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 נוהל חג המוסיקה הישראלית

 
  כללי .א

של המועצה הישראלית לתרבות  זמה של המדור למוסיקהוהינו י( "החג" –)להלן חג המוסיקה הישראלית  .1

ליצירה הישראלית המקורית בביצוע , אשר נהגתה לקראת שנת היובל למדינה מתוך רצון לתת זרקור ואמנות

התרחב וצמח, כבש לו מוסיקה ישראלית ומאז אחד של לראשונה צוין החג כיום  מיטב האמנים הישראליים.

מספר יישובים בארץ וצובר קהל הגדל משנה בומתקיים מדי שנה בין כסה לעשור  מקום של קבע בלוח השנה,

 וסיקה האמנותית בארץ. חשוב בחיי המלאירוע החג  לשנה. עם השנים הפך

 

 הישראלית ועדת ההיגוי של חג המוסיקה .ב

 היגוי מקצועיתימנה ועדת  ("המדור" –)להלן  צה הישראלית לתרבות ואמנותהמדור למוסיקה של המוע .2

מתחומי מוסיקה  מקצועחברים, שהם אנשי  שבעהלפחות אשר תכלול  ("ועדת ההיגוי" או ועדה"הו" –)להלן 

, ובלבד שיו"ר ועדת ההיגוי יהיה ואנשי ציבור בעלי זיקה למוסיקהשונים )קונצרטית, ג'אז, מוסיקת עולם וכו'(, 

 . יו"ר ועדת ההיגוי ייבחר ע"י המדור למוסיקה.איש ציבור

  מינוי חברי ועדת ההיגוי יהא בתוקף לחמש שנים. .3

 ועדה היוצאת.וחברי הניים מועדת היגוי חדשה תכלול לפחות ש .4

משיקים, ככל אנשי מקצוע מתחומי תרבות ואמנות  לצורך היוועצות להזמין מעת לעתרשאית עדת ההיגוי ו .5

 שיידרש.

ראש הוועדה או ממלא מקומו הקבוע -מניין לקבלת החלטות ועדת הוא חמישה לפחות מבין חבריו, כולל יושב .6

)או שישה לפחות מבין חבריו, לא כולל היו"ר(. לעניין זה, "מניין" ייחשב במקרה שבו תהא נוכחות פיסית של 

גם השתתפות  ,ע לישיבהלהגיחבר הוועדה במקום הישיבה, ובמקרים חריגים אשר נבצר מ חבר הוועדה

באמצעות טכנולוגיה המאפשרת שיחה פנים מול פנים. יובהר כי אין לקיים ישיבה או הצבעה בטכנולוגיה 

אינו ייחשב חבר נאמן אחר לחבר ועדה אחד המאפשרת שיחה פנים מל פנים בלבד וכי ייפוי כוח של 

 כהשתתפות בישיבה, ובוודאי אינו יאפשר הצבעה.

המדור למוסיקה רשאי פעמים בשנה. חבר שלא ישתתף בשתי ישיבות,  3נס לפחות ועדת ההיגוי תתכ .7

המדור יפעיל את סמכותו זו בהתחשב בנסיבותיו האישיות  .לא יוכל להמשיך לכהן בוועדהלהחליט לגביו כי 

  .של חבר ועדת ההיגוי ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע דברו

 
 הם כדלקמן: ה של הוועדהיתפקיד .8

 ;העתידיות מדיניות וקווים מנחים לתכניות חג המוסיקהגיבוש  .א

 ;ע"י המנהל המוסיקלי ת האמנותית המוצעתאישור התכניו ירת המנהל המוסיקליבח .ב

לאפשר חשיפה של היצירה הישראלית זאת ועוד מתוך מטרה התווית מבנה ועיצוב חוברת החג,  .ג

 החג בכללותו.וליווי  הלים רחבים יותרבפני קהלים חדשים וקרוב ק המקורית

 
 הוועדה תפעל באופן בלתי תלוי. .9
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 המקצועית סדרי פעילות ועדת ההיגויג. 

 
יקה הישראלית ותקבע סלפני תחילת אירועי חג המולפחות הועדה תתכנס לפגישה ראשונה כשמונה חודשים  .10

צוות " -ולמפיק )להלן שייבחר מוסיקלימסגרת כללית לתוכנית החג הקרוב. את המלצותיה תעביר למנהל ה

 (."ההפקה

 
, כאמורסקר התוצאות צוות ההפקה יערוך סקר ראשוני של זמינות ההרכבים, הסולנים והתזמורות. בעקבות  .11

הרכבים להגדרת היצירות והנחיות לתזמורות ואת  ולשיכל שנמצאו זמינים למלחינים ולמבצעיםיועברו הנחיות 

 .בחג שאמורים להשתתף

 
לאישור ועדת ההיגוי כפוף המתווה לתכנית השנתית של החג, לרבות השתתפות המלחינים והמבצעים בו,   .12

ההצעות שתגובשנה יעברו לצוות ההפקה לצורך תיאום הפרטים הנוגעים לצדדים והמנהל המוסיקלי. 

