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 في الجليل؟ مدعوون للمشاركة في برنامج "إنشاء موسيقى الجليل". تعيشون الموسيقى األصلية؟  تنشؤون

والفنانين المحليين الذين يعيشون في  ألفن"( أهمية كبيرة لتعزيز ألسلطةتنمية الجليل )المشار إليها فيما يلي: " سلطةتولي 

وتقريب ألمواطنين من ، وخلق مساحة ثقافية غنية ، الثقافة  وتعزيز ( ، مع االستفادة 1993الجليل )وفقًا لقانون الجليل ، 

تقاد بأن الجليل هو أرض خصبة لإلبداع في مجال الموسيقى الثقافة والفن. باإلضافة إلى االع وتعزيز خلق اإلبداع المحلي 

 على الصعيدين الوطني والدولي.

( ، بهدف تحديد مكان الفنانين الجدد وتشجيعهم في مجال الموسيقى IMIالسلطة هي عضو في جمعية الفنانين اإلسرائيلية )

 ، للترويج لهم والتعبير عن روحهم في التفكير واإلبداع.

ون الذين سيكونون جزًءا من البرنامج على مرافقة فنية وأدوات مهنية ذات صلة بالمجال باإلضافة إلى سيحصل المبدع

 ترويج مسرحي واعالمي.فرصة لتلقي 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن أي مبدع سيقدم طلبًا ويستوفي شروط الحد األدنى حتى لو لم يتم قبوله في البرنامج ، سوف يتلقى 

 شيكل ، بما في ذلك المشورة القانونية والتوجيه المهني. 500لمدة عام واحد كهدية تبلغ قيمتها  عضوية AMIمن صندوق 

 

 الشروط:

 الذي كان من سكان الجليل منذ ثالث سنوات على األقل..1

أعمال أصلية  5على األقل( جاهز للتسجيل. للتوضيح ، يمكنك االستماع إلى دماء  آتمنش 5المنشئ الذي لديه ذخيرة ).2

 بل المنشئ للتسجيل.قمن 

 .مآدينالمبدعين أنهم يؤدون أيضا )األداء الصوتي(. للتوضيح ، هذه ليست مجرد عملية بحث عن .3

 

 معايير إضافية:

 كجزء من البرنامج نشرالو تصويرألالموافقة الشخصية على أن يتم .1

 .في استخدام مواد الفنان )من حيث حقوق النشر( لصالح الترويج للبرنامج في اإلعالنات  للسلطةمنح حقوق .2

 االلتزام بحضور االختبارات في المواعيد المحددة..3

 االلتزام بتوافر فترة البرنامج والمشاركة في جميع االجتماعات والعروض ، إن وجدت..4

في حال اختار المبدع المرحلة الثالثة  6.2.0.2رة طلب منحة دراسية وفقًا ألحكام الخطة رقم التوقيع المسبق على استما.5

 من البرنامج.

 

 مراحل البرنامج:

 : اختيار وتحديد المرشحين المناسبين للبرنامج.1المرحلة 

 : ورشة عمل مهنية لمجموعة مختارة.2المرحلة 

 ذين سيختارون من الفريق إلنتاج سيد موسيقي.التوجيه الشخصي لعدد من الفنانين ال 3المرحلة 

 .6.2.0.2تخضع هذه الخطوة والدعم للتوجيه 

 



 .18:00يوليو ، الساعة  30يتم تقديم الطلب للبرنامج بحلول يوم االثنين الموافق 

 

 

 shira@galil.gov.ilيجب تقديم جميع المواد إلى هيئة تطوير الجليل على العنوان 

-04ليدوي في مكاتب هيئة تنمية الجليل ، حديقة بار ليف الصناعية. )الهاتف لتنسيق وصول أو عن طريق التسليم ا

9552426) 

 

 باإلضافة إلى ذلك ، يجب عليك ملء نموذج التسجيل عبر اإلنترنت )انقر هنا لفتح النموذج(

 

 المستندات اإلضافية التي يجب إضافتها إلى نموذج التسجيل:

CV. 

 نسخة من بطاقة الهوية مع ملحق مفتوح. -ة مرجع حول مكان اإلقام 

 رابط رقمي / قرص / قرص على المفتاح لتصوير المصور ألعماله األصلية.

 ينصح التوصيات.

 

 لتجنب الشك ، كل ما ورد في هذه القراءة في المذكر يشير إلى كل من اإلناث والجمع.* 

 كل ما سبق يخضع لتراخيص الميزانية.* 

تذة ، في جملة أمور ، على حقيقة أنهم سيجدون فنانين مالئمين ألهداف البرنامج واالحتياجات في يعتمد إنتاج األسا* 

 منطقة الجليل.


