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 מינהל התרבות
          המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית

 
 כ"ה כסלו תשע"ג ראשון יום 

 2902דצמבר  90         
 

 לכבוד: 
 משתתפי הישיבה

 
 

 שלום רב, 
 

 סיכום פגישה עם נציגי סדנאות האמנים, תל אביב ונציגי האמנים
 
 

 במנהל התרבות בתל אביב בהשתתפות: 2902בדצמבר  6להלן סיכום הפגישה שהתקיימה ביום חמישי, 
 יו"ר ועד מנהל סדנאות האמנים פרופ' מיכה לוין,
 מנהלת ואוצרת סדנאות האמנים ,ד"ר ורד זפרן גני

 גב' סיגל ברניר, יו"ר המדור לאמנות פלסטית, המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות
 גב' צלילית בן נבט, מנהלת המחלקה לאמנויות, עיריית תל אביב יפו

 מר איתן שוקר,  ועד איגוד האמנים
 נועה צדקה, אמנית

 צבי גסטון איצקוביץ, אמן
 עידית עמיחי, מנהלת תחום המוזיאונים והאמנות הפלסטית, משרד התרבות והספורט

 
הישיבה הוקדשה לדיון בהתנהלות סדנאות האמנים, בעיקר בנושא הסדנאות השייכים למקום. הישיבה 

ב של אמנים אשר העבירו התקיימה ביוזמתם של נועה צדקה וצבי גסטון איצקוביץ, כשהם מייצגים  ציבור רח
 פנייתם במכתבים שרוכזו על ידי נועה וגסטון. 

 
בת"א  הנחת הבסיס המשותפת לדיון הייתה ההערכה הרבה שיש לציבור האמנים בארץ לפעילות סדנאות האמנים

תודה לכל אותם חברי ועד המנהל הפועלים בהתנדבות במשך שנים למען המקום, במיוחד ליו"ר פרופ יפו והבעת 
 שנה.  22יכה לוין , שהקים את סדנאות האמנים בירושלים ומכהן כיו"ר סדנאות האמנים בת"א מ
 

ללא ספק סדנאות האמנים בתל אביב מהווה מקום מרכזי ייחודי, המאפשר לטובי האמנים בתל אביב חלל עבודה 
 בה בגלריה השייכת לסדנאות.כמו גם חשיפה של אמנות ישראלית במיט

 
ת בעיר כמו תל אביב יפו שהתברכה במספר רב של אמנים ולקוות ות הקטנה של הסדנאויש להצטער על הכמ

 שהעירייה תשכיל למצוא פתרונות נוספים לחללי עבודה לאמני עירה. 
 

מצד שני יש לשבח את העירייה  שהצליחה למצוא לסדנאות האמנים בית חדש בקלישר והיא משקיעה תקציב 
 . 2902בות מעביר תמיכה שוטפת ותמיכה מיוחדת לשיפוצים בשנת נכבד בשיפוץ המקום. גם משרד התר

 
צורך בשקיפות ובהתנהלות ציבורית תקינה בנוגע לאיוש הסדנאות על ידי בנגעו  ,הטענות המרכזיות שהועלו בדיון

מאחר ומדובר במקום ציבורי, הנתמך על ידי משרד התרבות ועיריית תל אביב יפו, נדרשת שקיפות . האמנים
 לות ציבורית תקינה. והתנה
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 מינהל התרבות
  המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית

 
 :להלן הנקודות שהועלו

 

 בחירת האמנים:  .1

וסדנה נוספת המוקצת לחילופי אמנים עם    02 יש כיום  –מאחר ומדובר על מספר מוגבל של סדנאות 
 הסדנאות. הוצע  ותלהם, יש לשקול היטב למי מוענק לעומת מספר רב של אמנים הזקוקים -דיסלדורף

אמנים  279שיקטינו את המספר הרב של הפונים )לדברי ורד פנו להנהלת הסדנאות לגבש תנאי סף ברורים 
 לבחירת האמנים.קריטריונים השנה(. כן מוצע לגבש 

 למותר לציין שתנאי הסף והקריטריונים יפורסמו לציבור.
 

 קבלת הסדנה:שקיפות במודעה הפונה ל .2

פורסמה   בבלוג של הסדנאות, בעתון האמנות המקוון ו במקוםדעות עד כה המודעה פורסמה על גבי לוח המו
הדרישה החד משמעית היא לפרסם את המודעה בעיתון ובאתר הסדנאות. מוצע לפרסם במועד שנתי  .ערב רב

הוצגה  קבוע. מוצע לפרסם שנה מראש כדי לאפשר לאמנים התארגנות נאותה )גם לעוזבים וגם לנכנסים(.
 ורה שפורסמה בעיתון הארץ  על ידי סדנאות האמנים בירושלים.בישיבה המודעה הבר

 

 נוסח מפורט וברור של תנאי ההגשה:  .3

עלויות, מועדים, זכויות וחובות של אמני הסדנאות, יש לדאוג שבמודעה, או במסמך נהלים נלווה, יפורטו 
לדרוש שהחומרים יש לכתוב במדויק מה האמן צריך להגיש. מומלץ משך השהות המינימלי והמקסימלי. 

יסרקו וההגשה תהיה דיגיטלית מוגבלת במספר הדימויים. יש לכתוב מראש שחומרים לא יוחזרו לפונה. יש 
 שבועות לפחות זמן הגשת הבקשה.  3לתת 
 

 מתן תשובות בכתב לזוכים וללא זוכים: .4

 נומסת בכתב. למרות הקושי בריבוי הפונים, יש לעשות מאמץ לשלוח לכל אחד מהפונים תשובה מ       
 הגשה.   בהקשר זה, בפרסום יש לציין שחומרים לא יוחזרו ולכן לא יהיה צורך לשלוח חזרה קטלוגים וחומרי       

 

 פרסום חברי השיפוט לבחירת האמנים: .5

    בדרך כלל , הועדה מתכנסת בהתאם לצורך לאחר הבחירה, יש לפרסם את חבר השופטים לבחירת האמנים.      
 .איש מקצוע נוסף שיתחלף כל פעםלוועדה מוצע לצרף  . יםמידי שנתי

 
דרישות אלה התקבלו בהבנה וברוח טובה על ידי נציגי סדנאות האמנים והם ינסו ליישם את התיקונים 

 כבר בפנייה הקרובה. 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 עידית עמיחי
 מנהלת תחום מוזאונים ואמנות הפלסטית

 
 

 


