
 

  

 14/6/2022תאריך:

 

 

 סדר יום:

 

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות  - דברי פתיחה .1

 צעיר/ה לתערוכה בגלריה העירונית באוגוסט.   אמן/ית  -הליך בחירת אמן/ית ותיק/ה .2

 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 

צעיר/ה   והאמן/ית   -התכנסנו היום על מנת לבחור את האמן/ית ותיק/העדי לוי סקופ: 

 לתערוכה בגלריה העירונית בכפר סבא. כמיטב המסורת נראה הצגה של כלל האומנים/ות.  

 3/2022תרבות                   מס' ישיבה:  פרוטוקול ישיבת ועדת:   נושא:  

 453328  אסמכתא :   14/6/2022 נערך ביום: 

 נעה בוטבול  נרשם ע"י :  עו"ד עדי לוי סקופ  - יו"ר הוועדה נוהל ע"י: 

שמות  

חברי/ות  

הוועדה 

 הנוכחים: 

מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, דסי פאר   -עו"ד עדי לוי סקופ, שרון פז

סמנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, דקלה זהבי, עמוס שטרית, אופק    -דרור

 הלפרין, לירית שפיר שמש, בת שבע האס, טובי ארבל.  

שמות  

חברי/ות  

הוועדה 

 שלא נכחו: 

מיכל רובינשטיין, נועה אייזן, טלי איסקוב, עו"ד קרן גרשון חגואל, גלית דובין, עימחי  

אלפרוביץ, רמי סובעי, יעל תמרין, ענת הלפרין, דורי קליין, דורית ברק, מיכל סוויד,  

 אלי חיון, ירמי קדוש, אתי בוים, ערן ורנר.    

שמות  

 מוזמנים/ות 

 שנכחו: 

אוצרת חיצונית   -התרבות, הדסה גורוחובסקי מנהלת מחלקת בתי   -יפעת פחימה

 מייעצת.  

 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה:



 

  

בבקשה לא לשתף בבחירה, אנחנו לא מכריזים בשלב הזה על הזוכים/ות כיוון שראוי לתת  

הודעות מכבדות לכלל המעומדים/ות. כל אחד ירשום בדף את בחירתו ונודיע לכם בערך יחד  

 ים מאוחר יותר.  עם ההודעה לאומנ

 

יש לנו שישה אומנים ותיקים שהגישו מועמדות ושתי אומניות צעירות. בין   יפעת פחימה:

קרגולה שהגישה הצעה משותפת בלבד עם    - שתי האומניות הצעירות יש לנו את תרזה חורין

 האומן הותיק אריק ונונו, כך שזה לא ניתן לשינוי או פיצול.  

 

 היחיד?הם הזוג  שרון פז: 

 

 כן, הם היחידים שהגישו הצעה משותפת של אומן ותיק ואומנית צעירה.  יפעת פחימה: 

השנה אנחנו לא שופטים לפי גיל כרונולוגי של אומן ותיק או צעיר אלא לפי ותק של שנות  

שנים של   10היצירה של האומנים. תרזה טוענת שמבחינה מקצועית כאומנית היא צעירה, עד  

 שנות יצירה זה אמן/ית ותיק/ה.   10אמן/ית צעיר/ה, מעל יצירה זה נחשב 

 הקונספט החדש נכון.  שרון פז:

 

בבחירתכם בבקשה לרשום את שם האמן/ית ותיק/ה ואת שם האמן/ית   יפעת פחימה:

 הצעיר/ה. אין חובה לרשום את שמכם, ניתן להישאר אנונימי.  

 צעיר"(  -)מצורף טופס בחירת "אמן ותיק 

 

כולם כמובן תושבי/ות כפר סבא. אין לציין בפרוטוקול דיון פנימי   - ומניםנתחיל בהצגת הא

 של הועדה ביחס לאיכות העבודות המוצעות.  

 

 אומניות צעירות:

 )הצגת היצירות (  -איילה שמואלי .1

מציירת בסגנון אבסטרקטי, אינטואיטיבי, חופשי. תהליך היצירה שלה אינו מוגדר מראש  

ומשקף את האמת הפנימית בזמן היצירה. היצירות עוסקות בקשר בין רוחניות למיניות  

ונשיות, התוצאה היא אומנות חזקה ויצרית. לרוב היצירות בצבעי אקריל על גבי קנבסים  

 ובטכניקה מעורבת. 

