
 
 

  "רוח תרבות" פרויקטבשל החברה החרדית לוועדת רפרטואר  צטרפותהקול קורא ל

והספורט  " רוח תרבות"פרויקט   משרד התרבות  ה של  למתנ"סים,  ,  לעודד   פועלמופעל באמצעות החברה  במטרה 
מופעים הפצת תרבות איכותית בישובים שבפריפריה החברתית והגיאוגרפית ברחבי הארץ, באמצעות סבסוד סדרות  

 פרויקטים מיוחדים. ו תרבות ואמנות  פעילויותהמשלב מגוון  ,היצע רב תחומיב

י  קבע ההיצע האמנות י הן הזרוע האמנותית המקצועית של הפרויקט ובמסגרתן י  "רוח תרבות"ועדות הרפרטואר של  
תחומיםלרשויות   מחול,  :  בששה  ופרינג',  תיאטרון  עברי/חסידי/ערבי,  וזמר  ומורשת, סרטיםמוסיקה  ספרות   ,

   .אמנות במרחב הציבורי, ומוזיאוניםו אמנות פלסטית

תרבות בקבלת החלטות בדבר הכללת מופעי    ,דיונים מקצועייםא בקיום  והעדת הרפרטואר  וו עיקר תפקידה של  
 . וקשר שוטף עם רכזי התחומים  במאגר המנוהל במסגרת הפרויקט

הרפרטואר   מופעי  א  ןבח תועדת  של  האמנותית  הרמה  השתתפות   יואירועת  ידי  על  השונים,  והאמנות  התרבות 
במופעים ו/או באמצעות צפייה דיגיטאלית. בחינת המופעים תתקיים, בין היתר, גם בהתייחס לאמנים המופיעים 

 כל מופע ייבחן בנפרד.  . עם זאת,למוסדות אשר המופעים משתייכים אליהםבהם או 

תורכב מאנשי מקצוע אשר    ,ועדת רפרטואר ייעודית לחברה החרדית  מוקמת  ,בשל צרכיה ומאפייניה הייחודיים
 . בפרויקט "רוח תרבות"ואנשי ציבור מתחומי התרבות ואמנות הנכללים 

 ובהתאם לצורך. בכל עונת פעילות  ()פיזיתפעם אחת לפחות ברבעון להתכנס   הצפוי ההוועד 

 :  ועדת רפרטוארו העונה על כל התנאים הבאים מוזמן להגיש מועמדות לחברות ב

 יתרון לבעל/ת ניסיון במספר תחומי תרבות שונים.  ;יםהרלוונטיוהאמנות  התרבות בתחומי  מומחיות ורקע  .1
במוסד    ת/בעל .2 מקצועית  והאמנות  בתחומי    מוכר  מקצועיהכשרה    ןניסיו   ת/בעלו  יםהרלוונטיהתרבות 

  10בתחום של לפחות  מקצועי מוכח  או בעל/ת ניסיון    ,שנים בתחום הרלוונטי  5  של לפחותמוכח  מקצועי  
 . שנים

 
 בממשק לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.  ,בתחום התרבות ןניסיויתרון לבעל/ת  .3

 
אמן מקצועי בעל ניסיון    /  או הבעלים( או יוצר  המנהלן יוצר / אמן מקצועי של מוסד מקצועי נתמך )שאינו   .4

רבות שנים  בתחוםאינו  ש  ,של  קבוע  באופן  הגיש  פעיל  התרבות    מועמדות  עבורו  בתחומי  תוכן  מפיק  או 
 . שנים, אשר אינו מייצג אמנים ו/או מוסדות  5של ניסיון  ת /השונים בעל

 לריאיון אישי.   תיתכן אפשרות ;המעידים על עמידה בתנאים הנ"ל ,יש לצרף קו"ח ואישורים

להשפיע על עיצוב ומומחיותם  מ לחברות בוועדת הרפרטואר, הנכונים לתרום מזמנם ו המעוניינים להגיש מועמדות  
 : באמצעות פניה להגיש מועמדות או להציע שמות מועמדיםבישראל, מוזמנים החרדי שדה התרבות 
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