משכנות שאננים
רזידנסי טחנת הרוח מציג

שהות אמן לסופרים בראשית דרכם
קול קורא
משכנות שאננים הוא בית תרבותי ואיכותי לשוחרי הספרות בישראל .מפסטיבל הסופרים השנתי הבינלאומי
בירושלים ועד אירועי התרבות והספרות המתקיימים בו במשך השנה כולה ,המוסד שם לו למטרה לתמוך
בעשייה ספרותית מקומית עכשווית ועתידית .השנה חונך משכנות שאננים מיזם תרבותי ייחודי ,שתכליתו לטפח
את דור העתיד של הספרות בישראל :רזידנסי לסופרים וסופרות בראשית דרכם ,אשר יוזמנו לשבוע של כתיבה
והשראה ,הכולל גם תוכן ספרותי ומקצועי עשיר.
ניהול אמנותי :שרי שביט
עיקרי התכנית:
● תכנית הרזידנסי תתקיים במשכנות שאננים במשך שבוע ,בתאריכים .1.12.2021–24.11.2021
● הסופרים והסופרות שייבחרו לתכנית יוזמנו לשהות של שבוע בבית ההארחה של משכנות שאננים,
ובכלל זה לינה וארוחת בוקר.
● לצד שקט ,זמן ומרחב לכתיבה ,משתתפי התכנית יקבלו גם תוכן מקצועי שנתפר במיוחד למענם :כיתות
אומן עם סופרים ויוצרים בעלי ניסיון ,מעבדות עריכה ,היכרות עם עולם המו"לות המקומי ,סיורים
בירושלים ועוד.
תנאי סף וקול קורא:
● התכנית מיועדת לכותבי וכותבות פרוזה שעובדים על ספרם הראשון או השני.
● ההשתתפות אינה מוגבלת בגיל.
● על המשתתפים להתחייב לקחת חלק בכל הפעילויות והסדנאות שיתקיימו במסגרת שבוע הרזידנסי.
● המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום א' ,3.10.2021 ,בשעה .10:00
את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס מקוון שניתן למצוא באתר האינטרנט של משכנות שאננים.
על ההצעה לכלול:
 קורות חיים ,עד  250מלה. דוגמת כתיבה ,עד  700מלה. הצהרות כוונות ,עד  500מלה.●
●

ההצעות ייבחנו בידי ועדת היגוי מקצועית ,ובה נציגי משכנות שאננים ואנשי ספרות .במקרה הצורך
יזומנו המועמדים לראיון .תשובות יישלחו בדוא"ל עד תחילת נובמבר .2021
במקרה של שינוי בהנחיות משרד הבריאות עקב מגפת הקורונה ,הפרויקט יידחה למועד אחר והודעה
תימסר למשתתפים.

אופן ומועד הגשת ההצעות:
את הטופס המקוון והמסמכים הנלווים יש להגיש עד יום א' ,3.10.21 ,בשעה  .10:00הצעות שיוגשו לאחר מועד
זה לא ייבחנו.

הבהרות ושינויים:
מרכז תרבות משכנות שאננים רשאי בכל עת לצמצם את היקף ההליך ,לבטלו בכללותו או בחלקו ואף לצאת
להליך חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות או שלא יעמדו בדרישות
הסף ,וכן כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,אילוצים תקציביים וכיוצא באלה.
ההליך והתכנית מוצעים  AS ISולמציעים לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המרכז ו/או כלפי מי
מטעמו בגין ההליך ו/או התכנית כפי שתתקיים בפועל.
בהצלחה!

