
 
 
 

 

 

 קול קורא לראשי רשויות : תוכנית "מאיצי תרבות" ברשויות המקומיות 

 תוכנית הכשרה יוקרתית לאנשים שמחוללים את התרבות במרחב המקומי 

 

התרבות היא זכות בסיסית, והחשיפה לתרבות איכותית ומגוונת מקדמת צמצום פערים, מוביליות 
הפערים הקיימים באשר לחוויית התרבות,  לנוכח  כן,  הרשות. אשר על  ופיתוח כלכלי של  חברתית 

דה  אדמונד  ושותפויות  והספורט  התרבות  משרד  והנגשתה,  על  -יצירתה  להכריז  שמחים  רוטשילד 
משותף החברתית    מיזם  בפריפריה  ברשויות  התרבות  ניהול  על  האמון  האנושי  ההון  להכשרת 

 והגיאוגרפית של ישראל.  

מבקשת לחזק את הקשר עם הרשויות   יחד עם גורמים נוספים, המצוינים להלן,    היוזמה המשותפת
המקומיות, וקדם את התרבות המקומית לכדי תפיסה הוליסטית ופרקטיקות של הצלחה, מיקסום 

 צרכים של התושבים בתחום התרבות. לרצונות ולבים ומענה רחב משא

ל  , או בתפקיד אחר במרחב המקומי 1בפריפריהמנהלי ומנהלות תרבות ברשויות  התכנית מיועדת 
 ית הרשות.  .שיישלחו מטעם הרשות ובגיבוי ראש הרשות/מנכ"ל ,2האמון על התרבות 

ההכשרה    .ות  העמיתים לתוכנית  שיישלחו  ובלבד  קפדני,  מיון  תהליך  מתוך  ייבחרו  בתוכנית 
שלכם.מטעמכם ובגיבוי  הכלים,   ן. . ן  מירב  את  לתת  ורוצות  רוצים  אשר  רשויות  ומנכ"לי  ראשי 

 ן.  .התוכנית הזו היא הערוץ שלכם  -התפישות, ההתנסויות והרישות למובילי התרבות במרחב המקומי

 תוכנית ההכשרה מונה: 

 ימי הכשרה במחזור( 14יום הכשרה שבועי )סה"כ  ✔

 יומיים -ארבעה סמינרים דו ✔

 מסע לימודי לחו"ל  ✔

לניהול  ומיומנויות  כלים  משתנים,  במרחבים  והתנסויות  תיאורטית  למידה  יכללו  ההכשרה  ימי 
ולמידת   המקומי  והשלטון  התרבות  בשדה  בכירות  ודמויות  מרצים  עם  מפגשים  שינוי,  ולהובלת 

 עמיתים משולחן העבודה של המשתתפים. 

 ₪ בחודש.  1000בתוכנית יזכו להחזר הוצאות ע"ס  .ותהעמיתים

 יגישו במסגרת התוכנית מיזמים בתחום התרבות הרשותית לועדת השקעות.  .ותהעמיתים

 

 
 כאן לחצולפי הגדרת המשרד לרשויות במיקוד מאמץ. לרשימת הרשויות   1
כמנהל תרבות לפחות בחצי משרה; ו/או מחזיקה בתקן רשמי  מנהל.ת אגף תרבות ברשות או ממלא תפקיד בפועל 2

ברשות בעל אוריינטציה לתכלול תחום התרבות והאמנות; ו/או עובדת החברה למתנ"סים או מוסד תרבות עירוני  
בתפקיד הקשור לניהול התרבות ברשות; ו/או עובדי מגזר שלישי מובילים בתחום התרבות ברשות המעוניינים  

 המקומי; וכד'להשתלב בשלטון 
 

https://drive.google.com/file/d/1wbhnoNLjoFmqMnzaio1WCg_IJAPdn9un/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbhnoNLjoFmqMnzaio1WCg_IJAPdn9un/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbhnoNLjoFmqMnzaio1WCg_IJAPdn9un/view?usp=sharing


 
 
 

 

 

 

עבורכם הזדמנות  זה  דרך  פורץ  במיזם  רואה  ל .אני  של  ן  מועמדות  תפקידים    .ות  בעליהגיש 
כמובילי תחום התרבות    .ןלרשות, אשר אתם רואים אותם  .ותבמרחב הרשותי, עד שני מומלצים

 ברשות.

 

 <<ת מטעם הרשות, לחצו כאן.להגשת מועמד

 <<לפרטים נוספים על התוכנית

 . 29/12  מועד אחרון להגשת מועמדות:

 שותפים: 

 

 

 

 בברכה, 

 

 גלית והבה שאשו 

 ראשת מינהל תרבות ואמנויות

 משרד התרבות והספורט
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