
The new shape of coExistence 

קול קורא למען השלום ובשם החדשנות: חברת כתר ומרכז פרס לשלום ולחדשנות מזמינות 
מזמין  הפרוייקט  וחומר".  "שלום, חדשנות  שנושאו  פרס  חזותית במרכז  אמנות  בפרוייקט  ומעצבים להשתתף  אמנים 

אמנים ומעצבים מכל מדינה, רקע, מגזר וגיל, להציע את רעיונותיהם בנושא. 

בפרוייקט יוצגו צילומים, מיצבים, פסלים ועבודות גרפיות אשר יעסקו בנושאים הבאים )אחד מהם או החיבור שביניהם(: 
שלום וחיים משותפים  כשאיפה, מאווה ואתגר. חדשנות בחומר, רעיונאות או יוזמה. 

ועדה מקצועית, אשר תדון בהצעות, תבחר כ-30 מהמתאימות שבהן, והן יוצגו במקום בולט ברחבה הציבורית של 
מרכז פרס לשלום ולחדשנות, בקו הראשון אל מול חוף ימה של תל אביב – יפו. נוסף על כך, היצירות יצולמו ויתועדו 

כחלק מפרוייקט דיגיטלי משותף למרכז פרס לשלום ולחדשנות וחברת כתר.

בטון.      המדמה  תצוגה  חלל  בתוך  להשתלב  כמתאימות  ימצאו  אשר  ס"מ   14x21 בגודל  יצירות  הינן  שיוצגו  היצירות 
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כל חלל שיכיל יצירה יציג את פרטי האמן ואת המדינה אותה הוא מייצג. פרטים מלאים אודות האומן יוצגו בדיגיטל. 

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. לעידוד היצירה וההשתתפות במיזם, הנהלת כתר תעניק פרס כספי בשווי של 4000 
יורו לעבודה המצטיינת כפי שתבחר ועדה מקצועית, פרס כספי בשווי של 2000 יורו לעבודה שתזכה לציון לשבח ופרס 

כספי בשווי של 1000 יורו לעבודה נוספת שתזכה לשבחי הוועדה המקצועית. 

 10 לתאריך  עד  הדמיה  או  שרטוט  היצירות/  צילומי  את  לשלוח  מתבקשים  להשתתף,  המעוניינים  ומעצבים  אמנים 
עד  למיצב,  שיתקבלו  למשתתפים  ימסרו  הוועדה  החלטות   .coexistingproject@keter.com לדוא"ל  לספטמבר 

לתאריך 30 בספטמבר. 

המשתתפים בפרויקט מאשרים למארגניו לצלם את היצירות ולהשתמש בצילומים לפי שיקול דעתם.

KETER, החלה את דרכה ב-1948 במפעל זעיר ביפו. מאז צמחה החברה ובתוך 7 עשורים הפכה לקבוצה המובילה 
בעולם בייצור מוצרי צריכה מפלסטיק, פלסטיק ממוחזר וחומרים מתקדמים אחרים. לקבוצת כתר 24 מפעלים ב-11 
וחרטה  דרך  פורץ  ועיצוב  יזמות  בחדשנות,  מאמינה  כתר  עובדים.   4500 מעל  מעסיקה  והיא  העולם  ברחבי  מדינות 
על דגלה את ערכי עבודת הצוות וכבוד הדדי. מרכז החדשנות ומרכזי הפתוח של כתר נמצאים בישראל, וכך גם 7 

ממפעליה, בהם עובדים כתף אל כתף עובדים מכל הדתות, בדו קיום ורעות אמיתית. 

מרכז פרס לשלום ולחדשנות, נוסד בשנת 1996 ע"י נשיאה התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס ז"ל, במטרה לקדם 
את שגשוגה של מדינת ישראל, לטפח ולהפיץ את החדשנות הישראלית, ולסלול את הדרך לחיים משותפים ולשלום 
בר קיימא בין כלל אזרחיה, ובינה לבין שכנותיה. מרכז החדשנות של ישראל שהוקם במרכז, הפך תוך זמן קצר לחלון 
ראווה לחדשנות הישראלית ולכלי חשוב לקידום קשרי החוץ והיחסים הכלכליים בין ישראל והעולם. זוהי השנה השנייה 

לשותפות בין כתר, מהחברות המובילות בעולם בתחומה, לבין מרכז פרס לשלום ולחדשנות.
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