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לכבוד
ג'ודי אברמוביץ
יו״ר המדור לאמנות פלסטית ,מנהל התרבות.

הנדון :העדר חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת תשע״ה 2015
שלום רב,
ועד האיגוד פונה אליכם בבקשה להבהרה בנוגע לאי הודעה על פרסים לשנת  2015בקטגוריות :פרס מפעל
חיים בתחום האמנות הפלסטית ,פרס שרת התרבות והספורט לאמנות פלסטית ,פרס עידוד היצירה ,פרס
העיצוב ופרס האמן הצעיר.
באופן חריג ומקומם לא
כבכל שנה ,התמיכה החשובה באמנים הינה מתן פרסים מטעם משרד התרבות.
התפרסם השנה קול קורא לפרסי משרד התרבות המוענקים דרך קבע מדי שנה בשנה.
ערכם של כלל הפרסים הוא כמיליון ש״ח :מדובר בשורת פרסים חשובה וחיונית לאמנים הזוכים ולקהילת
האמנות בכללותה.
לאיגוד האמנים נודע כי הדבר נובע מכשלים ביורוקרטים וחילופי תפקידים שאירעו במהלך שנת , 2015
בהם התפטרותה של שרת התרבות היוצאת ,לימור לבנת ,כניסתה לתפקיד של שרה חדשה ,הגב׳ מירי רגב
וחילופי מנכ״לים במשרד.
שנת  2015עומדת כחודשיים וחצי לפני סיומה .לא ייתכן ששנה זו תעבור ללא הענקת פרסים לאמנים וללא
תצוגה מוזיאלית ,כמקובל ,של עבודותיהם.
אין עוררין על כך שפרסים ותערוכות אלה חשובים וחיוניים ביותר לאמנים ,לקהילת האמנות ולציבור הרחב.
אין גם עוררין שההערכה המקצועית והציבורית ,ציון הדרך והמענק הכספי אמורים לקדם אמנים ישראליים
רבים.
אנו מבקשים למצוא לאלתר פתרון לנושא ומצפים ממשרד התרבות לפעול במהירות על מנת לתקן כשל
ארגוני זה.
אנו בטוחים שניתן למצוא פתרונות למצב המתואר לעיל ואנו מבקשים לקיים דיון דחוף בנושא.
לדעתנו על המשרד למצוא פתרון בדחיפות ,להתחיל בקול קורא ובתהליכי בחירת הזוכים מידית.
יצוין ,כי לא מדובר בתוספת תקציב ,אלא בניצול תקציב קיים המיועד לכך במשרד.
איגוד האמנים ישמח לסייע בכל אשר ניתן.
בשם ועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל
גלעד אופיר  יו״ר
העתקים
מירי רגב ,שרת התרבות והספורט
יוסי שרעבי ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט
מריה יריב ,מנהלת תחום אמנות פלסטית ומוזיאונים במנהל התרבות
ד״ר חיים פרלוק ,יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות

