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 :חלוקת 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 –  $2,000כל אחד ,לסך
חמישה זוכים לפחות.
ב .הזוכים יקבעו ע"י ועדת השופטים ע"פ הקטגוריות הבאות:
 .1מפעל חיים
 .2אמנים ויוצרים
 .3אמנים 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 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
ע ל 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 באחריות העירייה ובאמצעות היחידה המטפלת בפרסי העירייה האחרים.

(*) – תיקון ה'תשס"א
(**) – תיקון ה'תשס"ז
(***) – תיקון ה'תשע"ד

