ב 42-בדצמבר  4104עתיד להיערך לראשונה בנתיבות אירוע ייחודי אשר יעסוק ביַזָּמּות-תרבות
וצמיחה אזורית; מתוך כוונה כי אירוע זה יהפוך למסורת שנתית .האירוע הוא חלק מתהליך מתמשך
שנועד לעודד ולפתח יזמי תרבות ,לתרום לצמיחה החברתית-כלכלית של אזור נתיבות רבתי ,ולשמש
מעבדה לתהליכים אזוריים ולאומיים דומים .בתהליך שותפים עיריית נתיבות ,המכללה האקמית
ספיר ,משרד התרבות והספורט ,שותפות ביחד ( )4111נתיבות-שדות נגב-פילדלפיה מטעמה של
הסוכנות היהודית ,פדרציית פילדלפיה וחברת פרקסיס.
באירוע ישתתפו יזמי תרבות מהאזור כולו; משלחת גדולה של כ 011-איש מפילדלפיה (ביניהם גם
דוברים מרכזיים באירוע); נציגי עירייה ומועצות מקומיות; נציגי משרד התרבות והספורט ,קנייני
תרבות ממוסדות וארגונים שונים ,אנשי מפתח בסוכנות היהודית כמו גם נציגם מהאקדמיה
וסטודנטים מהמכללה האקדמית ספיר.
בהשקת האירוע מצטרפת נתיבות למגמה מובילה במדינות ,באזורים ובערים רבים ברחבי העולם,
המקדמים את כלכלת התרבות והיצירתיּות באמצעות תרומה לפיתוח מגזר זה .מגזר התרבות
והיצירתיּות משמש כיום כמנוע עיקרי לצמיחה כלכלית וחברתית של ערים ואזורים; זאת בין השאר
בשל היכולת לחולל משרות חדשות ,ולבנות קהילות לכידות ומושכות המסוגלות לעצב זהות מקומית
מעצימה ותחושת שייכות.
במגזר התרבות והיצירתיות נכלל מגוון רחב של תחומים ועיסוקים; חלקם מוּכרים יותר וחלקם פחות
– בין השאר :אמנויות במה ,תיאטרון ומחול ,מוזיקה ,ספרות ,קולנוע וידאו וצילום ,אּומנויות,
אדריכלות ,עיצוב ,שידור ותקשורת ,אופנה ,חינוך מושתת-תרבות ,מדיה חדשה ,בניית תוכנה,
משחקי מחשב ווידאו ,פרסום ,בישול ,אמנויות ריפוי ,פסטיבלי מורשת ,תיירות תרבות ויצירתיּות,
י ָּזמּות חקלאית יצירתית ,ועוד.
תכנית האירוע כוללת שיחות ופאנלים בהשתתפותם של מנהלי תרבות ויזמים בעלי ניסיון ייחודי
בהקמה ובתפעול של מיזמי תרבות מצליחים ,ונציגי עיריות המקדמות את נושא כלכלת התרבות
כמנוע הצמיחה העיקרי שלהן .הם יציעו חוויות ותובנות מתוך הניסיון הייחודי שלהם.
בחלקו השני של האירוע תתקיים חשיפת יזמים מקומיים ואזוריים שיציגו את מיזמיהם .חלק זה של
האירוע יכלול גם מופעים שונים ותחרות מיזמים.
יזמי תרבות ויצירה שישתתפו באירוע יזכו להיּכרות עם יזמים דומים מן העיר והאזור כולו; ואף
לחשיפה לציבור הרחב ולקהלים מוגדרים כגון קניינים ממוסדות ומארגונים שונים מהאזור ומחוץ לו,
וכן גורמי תמיכה וסיוע .כל אלה יתנו ליזמים הזדמנות ליצור לעצמם הזדמנויות עסקיות חדשות.

כהכנה לאירוע הגדול בדצמבר ,עומד להיערך ב 4-בנובמבר (בשעה  03:91בסינמטק נתיבות)
ערב "טרום-חשיפה" ,במעמד ראש העיר נתיבות מר יחיאל זהר; נציגים ממשרד התרבות והספורט,
הפדרציה היהודית בפילדלפיה ,המכללה האקדמית ספיר והשותפּות.
הערב ,שאליו מוזמנים יזמי העיר והאזור ,נועד לחשוף בפני הקהל את התכנית המלאה לקראת
האירוע ,ואת תמיכתה ומחויבותה של העירייה לנושא יזמות התרבות והיצירתיות .בערב זה ישתתפו
גם גורמי ההפקה ,אשר יסייעו ליזמים שיבחרו להשתתף באירוע בדצמבר לחשוף את עצמכם בצורה
הטובה ביותר.
בערב "טרום-החשיפה" תיערך הרשמה לאירוע השיא בדצמבר שתאפשר לכם ליהנות מכל היתרונות
האמורים.
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