
 

  

 2019ביוני   26יום רביעי  

 5מס'   פרוטוקול
 

 26.6.19 ת איגוד מנהלי תרבות מיום ישיבת הנהל
 

 נוכחים חברי הנהלה:

: יו"ר האיגוד יורם ברוורמן, יאיר נגיד, שאבי מזרחי, דליה אסידון, שלי להמן, נחום לנגסם, נוכחים 

יענקלה מנדל אמי, שלמה טולדו, אבי חן, שרה גוטפלד,  אלון שמידיט, דליה חרל"פ, רינת גלאון אמי, 

  ,אלי שגיא, אבנר עוז

רחל הזהב, סימונה גרושקה,  , פרנק, איסי וינטר, אורלי עדניעירית ,  שוקי קרמר, אריה ימיני : עדרונ

, מירה שטיינר, מוטי מלכא, יניב בוגנים, מוופאק חליאלה גיורא יהלום, יאיר משיח,  שלומית דגן, 

 רותם אדוט, איציק אשכנזי, אורן טאויל,יצה חי, נ

מנהלת  -מחזיק תיק תרבות וספורט , עו"ד רות דיין -ראש עירית גבעתיים רן קוניק  בהשתתפות :

  מחלקת חנוך ותרבות

 נעדרה בשל מחלה   -תיקי שלי גרובר  מנכ"לית האיגוד : 

 :על סדר היום

 
  13.5.19  4אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  מס'  .1

 2019אבי חן יו"ר ועדת כנס  –תכנית עבודה כנס שנתי  .2

   הצעות תוכניות עבודה והשתלמויות -דיווחי יו"ר ועדות  .3

 ,דיון בנושא מדיניות האיגוד בנושא:  מחירי אמנים לאור הכרזת שר הפנים .4

 מחויבות האיגוד למדיניות העדפת הזמנת אמנים וותיקים      

   יורם ברוורמן   -במופעים ברשויות  המקומיות      

 דיווחים ושונות .5

 

 



  דיון וקבלת החלטות 

 

שלום חברים וצהרים טובים, מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה מספר :  יורם ברוורמן -יו"ר האיגוד 

 .13.5.19מהתאריך  5

  אושר פה אחד 5החלטה: פרוטוקול   מספר 

   2019מבקש מאבי חן להציג את תוכנית כנס שנתי :    יורם ברוורמן -יו"ר האיגוד 

מציג את הכנס השנתי לפני הצגת הכנס מבקש לעלות על סדר היום את   אבי חן יו"ר כנס שנתי  :

ש לציין ולהזכיר כי הוחלט נושא הצעת ועדת היכלות לגבי ההשתלמות שהם מציגים ,  אני מבק

בהנהלת האיגוד כי כל ועדה שמכינה הצעה /המלצה ליום עיון הועדה תעבור דרך ועדת 

 .   ההשתלמויות, ועדת השתלמות של ההיכלים תציג את יום העיון שלה לוועדת ההשתלמויות

החלטה הנהלת האיגוד אכן נכון וההערה של אבי חן במקום , נוסח  - יורם ברוורמן -יו"ר האיגוד 

קובעת כי כל ועדת שמגבשת הצעה/ תוכנית ליום השתלמות מחוייבת להעביר את ההצעה לדיון 

 . וקבלת החלטה . ועדת ההיכלות תגיש את הצעתה /תוכנית לאישור ועדת השתלמות

 הוחלט ע"י ועדת הכנס שהשנה הכנס יתקיים בצפון, יצאו לסיור בתי מלון לבדיקת צרכים אבי חן :

שלומית דגן, אבי חן ותיקי שלי גרובר. לאחר בדיקה של בתי המלון הגושרים, כפר בלום, חוף גיא, 

מלון לאונרדו וכנען ספא, נשארו שתי אופציות רלוונטיות פסטורל בכפר בלום, מלון לאונרדו פלזה 

חדר, ליחיד ב₪  100לחדר, ₪  200 -בטבריה, פסטורל כפר בלום קצת יותר יקר מלאונרדו פלזה  

 . נראה לנו כרעיון טוב לגיבוש חברי האיגודהרצון לקיים כנס באווירה כפרית, 

 "תוכן הכנס: "העתיד כבר כאן

 ?האם מנהל התרבות מוביל חזון, או פקיד ביצע

 ? 2030מיהו מנהל תרבות   .1

 מיקוד על יוצרים צעירים, תינתן עדיפות לאומנים מהצפון –מופעי חשיפה  .2

 לאומנים יוצרים להשתתף בכנסקול קורא  .3

 בדיקת תקנון מי חבר איגוד .4
  ערבי גיבוש   .5

 ערב חברתי באווירה חופשית, שירה, ריקודים, הופעות של חברי האיגוד, א.       

