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 . תיק התרבות תמחזיקחברת מועצת העיר ו -עו"ד עדי לוי סקופ -פתיחהדברי  .1

 הצגה של המועמדים לאמן ותיק/צעיר .2

 הצגה עצמית של חברי ועדת התרבות להגשת מועמדות לוועדת תערוכות .3

 חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק התרבות.-דברי סיכום .4

 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 

 שלום לכולם, ותודה לכל מי שהצליח להצטרף, זה נעשה בלחץ של זמן ולכן תודה.  עדי:

רציתי שהוועדה תתכנס בשיתוף פעולה לבחירת נציג לוועדת תערוכות, היוזמה התחילה בתקופתו של 
 יאיר משיח וכעת היא ממשיכה.

תערוכות בשנה  4ש נתחיל בתערוכת אמן ותיק/צעיר. הגלריה העירונית הינה מוכרת ברמה הארצית, י
והגלריה קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ממשרד התרבות. ישנה אוצרת הקובעת את התערוכות וכעת 
מתבצע הליך איתור לאוצר/ת חדש/ה. לנו כועדת תרבות אין כל יכולת להשפיע בנושאים אילו שהם 

 בסמכות האוצר/ת ובפיקוח מקצועי של משרד התרבות.

יק תיק התרבות הקודם אמיר גבע לקיים יוזמה מקסימה של אמן ותיק בחודש לפני כמה שנים החליט מחז
 2-התערוכות. השנה החלטתי להרחיב את היוזמה ב 4אוגוסט בכל שנה בחלל הגלריה ולא במסגרת 

ובמסגרת המדיניות העירונית של הנגשת האומנות לקהילות נוספות, החל מהשנה ולראשונה, אופנים:  
יות צעירים.ות ועידוד הקשר הבין דורי, הוחלט ליזום לראשונה הפקת תערוכת תמיכה נוספת באמנים.

אמנות משותפת ליצירותיהם של אמן ותיק מצטיין ואמן צעיר מצטיין  תושבי/ות העיר אשר יציגו זה לצד 
זה, ממיטב יצירותיהם/ן. בנוסף החלטתי כי ועדת תרבות תקבל כוח משמעותי והיא זו שתבחר את 

 .מנת לחזק את מעמדה כועדה מחליטה, מעורבת ומחברת בין התרבות והאמנות והקהילההמועדים על 
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 גדליהלירון  נרשם ע"י : עו"ד עדי לוי סקופ -יו"ר הועדה נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

עדי לוי סקופ,  אורית ישכיל, ציפי בירן, דורית ברק, טובי ארבל, יעל תמרין, יעל לוגסי, ערן וורנר, 
אופק הלפרין, ענת הרשקו, אתי בוים, טלי איסקוב, בת שבע האס, מיכל סוויד, לירית שפיר שמש 

 )חלק שני( 

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 נכחו:

 קדושי, קרן גרשון חגואל,  עמוס שטרית, אלי חיון, עמיחי אלפרוביץ', דורי קלייןירמי 

 שמות מוזמנים
 שנכחו:

 שרון פז מנהלת אגף תרבות, מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי.

 מזכירת הועדה. -לירון גדליה

 

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



 

תכף שרון תציג לכם בחרנו אמנים שיש שיח ביניהם, חייב להיות אומנות פלסטית, צילום או פיסול, ולאחר 
 מכן אנו נשמע מי הגיש מועמדות,  בסוף ההצגה תשאלו שאלות ונשתף בבחירה.

נשלח לכם רקע כללי במייל על כל אחד מהאמנים, כעת אציג לכם את העבודות :  שלום לכולם, שרון
 שהגישו לנו האמנים.

 *הצגת האמנים/יות*

 : מחמאות לאסף על עבודות נהדרות ופורצות דרך, הרזומה של אסף עתיר הישגים.עדי

חמה אשתו בינתיים אשתף במחמאות על ישראל, האמן מאד מוכר, הכין לנשיא המדינה פורטרייטים ולנ
 ז"ל, הציג בכנסת מס' ציורים של הרצל ובהחלט מדובר על אומנות דיגיטלית חדשנית.

