
 

 

 קול קורא לתפקיד:

 מנכ"ל/ית קרן גשר לקולנוע רב תרבותי )ע"ר(

 

 /יתקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מחפשת מנכ"ל
 בעל/ת יכולת מוכחת בהובלת חזון תרבותי חברתי ותרגומו לכלל מעשה

 

 תיאור התפקיד:

 .ניהול כללי של עמותה ציבורית הנתמכת ע"י משרד התרבות והספורט מתוקף חוק הקולנוע

בהתאם למטרות הקרן ולנהלי המועצה הישראלית לקולנוע  המדיניות,החזון ושותפות עם הנהלת הקרן בעיצוב 
 במשרד התרבות.

סדרי בכלל זה יעדים, תכניות עבודה, משימות ו, וניהול יישומהשל הקרן,  עילותהלפכוללת גיבוש אסטרטגיה 
 עדיפויות.

  ים בהשקעת הקרן. למיזמים ולפרויקט שיתופי פעולהוגיוס משאבים 

 . אמות מידה ומבחנים מקצועיים להשקעה ביוצרים וביצירות קולנועיות אחריות לגיבוש

 .פרויקטים בתמיכתהומערך התמיכות שלה ביוצרים ובהקרן  תקציב ניהולאחריות לגיבוש ו

 .הופיתוח תחומי פעילותחזון הקרן ייזום ועידוד פלטפורמות ופרויקטים חדשניים לקידום 

ממשקי עבודה ישירים מול גורמי יוצרים וגופים מתחום הקולנוע והטלוויזיה, העבודה כוללת עבודה מול סף לבנו
 גופים חברתיים בזירה הלאומית והבינלאומית.וממשל, תקשורת, תרבות, אקדמיה, 

 

 דרישות המשרה:

 ולתחומי הפעילות של הקרןזיקה ישירה לנושאים בבתחומי הקולנוע והטלוויזיה היכרות מעמיקה ניסיון ו.  

  מיליון  5-בארץ ובחו"ל בהיקף שלא יפחת מניסיון מוכח בגיוס מקורות מימון ושיתופי פעולה .₪ 

 התרבות והאומנות שלא יפחת מעשר שנים. בתחומי  ניסיון ניהולי 

 מחויבות מוכחת לקידום רב תרבותיות ומתן "מקום וקול" לאוכלוסיות מודרות ולפריפריה בישראל . 

 ניסיון בעבודה מול מנהל התרבות יתרוןעמותות ומגזר עסקי.  ,ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים. 

 השכלה אקדמית: תואר ראשון לפחות.  

  ,כושר מנהיגות,   פיתוח והובלה של תהליכים,יכולות ראיה אסטרטגית, יצירתיות, כישורים אישיים: יזמות
 .בעברית ובאנגלית (בכתב ובעל פה) שליטה מלאה

 
 mancal.keren@gesher.co.il -להגשת מועמדות יש להעביר קו"ח ומכתב, בעברית ובאנגלית, המסביר את העניין בתפקיד ל
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 .המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
 

 , כלשהו" תחרותי הליך" בבחינתמובהר ומודגש כי קול קורא זה אינה מהווה מכרז או "מעין מכרז", והוא אף אינו 
 , וכי הקרן תבחר את המועמד  שייראה בעיניה כמתאים ביותר, המכרזים דיני, כלשהי בדרך, עליו יחולו ולא

 כלשהי. הנמקהלפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא חובת 
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