
 

15.06.21תאריך:   
 

 

 :להלן סדר היום לישיבה

 .חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות, ד עדי לוי סקופ"עו – פתיחהדברי  .1

 . וקיום הצבעה -ה בגלריה העירונית/ית צעיר/אמן -ה/ית  ותיק/הצגת מועמדויות לתערוכת אמן .2

הנושא ידון בועדות הבאות עקב  -המשך הצגת יוזמת פיתוח הרחבה החיצונית של בית האמנים .3
 .חוסר זמן

 עיקרי דברי המשתתפים:

ה \ית וותיק\עילות בחירת אמנהוועדה מתכנסת לפלוי סקופ, מחזיקת תיק תרבות ויו"ר הוועדה:  עדי
ה, בשנה שעברה במהירות גדולה הצלחנו להקים תערוכה מאוד מוצלחת, השנה אנו נערכים מוקדם \וצעיר

 יותר על מנת לאפשר זמן בחירה גדול יותר וכן גם לאפשר לאמנים להתכונן לכך.

ה הופכת להיות יותר השנה החלטנו לשנות את אופי פני הגלריה, הכנסו אוצרת חדשה הגר רבן והגלרי
אקטיבית, ולהיות מופנית לקהל צעיר יותר עם ווידאו ארט , מיצגים, אמירות חברתיות נוקבות במטרה 

 שלנו לצרף אמנים חדשים וצעירים יותר .

שזוהי יוזמה  של מחזיקת תיק התרבות  8עוד דוגמא לצירוף של אמנות עכשווית פסטיבל אפוס מס' 
יבל השנה יהיה יוצא דופן עם סרט "סיפורים מהמספרה" על ורה תושבת לשעבר ד"ר אמיר גבע. הפסט

 סרטים נוספים המופנים לקהל רחב ומגוון שוחר תרבות. 4כפר סבא, סרט המועמד לפרסים ועימו 

 המוטו שלנו הוא איכות יצירתיות ומקוריות תוך הגעה לקהל רחב .

הצגות של אנסמבל תאטרון כפר סבא  -פיםבנוסף, אני מזמינה את חברי וחברות הועדה לאירועים נוס
 לדוג' וכלל אירועי הקיץ.

נשים שלא חברות בוועדה אך יהיו צופות  2כעת נעבור  להצגת האמנים והאמניות, לפני הצגת האמנים נציג 
 ויציגו את האמנים.

 מובילת נושא תרבות שיוויונית, סגנית יו"ר מועצת נשים.  -דקלה זהבי

 על כל תחום האמנות בעיר. ,מנהלת מחלקת בתי תרבות האחראי – יפעת פחימה

 הבחירה תתבצע תוך שקלול הצוות המקצועי יחד עם הוועדה לתרבות. עדי לוי סקופ:

 4/2021תרבות       מס' ישיבה  פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

   אסמכתא :    15.06.21 נערך ביום:

 עדן דוד  נרשם ע"י : עו"ד עדי לוי סקופ -יו"ר הועדה נוהל ע"י:

שמות חברי הוועדה 
 הנוכחים:

 עו"ד עדי לוי סקופ, דורית ברק,  רמי סובעי, עמוס שטרית, טובי ארבל, ירמי קדוש, אלי חיון,

 בת שבע הס, יעל תמרין.

שמות חברי הוועדה 
 שלא נכחו:

יעל לוגסי, נועה אייזן, טלי איסקוב, גלית דובין, עמיחי אלפרוביץ, רמי סובעי, , אופק הלפרין, 
 הרשקו, ציפי בירן, דורי קליין, אתי בוים, לורן שוויד, משה קורצוייל, מיכל סוויד.ענת 

 לירית שפיר שמש, שירן לירן, ערן ורנר,   עו"ד קרן גרשון חגואל, אורית ישכיל

 שמות מוזמנים
 נוספים שנכחו:

 סגנית יו"ר מועצת נשים -דקלה זהבי

 מחלקת בתי תרבות –יפעת פחימה וייסקופ 

 רכזת וועדות העירייה -משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה, רחלי רם תפוצה:

 



 

 הוצאנו קול קורא תוך הגדרת תנאי סף של גיל ומיקום מגורים.

 -מתחילה להציג– יפעת פחימה

אנו נראה אותם אך אנו מחויבים לפעול  -אי הסףיש אמנים שהגישו מועמדות למרות שאינם עומדים בתנ
ומעל גיל  40על פי הקריטריונים של הקול קורא ולצערינו הרב לא נוכל לבחור בהם )אמנים מתחת לגיל 

75.) 