 ב פנים במכון הטכנולוגי חולון.  למדה עיצו

 

 )הצגת היצירות(   –תרזה חורין קרגולה   .2



 

  

קרגולה, האומנית הצעירה,   - . בעוד שתרזה חוריןמגישה הצעה משותפת יחד עם אריק ונונו

מציגה סדרת רישומים וציורי צבע מהתקופה האחרונה, אריק ונונו, האומן הותיק, מציג  

מבחר עבודות מסדרות שונות ומתקפות שונות שהמכנה המשותף ביניהם הוא המפגש בין  

 התמונה לטקסט.  

 

 אומנים ותיקים:  

 )הצגת היצירות(   -אריק ונונו .1

גיש הצעה משותפת יחד עם תרזה חורין קרגולה. אריק שילב טקסטים בשפות שונות  מ

 בעבודותיו. אומן עם גוף עבודות רחב.  

 

בחירת העבודות הינה מלאכתו של האוצר/ית הנבחרים, זוהי רק דוגמא מעבודות   -הערה 

 האומנים.  

 

חסר בעבודות  כשמגישים תיק עבודות צריך שנה, טכניקה וגדלים וזה  בת שבע האס: 

 שלפנינו. 

 

ביקשנו ולא קיבלנו. רק דליה פיש בנארי העבירה, שאר האומנים/ות לא   יפעת פחימה:

 העבירו.   

 

בשנה הבאה לא נקבל הצעות בלי גדלים, טכניקה, שם עבודה, שנת ביצוע וכל   עדי לוי סקופ:

 לכפר סבא.    120הפרטים הנדרשים. במיוחד לאור שנת 

 

יין גודל העבודה, הציור הוא עבודה מוגמרת ויש לו גודל אבל אומני  בענלירית שפיר שמש: 

 צילום יש להם בחירה בקשר לגודל עבודתם.  

 אומן הצילום מחליט מראש איזה גודל הוא מגיש. הדסה גורוחובסקי: 

 

 צריך לוודא שיש לאומנים מבחר יצירות כדי לאפשר בחירה של האוצר/ת.  שרון פז: 

 

 כשאנחנו משלבים בין אומנים צריך להיות קשר בין העבודות?  לירית שפיר שמש: 

 

לא חייב להיות קשר בדמיון בין העבודות. יש סוגים שונים של קשרים   הדסה גורוחובסקי:

 ים יכולים להיות מגוונים.  למשל, קשר של נושא, דיאלוג, ניגודים, הקשר



 

  

 אנחנו לא צריכים ליצור את החיבור אלא לבחון את איכות העבודות של כל אומן/ית בנפרד.  

 

 יפעת פחימה: 

 המשך אומנים/יות ותיקים/ות:  

 )הצגת היצירות(  -דעון שניג .1

אומן ותיק שעוסק בציור ובפיסול, נראה סדרת פסלים בנושא סיפורי התנ"ך, סדרת ציורים  

 בנושא נופי מדבר. גם כאן אין מידות. קיים גוף עבודות רחב.   

 

 כל התמונות מוצגות?  דסי פאר דרור:

 

 לא האוצר/ת בוחר/ת את מספר התמונות.  שרון פז:

 

 )הצגת היצירות(  - דליה פיש בנארי .1

 אומנות בפורצלן. דליה שמה כותרת ומידות. ביצירותיה יש שילוב עם תאורה.  פיסול, 

 

קרגולה אם ניתן לפצל את ההגשה המשותפת שלה   -בדקנו מול תרזה חוריןיפעת פחימה: 

 עם אריק ונונו אך לדבריה זה לא ניתן לפיצול. זה ביחד או לא.  

 זה מביא למצב לא נוח כי זה מכניס אותנו למלכוד.   הדסה גורוחובסקי:

 

 )הצגת היצירות(  -יעקב שיבי  .2

אומן צילום. יש לו צילומים צבעונים וגם בשחור לבן. יש מגוון רחב של צילומים. הצילומים  

 עם מסר/ אמירה פוליטית/ חברתית וממקומות שונים בעולם.  

 

 הצילומים כבר מודפסים?  עמוס שטרית: 

 

 הצילומים מוכנים. אנחנו נותנים את הגלריה, את המרחב.  שרון פז:

 

זה כמו תערוכה פרטית שמתארחת בגלריה, אנחנו נותנים שלושה שבועות   יפעת פחימה:

 באוגוסט להציג את התערוכה.  