 מתוכנן.  ספונטני/           

 .(ב. ערב של מופעי אמנים איכותיים)לא במתכונת של אמנים גדולים      

 

 



 

נדרש סגירת תאריך ולצאת להרשמה לכנס לפי המלצת ועדת הכנס  : ברוורמן יורם -יו"ר האיגוד 

תוך שבועיים מהיום. לשם כך ועדת הכנס תעביר את הפרטים והתקציב ליו"ר ההנהלה כדי לקבל 

ההצעה לצאת לדרך תוך שבועיים  –סופי בישיבה הבאה ההנהלה תאשר את תכנית הכנס אישור 

 .ולקיים דיון תוכן בישיבה הבאה אושרה

הנהלת האיגוד מאשרת את תוכנית והצעת ועדת הכנס ומאשרת ליו"ר הכנס אבי חן  טה :החל

במקביל לגבש את תוכנית  .בכפוף להגשה ואישור תקציב הכנס לסגור עם מלון כפר בלום

 השתלמות לפי הנושא שגובש ע"י ועדת הכנס  

ה זאת נאמנה, יאיר קיבל יאיר משיח הינו  הגזבר של האיגוד ועוש:  יורם ברוורמן -יו"ר האיגוד 

תפקיד חדש כמנהל  עמותת  "סולמות" לשינוי חברתי. אנחנו מאחלים לו בהצלחה. תפקיד זה לא 

מוגדר בתקנון האיגוד כחבר איגוד. ע"פ התקנון בחירת הגזבר תעשה על ידי בחירת ההנהלה. מציע 

ה לאחר שלושה ימים להגיש מועמדות תוך שבוע. לאחר מכן פרסום המועמדים וביצוע הליך בחיר

  מיום פרסום המועמדים. ההצעה אושרה

מדווח על הצעת /תוכנית עבודה של וועדת קשרי חוץ. סגן יו"ר ועדת קשרי חוץ: -שלמה טולדו

לארח ולהתארח עובדים על סיור לימודי  2021המגמה היא להוציא משלחת לסין  –משלחת לסין 

השנה הם מקיימים פסטיבל עם בית סחור בשטחים  : מציע לפנות  Iccn ביוון, אתונה, סלוניקי, לגבי 

 (לבית סחור, מציע שההנהלה תארח אותם )לדאוג למלון בירושלים

  .יבדוק שירושלים תארח אותם נושא זה ייבדק בעיריית ירושלים יורם ברוורמן :

ת סדר ברשימת מדווח על תוכנית של ועדת תקנון לעשו : יו"ר ועדת תקנון ואתיקה-אלון שמידט 

חברי האיגוד ועובדים על עדכון רשימת מנהלי תרבות ברשויות, אלון מבקש ומציע שישלח טופס 

רישום למנהלי תרבות בשם רן קוניק ורותי דיין בה יבקש את רשימת מנהלי התרבות ברשויות ויעביר 

 .לרות דיין

סמך לראשי הרשויות באחריות מזכיר האיגוד להנחות את מנכל"ית האיגוד להכין מ החלטה :

  .ולהעביר את המסמך לרות דיין לחתימת רן קוניק ורות דיין

לאור ולנוכח הכרזת הועדה שאושרה ע"י שר הפנים לגבי גובה מחירי מקסימום  יורם ברוורמן :

לאמנים ביום עצמאות אנו כאיגוד צריכים להביע את עמדתנו בסוגייה ותיכך גם נשמע דיווח מרן קוניק 

ורותי דיין , מציע שהאיגוד יוציא מכתב למנהלי רשויות ברוח המלצות הוועדה ביחס למחירי אמנים 

רצוי שהמכתב יצא ביחד עם השלטון המקומי. יש לקחת בחשבון שאמנים נסגרים כבר  בעצמאות.

