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קול קורא להשתתפות בהכשרת מנהיגי ומובילי תרבות
אשכול נגב מערבי והמחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר
יוצאים בהזמנה להשתתף בהכשרת מובילי תרבות.
אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות הנגב המערבי :אופקים ,אשכול ,בני שמעון
לקיה ,מרחבים ,נתיבות ,רהט ,שדות נגב ,שדרות ושער הנגב .האשכול מקדם שיתופי פעולה
בין הרשויות בתחומים המוניציפליים השונים ,כגון :איכות הסביבה ,פיתוח כלכלי ,חינוך ,רווחה ועוד.
אזור הנגב המערבי מאופיין בגיוון וברב תרבותיות הבאים לידי ביטוי בזהות התרבותית והדתית
של התושבים )חילוניים ודתיים ,יהודים ומוסלמים( ,ובזהויות יישוביים וקהילתיים שונים )עיר ,מועצה
הנגב המערבי .מקומית ,קיבוץ ,מושב ועוד( .אנו בוחרים להתייחס אל הגיוון כנכס אזורי ,אשר השקעה
בו תתרום לביסוס קהילה אזורית ,בעלת לכידות חברתית וחוסן קהילתי ,שתפעל לקידום אזור
ההכשרה מיועדת לתושבי רשויות האשכול ,יזמי תרבות בעלי עניין ,תשוקה והשפעה בתחום
התרבות והאמנות במרחב האזורי .תהליך ההכשרה יכלול היכרות עם הקיים באזורינו ,מיפוי הצרכים
והאתגרים ויצירת פעולות משותפות לקידום והגדלת ההיצע בתחום התרבות דרך פיתוח רעיונות ויזמויות.
הלמידה בהכשרה תתקיים בדיאלוג מתמיד עם אנשי המקצוע באזור ,עם תושבי הנגב המערבי ועם אנשי
תרבות מרחבי הארץ והעולם .כל אלה יאפשרו יצירת תשתית אזורית מגוונת ומרתקת שתאפשר
לייצג את סיפורם של קהילות ויחידים דרך תחום התרבות והאמנות.
ההכשרה מתקיימת בתמיכה וליווי מיזם ”תקווה ישראלית“ מייסודו של בית הנשיא
הפועלת במסגרת האשכולות להעמקת השותפות בין הקהילות השונות במדינת ישראל.
תוכנית ההכשרה תורכב מ 15-מפגשים שבועיים ,כל מפגש כ 3-שעות.
המפגשים יתקיימו במשרדי האשכול בנתיבות )פיזי או זום בהתאם להנחיות(
במהלך התוכנית יתקיימו שני סיורים :האחד באזור האשכול והשני באזור אחר בארץ.
המשתתפים יקבלו תעודת סיום מטעם האשכול והמחלקה לתרבות יצירה והפקה
במכללה האקדמית ספיר.
מפגש ראשון  -ינואר .2021
להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:
 .1גיליון קו”ח
 .2מכתב )עד חצי עמוד( המתאר עשיה מוכחת בתחום וכן הסבר מדוע
המועמד/ת רוצה להשתתף בתוכנית
 .3שמות של שני ממליצים ופרטיהם )דוא”ל ומס‘ טלפון(
את המסמכים יש לשלוח לניבה ראם בדוא”ל com@westnegev.org.il :עד לתאריך .15/12/2020
מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי ו/או קבוצתי.
הנגב המערבי מחכה לכם!

