתחומי התרבות והאמנות שהתבצעה באחת מהערים או הרשויות לחוף
הים התיכון בישראל.
הפרס יינתן לרשות שהיתה שותפה ליוזמת הפרויקט והשקיעה בהפקתו ו/או לאמן/קבוצת האמנים שפעלו
והפיקו את הפרויקט האמנותי באותה רשות.
הפרס שיוענק בינואר  2018יתייחס לפעילות בשנת העבודה  2017או למופע השנתי של פעילות רב-שנתית
שהתקיים ב.2017-

רשאים להגיש מועמדות
רק רשויות החברות בפורום רשויות החוף זכאיות להגיש מועמדות לקבלת הפרס .כל רשות זכאית להגיש
פרויקט אחד בלבד בשמה לשיפוט ,באישור ובחתימת ראש העירייה ומנהל אגף התרבות.
תתאפשר הגשה משותפת של מספר רשויות שכנות ,ובלבד שאחת מהן לפחות חברה בפורום וזו הגשתה
היחידה.
ההגשה תכלול את האמנים ,היוצרים ,המפיקים והגורמים השותפים הרלבנטיים לצורך הפרויקט התרבותי
המוגש כמועמד.

קריטריונים לבחינת מועמדויות
איכות הפרויקט
מקומיות – ביטוי למאפיינים מקומיים ייחודיים
קהילתיות  -מידת המעורבות והתרומה לתושבים
חשיפה  /השפעה  /אימפקט
מקוריות ,חדשנות
זיקה לים התיכון – שימור וטיפוח הים התיכון ותרבותו הייחודית
שכפול/אפשרות שכפול הפרויקט בערים נוספות באגן הים התיכון.
כמו כן ,תבחון ועדת השיפוט היבטים נוספים ,שהפרויקטים המועמדים אינם מחויבים בהם ,אך יכולים לתת ערך
מוסף למועמדות ,כגון :בינלאומיות ,קיימות.

הגשה ולוחות זמנים
הגשת מועמדות תתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון בקישור זה
בין יום ד' ,1.11.17 ,ליום ה' ,30.11.17 ,בלבד .לא תתאפשר הגשה לאחר מועד זה.
בטופס תתאפשר הוספת קישורים למסמכים  /סרטונים  /חומרי רקע משלימים.
שאלות – עד יום ה' ,16.11.17 ,ניתן להגיש שאלות בנוגע להגשת מועמדויות לפרס,
באמצעות כתובת דוא"ל forumhof@gmail.com.
תשובותלשאלות תנתנה לכל המאוחר עד יום ה'.23.11.17 ,
ניתן לעיין במידע מפורט ותקנון הפרס בקישור זה