: מאיה עוסקת בכתיבת שירה אך היא לא שלחה לנו עבודות שלה. בנוסף אין המדובר באומנות שרון
 .17פלסטית. מאיה בת  

 : זה מה שהוגש הוועדה כבר תקבל את ההחלטה. עדי

 *המשך ההצגה*

ו של חזי נפטר שמו היה אביתר, ומאז חזי לוקח את כל חווית האבל שלו ויצירת היצירות שלו : נכדעדי
 באופן הזה, תתרשמו באופן אישי הסיפור מרגש מאד התרשמנו מאד מהסיפור והן מהיצירות הנפלאות.

וממים ברוריה אמנית ותיקה, מאד מוערכת, ציורי נוף יפהפיים, ברוריה פעילה מאד, ציוריה מחממים ומר
 את הנפש, ציורי טבע מדהימים.

צבי רייכווברגר אמן ותיק מוכר ופעיל, ציורים יפהפיים ומלאי עומק. התרשמנו עמוקות. יש עוד ציורים 
 נוספים שלו שלא הציג. 

 : האם מישהו ניסה להבין מישראל איפה המקום של מאיה פלג איתו? יעל לוגסי

ן והיא אמרה כי ישראל רק הסביר כי מאיה כותבת שירה : נירה שמנהלת את הגלריה ניסתה להבישרון
 וזה מתאים לו לאופן שבו מציג את ציוריו.

 : מישהו רוצה לשתף מהרשמים שלו? אשמח לשמוע את דעתכם .עדי

: אני אשמח, אסף שני יצירותיו מאד יפות, מה שכן השפה בין אמן ותיק לצעיר עד כה היצירות יעל לוגסי
 לא מסתדרות. 

 : אסף שני יכול להתקדם עם כל העולמות, כל השאר נופים.האס בת שבע

 : זה יותר שכול, פחות נופים.יעל לוגסי

כל אחד מהאמנים ציין מה הוא רוצה שייצור, לא צריך להיות חסם כוועדה, לא בוחרים תמונות  עדי :
 אלא בוחרים אמנים מההתרשמות שלנו.

נים שתולים את הציורים שלהם ויש כאלה מאד מוכשרים : כשאנו הולכים לגלריה, למה יש אמטובי ארבל
שכלל לא מציגים את היצירות שלהם? למשל העבודות של ברוריה הם עבודות יפות של עצמן אבל לא 
מחדשות, אסף היפראליזם הצעיר היחיד, מאיה עם כתיבת השירה לא הציגה דבר, אני חושב שאסף יחד 

 נתי השניים האלה מעל כולם.עם ישראל זה המון אנרגיה חברתית, מבחי

קודם כל רוצה לומר שבחירה של אמן לתערוכה צריכה להיות על ידי איש מקצוע, זה לא כמו בחירה ציפי: 
של אמן ליום העצמאות. אני לא חושבת שיש לנו זכות ויכולת ממקום של חוסר ידע, אמיר גבע למשל היה 

הלך והתייעץ עם ראשי הקבוצות עד שהכריז על  איש אומנות שכתב כתבות על מיטב האמנים בעולם, הוא
אמן מסוים ולו עוד היה רקע וידע. גם אם יש לנו רצון להשפיע אני לא חושבת שזאת החלטה נכונה שועדת 

 התרבות תקבע.

: אז מה את מציעה בעצם ציפי? אומנות היא לא רק בידי אנשים שמבינים ועוסקים בזה כמקצוע, אני עדי
פציה לקהל הרחב, אני רוצה שהתושבים והתושבות יגיעו ולא תמיד אותם אנשים רוצה לפתוח את האו

שוחרי תרבות קומץ מצומצם. בסופו של דבר ועדת תרבות היא לא ועדת תערוכות, אני רוצה משמעות של 
 כל אחד ואחת כאן, יש לנו פה הזדמנות להשפיע גם חברתית וגם ליצור אמירה חברתית משמעותית. 