 

 )הצגת היצירות(  - ישראל הרצל .3

 אומן דיגיטלי. ביצירותיו יש מוטיבים של פוליטיקה, אקטואליה ואישים. 



 

  

 דרות בנושאים:ס 2הגיש  

 אלימות נגד נשים   .א

 הקטל בדרכים  .ב

 

 היצירות הם הדפסים?  שרון פז:

 

 הוא מדפיס יפעת פחימה:

 

 זה לא הדפסים אלא צילום של העבודה.   בת שבע האס:

 

 )הצגת היצירות(  - מרקו צליק .4

אומן פיסול. בשנה שעברה הוא לא עמד בקריטריון הגיל, השנה עקב שינוי הקריטריונים הוא  

 מתאים לדרישות אומן ותיק.  

 

   -לאחר הצגת העבודות

 כל העבודות יוצאות מגדר הרגיל.עדי לוי סקופ: 

 

 מישהו רוצה לראות משהו שוב?  שרון פז:

 

 את העבודות של האומנית איילה שמואלי.   טובי ארבל:

 )הצגה חוזרת של עבודותיה של איילה שמואלי(

 

  3יכולה להיות תערוכה מאוד טובה אם משנים את הקונספט, למשל הדסה גורוחובסקי: 

 אומנים/ות מתחומים שונים.             

אומנים, והתערוכה יושבת יפה ולא   8זוגות,  4הגלריה גדולה ומכובדת, כרגע מציגים בה 

לוקחים שלושה/ ארבעה אומנים/יות בטכניקות שונות יכולה להיות לנו  בצפיפות. אם  

 תערוכה מצוינת עם ייצוג הולם.  

 

 האם הקול קורא שהוצאנו מגביל אותנו לבחור אמן ותיק וצעיר?  עדי לוי סקופ:

 

צעיר". זו שאלה משפטית אני לא יודעת לענות   - הכותרת היא "אמן ותיק יפעת פחימה:

 עליה.  



 

  

 

קרגולה היא הצעה   -הצעתם המשותפת של אריק ונונו ותרזה חורין  הדסה גורוחובסקי:

 ממולכדת.  

 

 זה לא תקין  שרון פז:

 

 לדעתי אי אפשר לשקול את הצעתםאופק הלפרין: 

 

 אלא אם האומנים יגידו שהם מאפשרים בחירה נפרדת.   שרון פז:

 

 הם נשאלו ולא הסכימו  אופק הלפרין:

 

 אול שוב. אריק נשאל על אפשרות ההפרדה? אפשר לש שרון פז:

 

 קרגולה אמרה שגם אריק ונונו באותה הדעה, אין פיצול.   -תרזה חורין יפעת פחימה:

 

 זה נאמר לפני שהועדה התכנסה.   טובי ארבל:

 

 הקונספט ניתן לשינוי מבחינת הקול הקורא שפורסם?   שרון פז:

 

 זו שאלה חוקית.   אופק הלפרין:

 

ספט של צעיר ומבוגר הוא לא רלוונטי, אנחנו רואים את זה כבר שנה  הקונ  טובי ארבל:

 שלישית. הרלוונטיות צריכה להיות לפי איכות היצירה. 

 

 המטרה לתת במה לאומנות צעירה.   עדי לוי סקופ:

 

 שהאומנות הצעירה תהיה בבית האומנים.   טובי ארבל:

 

בעייתי ובגלל זה האומנים/ות    אין בעיה לעשות בנפרד אבל השילוב הוא הדסה גורוחובסקי:

 הצעירים/ות לא מגישים עבודות.  

 



 

  

 קרגולה.   -אני חושב שצריך לפסול את אריק ונונו ותרזה חורין  אופק הלפרין:

 

קרגולה כהצעה אחת ומוסיפים   -אריק ונונו ותרזה חורין לקחת את   הצעתייפעת פחימה: 

 עוד אומנ/ית צעיר/יה.   

 

 רעיון טוב  שרון פז:

 

אני חושב שההצעה מהווה כניעה לאולטימטום שהציבו האומנים. צריך לדבר    טובי ארבל:

 איתם ולבחון שוב את הפרדה ביניהם בהנחה שללא ההפרדה לא נוכל לדון בעניינם.   