 הלוגיסטיים והאמנותיים.

 
ובאישורה ימשיכו בתיאום כאמור ליך צוות ההפקה יציג בפני הוועדה את התוכנית שיגבשו בסופו של התה .13

 האירועים.

 
 לחג המוסיקה הישראלית בחירת מנהל מוסיקלי .ד

-בחירה אמנותית הנה( "מנהל מוסיקלי" –לית )להלן אלחג המוסיקה הישר מוסיקלי מנהלבחירת  .15

העונים על דרישות הסף. המועמדים  למועמדים שמיועדהתרבות יפרסם קול קורא  משרדמקצועית. 

רועי חג יותכנית בסיסית המציגה את תפיסתם האמנותית לא מקצועיים חיים קורותיתבקשו להגיש 

 ;תהישראלי המוסיקה

 

 מנהל מוסיקלי:תפקיד יפורטו תנאי הזכאות להגשת מועמדות ללהלן  .16

 מוסיקאי בעל אמירה אמנותית ברורה ומגובשת בתחומי המוסיקה; .א

 והתמצאות רחבה ועמוקה עם המוסיקה הישראלית לדורותיה ולתחומיה;הכרות  .ב

 ;ניסיון מוכח בניהול מוסיקלי של גופים ופרויקטים .ג

 יכולת הדרכה והנחיית אמנים; בעל .ד

 יכולת הערכת פרטיטורות מורכבות וסגנונות עכשוויים; .ה

 .המועמד הינו אזרח מדינת ישראל או תושב קבע בה .ו

 
אמת המידה לבחירת מנהל  ."י אמות מידהעפההיגוי תבחן את התאמתם של המועמדים שהוצעו  ועדת .17

י היא מקצועיות, לרבות היות המועמד מוביל בתחום המוסיקלי. הבחירה תיעשה על בסיס כלל מוסיקל

 ניסיונו והישגיו.  

 
אינה ניתנת לערעור לכל חבר בוועדה הבוחרת קול אחד. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות והיא  .18

י ותיחתם על ידי חברי מוסיקלתנמק בכתב את בחירת המנהל ה אמנותיים. הוועדה-מטעמים מקצועיים

 ועדת ההיגוי. ההחלטה תובא לידיעת המדור למוסיקה. 

 
 ההיגוי. חר מטעמו רשאי לשמש כמשקיף בישיבות ועדת דור או כל חבר ממדור איו"ר ה .19
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כמשקיפה שלא משתתפת בדיונים. היה והמשרד מנהלת המחלקה למוסיקה תשמש  הועדהובישיבות  .20

הסתייע בחברת הפקות בהליך הבחירה, רשאי נציג חברת ההפקות גם הוא לנכוח בישיבות ללא 

כפופים לאישור יועמ"ש  19-20השתתפות בדיונים. משקיפים נוספים, פרט לאלו המפורטים בסעיפים 

 המשרד.

 
 .הבחירה ועדת בישיבות נוכח להיות רשאי המשפטית הלשכה יגנצ .21

 
בחג המוסיקה הישראלית  ימוסיקלאינו רשאי להגיש מועמדות לשמש מנהל חבר בוועדת ההיגוי מי ששימש  .22

 .שבו היא שימש כחבר בוועדה ההיגוי למשך תקופה של שנה ממועד סיום הליך בחירת הנציג

 
התרבות במשרד רשאית להשעות חבר בוועדה מתפקידו במסגרת הליך זה או לבטל מינוי  ראשת מינהל .23

של חבר ועדה, באישור היועמ"ש של המשרד, בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים, בהתקיים נסיבות 

שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו או בהתקיים נסיבות כאמור 

 הן המשך כהונתו עלול לפגוע במעמד המשרד או ההליך.שב

 
י לפי נוהל זה, הן לעניין מינוי מוסיקלישמור על סודיות בכל הקשור להליך בחירת המנהל ה החבר ועד .24

וזהות חברי הוועדה האחרים וזהות המועמד שנבחר. זהות המועמד שנבחר תישמר בסוד עד לאחר סיום 

 המכרזים המשרדית, ומתן הודעה למועמד הנבחר. הליך הבחירה, לרבות אישור ועדת

 
חבר ועדה לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים. התעורר חשש לניגוד עניינים, יתפטר חבר הוועדה מתפקידו  .25

 במסגרת הליך זה או יפעל על פי הנחייתה של היועצת המשפטית של המשרד.

