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  לכבוד

  חבר המועצה הרב דודי בלומנשוק

 ממונה תרבות תורנית

  עיריית ירושלים

 

 הנדון: ממשקי עבודה של מוסדות התרבות החרדים ועיריית ירושלים –

 מסמך המלצות

 

החרדים1. והאמנות התרבות מוסדות של שיתופית כהתארגנות פועל תרבות מוסדות            פורום

שניים חברים בפורום הפלסטית. והאמנות המוסיקה הספרות, המחול, התאטרון,           בתחומי

חברי החרדי. המגזר של הגבוהה האמנותית העשייה את המובילים תרבות מוסדות             עשר

השיח את לפתח , אמנות למיזמי הקהילתית הנגישות את לקדם כדי במשותף פועלים               הפורום

  המקצועי בתחום, ולהנכיח את האמנות המקצועית במרחב הציבורי החרדי.

ובה2. בירושלים, נוסדו התרבות משרד ידי על המתוקצבים החרדים המוסדות שמרבית             העובדה

החרדית, התרבות כבירת מסומנת ירושלים המקרה. מן אינה המרכזית, פעילותם            מתקיימת

האחרות לרשויות מגדלור ומהווה החרדית, האמנות של והפיתוח העשיה את מובילה             היא

  ברחבי הארץ, הן מבחינת הקצאת משאבים והן מבחינה אידיאולוגית.

פרטיות3. כיוזמות שהתחיל מה משמעותי. שינוי עובר החרדי התרבות עולם האחרונות,             בשנים

בפלטפורמות ליצירה כיום הופך מקצועית), תמיד ולא (אינסטנקטיבית עצמאית יצירה            של

  ממוסדות, מאורגנות ומוכרות.

הם4. מאורגנת. בצורה מוסדרים לא ירושלים ועיריית החרדים התרבות מוסדות יחסי להיום,              נכון

הדרג של רוחבית הכרות קיימת ולא התרבות, מוסדות של מקומית שטח בעבודת              תלויים

המובילים הגופים הינם שהמוסדות לכך התיחסות אין בנוסף, התרבות. מוסדות עם             המקצועי

פעולה בשיתוף לפעול מקום יש כך ובשל החרדי, במגזר המקצועית האמנותית העשיה              את

   איתם.
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התקציב5. בין הלימה אין כי מלמדת בירושלים, החרדית התרבות של הנוכחית התקציב              עוגת

משתתפים ורבי מזדמנים תרבות אירועי לטובת מקצה ירושלים שעיריית מאוד            המשמעותי

ומובילה שנתית עבודה לתכנית (הכפופה מאורגנת אמנות של במיזמים ותמיכה תקצוב             לעומת

  להשגת יעדים ארוכי טווח)

 

 על כך המלצותינו,

של1. העבודה ממשקי ריכוז על האמון המקצועי כדרג תורנית לתרבות האגף את              להגדיר

 מוסדות התרבות החרדים ועיריית ירושלים.

וארוכת2. סיסטמתית עומק עבודת לאפשר כדי המשמעותי לאגף, מקצועי מנהל תקן של              מינוי

 טווח המבססת את האמנות החרדית.

יצרניים3. עירוניים למרכזים והפיכתם ירושלים לעיריית התרבות גופי בין הקשר ומיסוד             הידוק

 של מיזמים אמנותיים.

 כלומר:

  במופעים מתחומי אמנויות הבמה – תאטרון, מוסיקה ומחול:●

העולים שונים מזדמנים אירועים לטובת היום שמתועלים והפיתוח ההפקה ממשאבי חלק             להקצות

של קיימות ובהרצות חדשות בהפקות תמיכה לטובת חיצוניים, מפיקים ע"י העיר ברחבי              באולמות

  הצגות, קונצרטים ומופעים בהובלת גופי התרבות המקומיים.

 

 מיזמים עירוניים מתחומי האמנות הפלסטית – אמנות שיתופית, גלריות●

אירועי לטובת ביצועית זרוע להיות הפלסטית האמנות לגופי לאפשר הציבורי: במרחב             ופרוייקטים

השתתפות ולאפשר הציבורי במרחב השונות צורותיה על פלסטית אמנות להנגיש קהילתיים,             אמנות

  פעילה של הקהילה בפלטפורמות עירוניות.

 

 פרוייקטים לאמנים ויוצרים עצמאיים מהתחומים השונים – שימוש באיגודים●
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ויוצרים לאמנים ובמה פלטפורמה הנותנים עירונים ומיזמים פסטיבלים של כמובילים            המקצועיים

הזה מהסוג אירועים בירושלים. החרדי לקהל שלהם היצירות את לחשוף להם ומאפשרים              עצמאיים,

  מאפשרים התפתחות של קהילת יוצרים חרדים הפועלת בתחום ומפיחה חיים בעולם היצירה החרדי.

 

ואמנים ליוצרים כך ובתוך התרבות, לגופי תאפשר פסטיבלים של הפקה תקציבי             הקצאת

ולהביא איכותית, אמנות לה להנגיש לקהילה, השונות היצירות את לחשוף            מקצועיים,

צעירה אמנות של צמיחה לאפשר הדרך זוהי מקצועיים. סטנדרטים השיח מרכז             אל

  הנוצרת על ידי אמנים מקומיים באופן מקצועי ומוסדר.

חינוך,4. נוער, (כדוגמאת בעירייה הרלוונטים האגפים לכלל התרבות מוסדות בין קשר             בניית

באמנות הרואים פרוייקטים של קיום יאפשר אלו למוסדות לינק ועוד). רווחה הסביבה,              איכות

מחלקות בעירייה. השונות המחלקות של הפעילות בבסיס העומדים ערכים קידום לטובת             כלי

 אלו עשויות למצוא יתרון בשימוש באמנות כאמצעי להשגת מטרות החשובות להן.

יהיה5. גבוהה לאמנות בו שינוי, שיצרו טווח ארוכי יעדים להשגת המובילה חומש תכנית               גיבוש

מיצירה להנות יוכל חרדי ירושלמי תושב כל דבר, של ובסופו העירוני, החרדי בשיח               מקום

 ראויה המתאימה לאורחות חייו ועומדת בסטנדרטים מקצועיים.

 

  דרכי פעולה:

  מינוי תקן מקצועי של מנהל אגף לתרבות תורנית. המנהל יוביל את ישום ההמלצות1.

 מפגש של חברי הפורום עם מובילי התרבות בעירייה (דרג מקצועי ופוליטי)2.

רג'ואן אריאלה הגב' תרבות מנהל ראש עם ליאון. משה מר העיר, ראש עם הפורום של מרוכזת                  פגישה

 וגורמים רלוונטים נוספים.

  הכרות של מנהלי המוסדות עם המחלקות הרלוונטיות בעירייה3.

התרבות4. מוסדות יכתבו אותו הרלוונטים, האישים כלל על המקובל מדיניות מסמך             גיבוש

  בשיתוף הדרגים המקצועיים בעירייה

 

 

 ובזאת באנו על החתום
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 חברי פורום מוסדות תרבות חרדים

 

 

 מיכל רוזנר, יוצרים סביבה

 רבקה ורדי, בית ספר אמן

 נועה לאה כהן, גלריית

 המקלט

 אלינור מיכאל, תאטרון

 אנסמבל

 לאה דוייטש, נקודה טובה

 סוניה סודרי, תאטרון פסיפסו

 גיטי פרוגרס, מחול כרמיה

 יהודית לוברבום, איגוד

 חרדית לתרבות

 ואמנות

 דניאל כהן, איגוד חרדי

 לתרבות ואמנות

 

 

 