  .נובמבר וראוי שמכתב המבשר על החלטות הוועדה הצפויות להתפרסם יצא לפני-באוקטובר

 



)ממשלת מעבר( מבקש  2020לא רואה שזה ישים לשנת  –מחירי אומנים לעצמאות   רן קוניק:

תתקיים ישיבה עם אקו"ם כדי לבחון האם ללכת  7.7.19להמתין ולתת למהלך להבשיל. בתאריך 

עלי דעות שונות.  מקווים למצוא 111להליך משפטי. מוטרדים מזה שלכל רשות יש יועצים משפטיים ב

  .הדרך איטית וקשה דרך לחקיקה בעניין,

אני מבקש לעלות על סדר היום ולהציע מחוייבות ומדיניות העדפה להזמנת אמנים  אלי שגיא:

וותיקים. לדעת רבים אנו כמנהלי תרבות יכולים לפעול לעשות מעשה לטובת האמנים הוותיקים שבה 

בות נבטיח נוכל להבטיח העדפה מתקנת שבכל מופעי קיץ מופעי עצמאות ומופעים בהיכלות חר

הזמנתם לצד אמנים בולטים . מטבע הדברים ביקשתי מיו"ר אמי ינקלה מנדל להשתתף בישיבה 

ולהציג את עמדתו . למותר לציין כי נדרש לשבת יחד ולהכין נייר עמדה משותף יחד עם מרכז השלטון 

 . המקומי ש קורא לכל המנהלים להיות שותפים למדיניות ההעדפה

מ"י מברכים על היוזמה של הנהלת האיגוד אנו נוכל לגבש רשימה של אמנים אנחנו בא ינקלה מנדל:

צעירים ורשימת  אמנים וותיקים וכמובן שנצטרך להתייחס להכנת קריטריונים ומחירים וכל זאת 

  . במטרה להגדיל את מספר האמנים שיוזמנו למופעים

חממות טכנולוגיות אולי  2030יש מרכז לחדשנות של החברה למשק וכלכלה שרואה את רות דיין: 

נכון לתת לנו טעימה ולהציג את זה שם לא מובן. סוכם שיו"ר ועדת השתלמות יו"ר כנס שנתי ומזכיר 

האיגוד יתאמו פגישת היכרות עם רותי דיין למפגש עם ועדת מרכז חדשנות . רותי מעדכנת כי בנושא 

מת עם כל הרשויות כדי לרכז אקו"ם מרכז השלטון המקומי פועל כדי שתהיה החלטה אחת שמתוא

  מאמץ משותף בנושא אקו"ם .רצוי מאוד רשויות מקומיות לא ילכו לבד

 . מודה לשלמה  על אירוח מנהלי התרבות בפסטיבל הפסלים ברחובות יורם ברוורמן:

: נחום מדווח בשם ועדת היכלות על התוכנית של יום השתלמות , מבקשים לעשות   נחום לנסגם

מפגש משותף על כל מנהלי התיאטראות הרפרטואריים, וכמובן שההשתלמות מתאימה לכל מנהלי 

 הרפורט סיט:  10.9.19האיגוד שמעוניינים להשתתף . יום עיון של היכלי התרבות הוזמן בתאריך 

 תלמות :המושאים שיועלו בהש

. יאיר תמיר ידבר על שיווק 3. איך לדאוג שיגיע קהל. 2.איך מעודדים צעירים לבוא לתיאטרון,  1

, ידבר על איך צעיר חושב שצריך להנגיש את 17. ויובל הרץ עוסק בשיווק בן 4ברמה האקדמית,  

 ושא שיווק. אני נקיים שולחנות עגולים בנ6. איך להנגיש גם למבוגרים. 5התיאטרון לצעירים, 

החלטה : בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד כל הצעה לתוכנית/השתלמות תובא לדיון ואישור 

ועדת השתלמות . לאחר שוועדת ההשתלמות תאשר את התוכנית היא תוצג בפני ישיבת הנהלת 

  .   האיגוד הבאה לאישורה 

   רשמה: שרה גוטפלד



 

 

  

  

  

     

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


