
 

 

 

 

 פרויקט "תרבות ואמנות בפריפריה" –קול קורא 

 

שחקני  1,900-ארגון שח"ם הינו הארגון היציג של השחקנים בישראל, בו חברים למעלה מ

על מנת להגן על קיומן של התרבות  2000תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה בישראל. הארגון הוקם בשנת 

 . והיצירה הישראלית

 

ן הינו קידום התרבות בקהילה, תוך שימת דגש על אזורי אחד היעדים המרכזיים של הארגו

הפריפריה המרוחקים, מתוך ההבנה כי חלוקת המשאבים בתחום התרבות בישראל אינה שוויונית, 

וכי מרבית העשייה התרבותית נעשית באזור המרכז. אנו שואפים לאפשר לאוכלוסייה רבה ככל 

פגוש באופן בלתי אמצעי אמנים העוסקים הניתן להיחשף לעולם הבמה, לתכנים תרבותיים ול

 בתחום. פרויקט "תרבות ואמנות לפריפריה מגשים את המטרה הזו.

 

   -פרויקט תרבות ואמנות לפריפריה

 

מטרותיו העיקריות של הפרויקט הינן: מימוש זכותם השוויונית של אזרחי ישראל  רקע כללי:

 ית בכל רחבי הארץ, שימוש במפגשילצרוך וליהנות מתרבות, הפצת התרבות והיצירה הישראל

עם מגוון קהלים, קידום פעילות אמנים למען הקהילה ויצירת  תרבות כאמצעי ליצירת שיח תרבותי

 מקומות עבודה לאמנים. 

 

מפגשים אשר מותאמת  3-5סדנה בת  תבנה במשותףבחר להשתתף בפרויקט עבור כל יישוב שיי

קדים. השתתפות הקהל אינה כרוכה בתשלום. בין לצרכי הקהילה ביישוב, זאת בהתאם לתחקיר מ

לב, אסתי זקהיים, שרי -השחקנים שלקחו חלק בפרויקט במהלך השנים: עמוס תמם, ליאת הר

 גבעתי, צחי הלוי, לירית בלבן ועוד רבים וטובים.

 

 גיאוגרפית ואזורי פריפריה חברתית פריפריה וערי בשכונות לקהלים מיועד הפרויקט :היעד קהל

 .אפסית אף ולעיתים, קטנה תרבות למופעי החשיפה מידת בהם, הארץ ברחבי

 

 . השחקן מחיי שונים אספקטים בתוכם המשלבים, שונים מפגשים קיימים :המפגשים סוגי

סוגי פעילויות מגוונות, המפגשים יכולים להיות  וכוללות רחבות הן לרשותנו העומדות האפשרויות

בדמות מופע או הצגה, סדנאות משחק, תנועה או שירה ואפילו הקרנה של סרט או סדרה ושיחה 

 פתוחה עם השחקן.



 

 

 

 במימון משותף של שח"ם והרשות המקומית:הצעה לביצוע הפרויקט 

עלות כל סדרת . נבחרים וביםייש( סדרת פעילויות ב50-50ארגון שח"ם יקיים במימון מאצ'ינג )

 ₪.   7,500והרשות המקומית תממן ₪  7,500לערך, ולכן ארגון שח"ם יממן ₪  15,000מפגשים הינה 

 

 או כפריפריה חברתית.להיות מוגדרים כפריפריה גיאוגרפית הנבחרים והמקומות *על היישובים 

 

ההפקה, התיאום והתשלום  ** החל מהרגע שבו נבחר ואושר יישוב שבו תתקיים הפעילות, נושא

 ירוכז דרך מחלקת הפרויקטים בשח"ם. 

 

ממונה תרבות, מרכז השלטון  -מדר, ראש תחום חברה-לעו"ד רות דיין לפרטים נוספים ניתן לפנות

למחלקת  ו, אruthd@masham.org.ilבמייל או  7760770-054 , 1968442-03המקומי בטלפון 

 .project@shaham.org.ilאו במייל  6298472-03הפרויקטים בשח"ם בטלפון 

 מצ"ב לינקים לפרוייקטים שנעשו ברשויות. 

 

 

 בברכה,

 

 

 רן קוניקמר                 מר חיים ביבס                              מר אוהד קנולר                            
 
 

 יו"ר ארגון שח"ם                       ראש עיריית גבעתיים                                                            עיריית מודיעין מכבים רעות    ראש 
 ויו"ר ועדת הספורט והתרבות                                                            ויו"ר מרכז השלטון המקומי   
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