
 

 

 

 

 

 

 פורום מוסדות תרבות חרדים

 פרוטוקול

  29.09.2018י"ח באלול  מיום

 

 : לפי סדר ישיבה םיפמשתת

 , סביבה יוצרים -רוזנר מיכל
 סטארט,  –מיכל בן לולו 

 , בית ספר לאמנות חזותית אמן -ורדי רבקה
 תאטרון פסיפס -סודרי סוניה

 קונסרבטוריון  אביבים  –שלי קרמר 
 המקלט גלרית -כהן לאה נועה

 קונסרבטוריון רון שולמית  –בנצי חסיד 
  טובה נקודה -עומרי 

 בית ספר למחול עטרה הפנר  –גדליה הפנר 
 ואמנות לתרבות החרדי האיגוד -לוברבום יהודית
 ואמנות לתרבות החרדי האיגוד -כהן דניאל

 

 פיני עזרא, מחזיק תיק מורשת וחבר מוצעת העיר ירושלים  משתף אורח:

ליבי זייבלד, מנהלת מינהל קהילתי אשכולות, הבית של בית הספר לתאטרון "האנסמבל"  מארחת:

 )אלינור מיכאל מנהלת בית הספר בחופשה ולכן לא משתתפת(

 

 על סדר היום: 

. הפרוטוקול יפורסם הפורוםמפגשי ים של ום מלא לציבור של פרוטוקולהוחלט על פרס .1

 לציבור באתר האיגוד החרדי לתרבות ואמנות. 

. )אלה באופן משמעותי פועלים בתחוםהוחלט כי יצורפו לפורום רק גופי ומוסדות תרבות ה .2

 .ואף כאלה שאינם(ומתוקצבים  המוכרים רשמית

 בשלב זה אין כניסה של חברים נוספים. הרחבת הפורום תעלה לדיון שוב בעתיד.

 מנות גבוהה.דובר על שינוי מודעות בקהילה לעניין תרבות וא .3

קט שיתופי של כל מוסדות התרבות יחד המגשים את המטרה הועלו פורמטים שונים לפרוי .4

לתחומי האמנות השונים, ולעודד  חדשיםקט לאפשר חשיפה לקהלי יעד מטרת הפרויהנ"ל. 

 חשיפה לאמנות ויצירה גבוהות יותר מאלה הנגישות להם ביומיום 



 

 

 

 

 

 עדכניות ואיכותיות וחלט  על ביסוס אירוע מסורתי שיחזור מידי שנה ובו יעלו יצירותה .5

 מתחומי האמנות השונים. הפעילות תתפרס על פני שלושה ימים ותקיים כולה במרחב אחד. 

מסגרת הפרוייקט יקבל כל מוסד תרבות מסגרת זמן לחשיפת תחום האמנות בה הוא ב .6

לקהל )ברמת תכנים( מוסברים ומדוברים עוסק. המופעים/תערוכות צריכים להיות נגישים 

 אחרי כל מופע תתקיים שיחה עם האמנים המבצעים או היוצרים.  ,מיד בסופו. קרי

 פרסום האירוע צריך להדגיש את טיב האמנות המוצגת בו   .7

יקט רכז את הפרוי קט. האיגודהפרוי ייה תכנית לביצועתוגש לעיר 3.9במהלך השבוע של ה .8

 מול המוסדות השונים. 

 כסליו ולכן יש לפעול ביעילות כדי להוציא מוצר איכותי.  -האירוע יתקיים באזור חשוון .9

 

 


