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 וועדת הרפרטואר לקול קורא לאיתור חברים 

( פונה בזאת לקבלת הצעות העמותה העירונית לתרבות מודיעין מכבים רעות )ע"ר –עמותת מופעים 
 .והמחול בתחומי התיאטרון ,בוועדת הרפרטוארחברים למועמדים לשמש 

שמטרתה  ,נציגי התושבים בעיר, המורכבת מחברי ועד מנהל וועדה מקצועיתועדת הרפרטואר הינה 
מודיעין מכבים רעות ובמתקנים התוות את הקו האמנותי של המופעים שיוצגו בהיכל התרבות ל

 תיאטרון ומופעי מחול , ולהמליץ להנהלת העמותה על הצגות"(היכל התרבות)להלן: " נוספים
 שיוצגו בהיכל התרבות. איכותיים

חברי הועדה עושים את עבודתם בהתנדבות מתוך הכרה בחשיבות הנושא ומתוך נכונות לתרום 
תושבי העיר מניסיונם ומהשכלתם, וישמשו שגרירים המסייעים בשיווק פעילות העמותה בקרב 

 והסביבה.

מופעים, מוקדמת בהצגות ועל המועמדים להביע נכונות לתרום מזמנם ללא תמורה, על ידי צפייה 
כתיבת משוב מובנה והמלצה על כל מופע, והשתתפות בישיבות ועדת , בחינת איכות המופעים

 .המתכנסת אחת לרבעון רפרטואר

המחול, מורים ומרצים לתיאטרון ו/או מחול, חברי הועדה יכללו אנשי מקצוע בתחומי התיאטרון ו
אנשי חינוך תרבות ואמנות, פעילים חברתיים, נציגים מהקהל הרחב, ומתן ייצוג הולם לכל קצוות 

 הקשת הציבורית.

דגש מיוחד יינתן למאמץ לגוון את הרכב הוועדה ולכלול בו גברים ונשים, מבוגרים וצעירים, חילונים 
 יהודים, ותיקים ועולים חדשים. ודתיים, יהודים ומי שאינם

המועמדים הראויים  10חברי הועד המנהל, החברים בוועדת הרפרטואר, ימליצו לוועד המנהל על 
 ביותר, אשר ימונו בכפוף לאישור הועד המנהל של העמותה.

 תוקף מינוי חברי הועדה שייבחרו הינו לשנתיים )+אופציה להארכה בשנה נוספת(.

 :ותתנאי סף להגשת מועמד

  תושב העיר מודיעין מכבים רעות 
  18מעל גיל 
  שנתיים האחרונותפעיל נכון למועד הגשת המועמדות בהיכל התרבות, ובמהלך הבעל מנוי 

 מהווה יתרון. – (2021-2022)
  מהווה יתרון. –בעל ניסיון מקצועי/השכלה אקדמית בתחומי התיאטרון והמחול 
 לא שימש בעבר כחבר בוועדת רפרטואר. 
  לחבר לעובד עירייה ו/או היעדר קרבה משפחתית ו/או זיקה לחבר מועצה ו/או לראש העיר ו/או

 .עובד בעמותהועד מנהל ו/או ל
 לא יוכלו לשמש כחברי ועדה בו זמנית. קרובי משפחה 
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 :הגשת מועמדות

 הכוללים ,קורות חייםעבירו בוועדת הרפרטואר, יהרואים עצמם מתאימים לשמש כחברים תושבים 
)לרבות תעודות השכלה, אישורים על ניסיון, המלצות(,  פירוט בדבר עמידתם בתנאי הסף הנדרשים

)כולל כתובת מגורים(, וכן  צילום תעודת זהותבצירוף פרטי התקשרות עם המועמד )טלפון ומייל(, 
 ב.בנוסח הרצ" הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 

 Riki_n@shows.org.il :דואר אלקטרוני

, או 104, שלוחה 08-9737330לריקי בטל': בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות 
 בדואר אלקטרוני דלעיל.

 
 _________________10/3/23מועד אחרון להגשת מועמדות: ___

 מתייחס גם לנקבה.כל האמור בקול קורא זה במין זכר *

 
 
 
 

 בברכה,      

          דליה אוסדון           
 מנכ"לית עמותת מופעים                                                                                   
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 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
 
 

 כדלקמן: אתבזומתחייב מצהיר/ה  ,אני הח"מ __________, ת.ז. _______________

עדת הרפרטואר בעמותת ו, במסגרת הגשת מועמדותי לשמש כחבר בוהנני נותן תצהיר זה .1
 ."(עמותת מופעיםהעמותה העירונית לתרבות מודיעין מכבים רעות )להלן: " –מופעים 

קידי כחבר מילוי תפבמצב של ניגוד עניינים בין בעת הגשת מועמדותי, אינני מצוי אני מצהיר כי  .2
 .בוועדת הרפרטואר בעמותת מופעים לבין עיסוקיי האחרים

אני מתחייב להימנע מלתת משוב ו/או המלצה על מופע או הצגה, במידה ומועמדותי תתקבל,  .3
 שלגביהם מתקיימת ביני לבין היוצר/המפיק/המשווק, זיקה ו/או קרבה משפחתית.

חבר מועצה ו/או ראש העיר ו/או ביני לבין הנני מצהיר, כי אין כל קרבה משפחתית ו/או זיקה  .4
 .ת מופעיםו/או עובד בעמות בעמותת מופעים עובד עירייה ו/או חבר ועד מנהל

יתעורר חשש  מינויי כחבר בוועדת הרפרטואר,מהלך תקופת בכי במידה ו ,אני מצהיר ומתחייב .5
 לעמותה ואפעל על פי הנחיותיה.  אדווח על כך מיידית –לקיומו של ניגוד עניינים כאמור 

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב משפחה"*

 קשרים עסקיים, שותפות עסקית, יחסי כפיפות במסגרות אחרות, חברות קרובה. –" זיקה"**

 

              
          ________________   
 חתימה                              

 