 

 הוועדה מעוניינת לשקול כל אומן/ית בנפרד.  יפעת פחימה:

 

 בזוג?   בקול קורא רשום שאפשר להגיש  עדי לוי סקופ:

 

 אין מניעה יפעת פחימה:

 

 צריך את האפשרות לפרק כדי שנוכל לשפוט את כולם.   דסי פאר דרור:

 

בקול קורא כתוב "ניתן להגיש הצעה משותפת מראש של אמן ותיק ואמן   עדי לוי סקופ:

צעיר", ולכן זה לגיטימי בהחלט להגיש ביחד, השאלה אם הם מסכימים לבחון גם באופן  

 לפנות אליהם בנושא. מפוצל צריך  

לדעתי אחד הקריטריונים צריך להיות מידת החשיפה של האומן/ית. אולי צריך  טובי ארבל:  

 לשנות את הקריטריונים, לפנות לאומני העיר ללא הפרדה בין אומן ותיק ואומן צעיר.  

 

שנה לכפר   120בדיון הבא של וועדת התרבות נקיים דיון לקראת התערוכה לעדי לוי סקופ: 

 בא.ס

לאחר דיון שנערך בנושא ופניה שתעשה לתרזה ואריק האם הם מסכימים לפיצול, בבקשה  

 האפשרויות הבאות:   2מכל אחד מחברי הוועדה להצביע על 

קרגולה   - אומנים/ות תוך התייחסות להצעה של אריק ונונו ותרזה חורין  3לבחור   .1

 כהצעה אחת )ללא פיצול(. 

קרגולה, דירוג   -תם של אריק ונונו ותרזה חורין אומנים/ות תוך פיצול הצע 3לבחור  .2

 כל אחד מהם בנפרד.  



 

  

ההחלטה התקבלה    -הוא הטוב ביותר. אין צורך להתייחס לאומן ותיק/צעיר  1בדירוג מספר 

בהפעלת שיקול דעת בסמכות הוועדה.  דבר נוסף, הוועדה יכולה לפנות לרכזת ועדת  

ראויה במרחבים העירוניים לאומן/ית צעיר/ה  התערוכות, גב' נירה, בבקשה למצוא במה 

שאנחנו חושבים שראוי לתת על עצם ההגשה כדי לעודד אומנות צעירה. גם אם זה חורג  

 מהועדה השנתית. 

צעיר" נועדה לתת במה לאומנים הצעירים, האומנים הוותיקים    -היוזמה של "אמן ותיק

 ות הצעירה.  בעיר פורחים וברמה מאוד גבוהה, נדרשת עוד תמיכה באומנ 

 

 אומנות צעירה ניתן למצוא בעיקר בתל אביב, בוגרי המדרשה.  הדסה גורוחובסקי:

 

חלק מתפקיד הועדה זה לבחון מה ניתן לעשות כדי לעודד אומנות צעירה,   עדי לוי סקופ:

 ואני מבקשת שנדון על כך בישיבה הבאה. 

העשייה האומנותית בעיר לא צריכה להיות רק של האומנים הוותיקים/ות בלבד כי אנחנו  

  120משקיעים בזה המון משאבים, ולכן צריך לחזק אומנות צעירה במיוחד לקראת שנת 

 סבא.   לכפר

 

יכול להיות שלא צריך להגדיר אומן ותיק/ צעיר אלא לפי העשייה   הדסה גורוחובסקי:

 האומנותית.  

 

   בבקשה להזמין את הדסה לדיון בוועדה הבאה. עדי לוי סקופ: 

 

 . שווה להגיש את המועמדים לוועדת תערוכות עירוניתיפעת פחימה: 

 

וטומטית צריך לעבור לבחינת השתתפות  נכון ולא רק, כל מי שהגיש כאן א עדי לוי סקופ: 

 שנה לכפר סבא.  120בתערוכה לכבוד 

 

 מילוי טופס בחירת האומנים ע"י חברי הוועדה.  

 

 

 

 

 תוצאות ההצבעה/ות:



 

  

 ציור  –( אמנית צעירה)תרזה חורין קרגולה 

 פיסול  – (ותיקה) דליה פיש בן ארי 

 פיסול ( ותיק) -מרקו צליק  

 צילום( ותיק) –יעקב שיבי 

 

יש להודיע לאמנים/יות זוכים ולמי שלא זכו ולאחר מכן להודיע לועדת תרבות+   :החלטות

 הפצת פרוטוקול.  

 

 
 ____________________________ 

  עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הוועדהחתימה 

 