 ייתכן והועדה תחליט על שינוי קריטריון הגיל לקראת התערוכה הבאה. -עדי לוי סקופ

 -סקירת האמנים/יות הצעירים/ות

 -סקירת האמנים/יות הותיקים/ות

 מקום גיל שם 
 מגורים

 הערות תוכן

1. הציג גם סרטון המתאר את החיבור בין  ציורים כס 26 יונתן הכט 
ציוריו וסובב סביב הקורונה. הצוות התרשם 

 לחיוב, אך מדובר בנושא ספציפי מאד
2. הצוות התרשם לחיוב, אולם אין לו מספיק  פיסול כס 17 יהלי רון 

 עבודות להצגה
3 . הציגה הרבה עבודות. הצוות התרשם לחיוב,  ציורים כס 19 בת חן נאור 

 אולם זה עדיין בוסרי
4. רדי , ציורים כס 44 עוזי עמרני 

, צילומים, מייד  
 וידאו ארט

מרגיש שהוא האמן, רואים את הבגרות של 
מנוסה יותר. ושיש מאחורי האמנות שלו 

והצוות סיפורים משמעותיים, הוועדה 
מאודהמקצועי התרשמו   

5 .  תרזה חורין 
 קרגולה

רישומים, ציורים כס 53  ,מאודוהצוות המקצועי התרשמו הוועדה  
ציירה את עצמה בתקופת הקורונה תוך 

לא אך  הלבשת דמות אחרת. היא מעולה
 עומדת בקריטריון הגיל

 מקום  גיל שם 
 מגורים

 הערות אוצרות תוכן

1. 1938יליד  גדעון שני   
 בן 

אמן וותיק מוצלח מאד, מפסל, חלק   ציורים 
מהפסלים שלו מוצגים בממילא בירושלים, 

גם מצייר, יש לו תיק עבודות מאוד רחב, 
מציג בבית האמנים, הצוות בהחלט התרשם 

 לחיוב 

 
2. צבי  

 רייכוורגר
אביה  ציורים כס 80.5

אמן וותיק, מוצלח מאוד, יש לו כבר  ממון
זמן, הוא תערוכה בבית האמנים סביב אותו 

אמר זאת בעת ההגשה והדבר הובע בפני 
הוועדה .היצירות שלו מוצלחות מאוד, 
בהסכמה חד משמעית של כל הוועדה, 

שיקול משמעותי עקב הצגת תערוכה נוספת 
 סביב אותו תאריך.

 
3 . מלכה  

 אדלר
' ילידת נוב

1945 
75.5בת   

מציירת, מגוון רחב של ציורים,  הצוות   ציורים כס
 התרשם לחיובבהחלט 

 



 

 

בהמשך פורטו בפני חברי/ות הועדה ההמלצות של  הצוות המקצועי והוחלט ראשית לעלות לגלריה על מנת 
 להתרשם מגודלה ולראו כיצד הבחירות ישתלבו. 

 בנוסף, עלתה הצעה של עמוס שטרית לבחון שילוב של כמה אמנים ביחד.

בנוסף עדי הציעה למי שרוצה לבחור לסמן בעדיפות ראשונה,שניה ושלישית, כך שאם יהיה שוויון שנוכל 
 . לתעדף 

הוועדה עלתה לגלריה להתרשם מגודלה וכן על מנת שהצוות יסתכל ויראה בעיניו מה מבין האמנים נכון 
 לתצוגה בגלריה.

הטפסים הועברו לידי יפעת פחימה וייסקופ. חברי/ות הועדה מילאו בחירתם ע"ג דפים באופן אנונימי ו
 תוצאות הבחירה יפורסמו בהקדם. 

עדי הציגה בפני החברים/ות את יוזמת "משיבות את הבנים" ואת הערב שנערך ביום ראשון  -לסיום הועדה
 ביוזמת מועצת נשים ובשיתוף אגף תרבות וקראה לחברים להצטרף למאבק.

 

 

 
_____________________________ 

 חתימת עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הוועדה

 

4. עדנה  
 דאלי

ילידת 
3/1947  

74בת   

, יש לה עבודות מדהימות 74פסלית בת   פסלים כס
מפורצלן, היא מציגה הרבה ורואים את 

הניסיון והבגרות . לצערנו לא עומדת 
 בקריטריון הגיל

 
5. ברוריה  

 צימרמן
1937ילידת   

84בת   
אורית  ציורי שמן כס

 לוטרינגר
מאוד מהעבודות  הצוות המקצועי התרשם

שלה, אהבו את המקצועיות שלה, יש לה 
 המון יצירות להצגה.

6. מרקו  
 צליק

יליד 
11/1946  
74.5בן   

פסלי רדי  
 מייד

עבודות מאוד טובות מגוונות , רמה מאוד  
גבוהה , כל חברי הוועדה התרשמו והתפעלו. 

 לצערנו לא עומד בקריטריון הגיל

 
7. 79בן  אלכס גל   

1942יליד   
אביה  פסלים כס

 ממון
פסלים מאוד מוצלחים אך אין ריבוי של 

עבודות ולכן אין מספיק להציג בגלריה, עלה 
אמנים על מנת למלא את  2רעיון לשלב בין 

 האולם
8. ישראל  

 הרצל
72בן   

1949יליד   
ציורים  כס

 דיגיטליים
הציג בבית האמנים תערוכות שלו, מדיה  

יון הגילדיגיטלית, לצערנו לא עומד בקריטר  