 

 הליך הבחירה ואמות המידה לבחירה:  .ה

  

 .תיויתקיים באמצעות קול קורא לציבור להגשת מועמדוהליך הבחירה  .26

 

לאחר הגשת המועמדויות במסגרת הקול הקורא, יתקיים הליך הבחירה בשני שלבים: בשלב הראשון,  .27

תיקבע רשימת מועמדים סופית של עד שלושה מועמדים. רשימה זו תסוכם על ידי ועדת ההיגוי בדיון וככל 

 בהרמת ידיים.שיהיה בכך צורך בהצבעה גלויה 

 
מועמדים ראויים, רשאית היא לפנות למועמדים  שלושהכי אין ברשימת המועמדים,  סברה ועדת ההיגוי .28

שלא הגישו את מועמדותם במסגרת הקול הקורא, שהם בעלי רמה אמנותית מתאימה, ולהציע להם להגיש 

למועמדים נוספים תיעשה הפניה לפחות.  חברים 5של  הסכמהמועמדות. החלטה על פניה כאמור טעונה 

 .או מי מטעמו על ידי יו"ר ועדת ההיגוי

 
בשלב השני כל מועמד שנכלל ברשימת המועמדים הסופית יוזמן לראיון בפני ועדת ההיגוי; הבחירה  .29

 הסופית תקבע על פי רוב קולות.

 
חן את תב שנה אחת. בתום כל שנה ועדת ההיגויהמנהל המוסיקלי ייבחר לקדנציה של  -משך הכהונה  .30

את  יךארהוועדת המכרזים למליץ ללהתו והיא רשאית ואת אופן עבודשל המנהל המוסיקלי מועמדותו 

 שנים.  4כהונתו, ולכל היותר לתקופה בת 
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 עם המנהל שייבחר כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית , או הארכת ההתקשרות,ההתקשרות .31

יב את המשרד ועל ידי המנהל החתימה המוסמכים לחי ולהוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי

 י.מוסיקלה

 

 הוראות כלליות .ו

 
קבע את סדרי הגשת המועמדות ואת ההצעה ו/או החומרים שעל כל מועמד להגיש בכל ת ועדת ההיגוי .32

אחד משני שלבי הליך הבחירה )כגון: טופס הגשת מועמדות מלא וחתום הנמקה מקצועית בדבר זכאות 

 למי שעלה לשלב השני(. -מחיר ופרזנטציה  המועמד, הצעת 

 
טופס הגשת מועמדות יכלול הצהרה של המועמד שהוא מכיר את הוראות נוהל זה ושהוא מסכים לכך  .33

 שהמועמדות כפופה להוראותיו.

 
יפרסם באמצעי התקשורת הודעה על תחילת הליך בחירת המועמד. הגשת מועמדות,  התרבות מינהל .34

של הסכם התקשרות עם המנהל  התנאים העיקריים, מועדים רלבנטיים, וכיו"ב. המודעה, נוהל זה ועותק

 י יעמדו לעיון הציבור באתר המשרד במרשתת )האינטרנט"(.מוסיקלה

 
יך הזה. בין היתר, תטפל בפרסום המודעה לציבור, קליטת מנהלת המחלקה למוסיקה תרכז את ניהול הל .35

חומרים מהמועמדים והעברת עותק מהם לכל חבר ועדה בזמן סביר לפני כינוס הוועדה. מנהלת המחלקה 

 י. מוסיקללמוסיקה תהיה נוכחת בישיבות המדור לבחירת חברי הוועדה, ובחירת המנהל ה

 
 די שנה, אך אין הוא מחויב לעשות כן.מית את חג המוסיקה הישראלבכוונת המשרד לקיים  .36

 
עצם השתתפות מדינת ישראל ו/או משרד התרבות והספורט נתונים לשיקול דעת הבלעדי של המדינה ו/או  .37

המשרד ומותנים הן באישורי תקציב המדינה לשנה שבה יתקיים החג והן באישור תקציב ייעודי וסביר 

י לחג המוסיקה מוסיקלהתקשר המשרד עם מנהל  למטרת השתתפות המדינה בחג, הכל גם אם כבר

 הישראלית. 

 
בשום מקרה . י שייבחר יועברו בהתאם לנוהלי התשלום של מינהל התרבותמוסיקלתשלומים למנהל ה .38

 נסיעותכולל  כולל מע"מ₪  100,000על לא יעלה  מנהל המוסיקלי שייבחרעם ההכולל היקף ההתקשרות 

 לכל תקופת ההתקשרות.

 
חג המוסיקה הישראלית שייערך י למוסיקל)לצורך בחירת מנהל  2017נוהל זה יוחל לראשונה החל משנת  .39

 (.2018שנת ב

 
 הנוהל נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. .40
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