לאור אירועי הקורונה אני חושבת שזה יהיה בסדר אבל אבקש ששנה הבאה לשקול שוב את : השנה ציפי
 העניין הזה, יש אומנים שעובדים קשה ומאד רציניים ולדעתי רק מישהו שמבין בתחום יכול להחליט.

: ציפי, ביקורת חשובה אנו לוקחים לתשומת ליבנו. אני בטוחה שהתערוכה תהיה מוצלחת מאד ועם עדי
 רב. אחרי התערוכה נחליט מה נעשה בשנה הבאה.קהל 



 

: אני בעד אסף, יחד עם ישראל הם הכי טובים שראיתי, אומנם לא מבין גדול בתערוכות אבל בסופו אופק
 של דבר מסתכל על הקהל הכפרסבאי.

 ה.: ראיתי חיבור בין צבי לברוריה שזה נופים, כולם קולגות וחברים שלי, וכמובן אסף לדעתי מעולבת שבע

 : אני מציעה שתעיינו שוב בחומר ואז תוכלו לשלוח ללירון את הבחירה שלכם.עדי

 : אני בוחרת בחזי ואסף.ציפי

ועדת : ולנושא הבא. וועדת תערוכות מורכבת מנציגים של קבוצות אמני ואמניות כפר סבא.  עדי
על מנת להסדיר  2010ל החברה לתרבות הפנאי לשעבר בשנת "מנכ התערוכות הוקמה ביוזמת יאיר משיח 

היכל , אכסדרת בית ספיר)את אופיין ורמתן של התערוכות המתקיימות בחללי התצוגה העירוניים 
 (. מרכז קהילתי אלי כהן, הספריות העירוניות, התרבות

ות הועדה כחבר ועדת היגוי /החלטתי להרחיב את ועדת התערוכות העירונית ולהוסיף אחד מחבריהשנה 
בכך אנו פועלים להרחבת השפעת חברי וחברות ועדת תרבות בנושאי תרבות  .מן המנייןתערוכות עירונית 

 ן וכן להרחבת הנגשת /לחיזוק הקשר בין ועדת תרבות לאומנים והאומניות ולחיזוק מעמדם, ואומנות

הקריטריונים הם תשוקה ורצון להיות מעורבים באומנות והתחייבות, לסייע ברתימת התושבים להגיע 
 .הועדה תתכנס השנה בחודש אוגוסטבתערוכות. ולבקר 

 נתחיל מהמועמדים שהגישו דרך המייל את מועמדותם.

 הצגת עצמית של המועמדים:

שנה, חיה אומנות  42: מאד הייתי רוצה להיבחר, יש לי תואר ראשון באומנות, נשואה לצייר יעל תמרין
 בארץ ובעולם.שנה בארץ ובעולם, יש לי ידע גדול על האמנים  40למעלה מ

: אני בוגרת בית הספר לאומנות, גרה בכפר סבא, סיימתי בית ספר לאומנות ייצגתי בית אמנים דורית ברק
 בעצמי, כמובן מבקשת קבועה בגלריות אשמח לקדם תהליכים.

: אומנית מגיל צעיר, נציגת קבוצת אמן בעירו, מציגה בתערוכות בכל הארץ, בוגרת מדרשה בת שבע האס
 אבני, אומנות זה החיים שלי.של מכון 

 : *הצגה של צילומים*טובי ארבל

רואים אותי כאן בגיל צעיר יותר, אוטודידקט באומנות, יצרתי המון כתבות על אמנים ותערוכות, 
באמצעות תובנות בידע שלי, זריסקי, קדישמן שעליהם עשיתי המון כתבות, אומנות ישראל, עבדתי מול 

 לא מכיר אף אמן פה אבל אשמח להכיר. יהורם גאון, למדתי בבצלאל,

 מועמדים שכולם ראויים וראויות, אם למישהו יש שאלה בבקשה. 4: יש לנו עדי

אני מודה לכולכם שהשתתפתם  -תשלחו במרוכז את הבחירה ללירון ואנו נודיע על הבחירות בהמשך
 בישיבה שיהיה ערב טוב לכולם.

 

 
 

 
 

 

                                                                     
 

 

 

 חתימת  עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הועדה

 
 

 
 

 


