
 

 

 

 

 קרן פלומס לאמנות ע.ר. 

 תקנון מענקי יצירה לאמניות ואמנים בתחום האמנות הפלסטית

 

 המענקים. 1

 

"   )ע.ר(  . מענקי קרן פלומס לאמנות1.1 פלסטיים    אמנים/יות"(  מוענקים לאמנים, אמניות וקבוצות  הקרן)להלן: 

 לפרויקטים עתידיים. בקשות עד כה. לא ניתן להגיש  ן ם/אשר מתגוררים ועובדים בישראל, על יסוד יצירת
 

פעולה 1.2 דיגיטאלית,  אמנות  מיצג,  וידאו,  צילום,  מיצב,  פיסול,  רישום,  ציור,  הם:  הנתמכים  היצירה  תחומי   .

 במרחבים קהילתיים ואמנות השתתפותית במדיומים אלה. 
 

 השנתיים   המענקים   מספר  כל שנה, על בסיס הערכה מקצועית ובהתאם לערכי הקרן.  יוענקו. מענקי יצירה  1.3
 . דעתה שיקול פי על המענקים מספר את לשנות הזכות על שומרת הקרן. מענקים 40 -כ על יעמוד

 

בסכומים שבין  1.4 יצירה  מענקי  מעניקה  הקרן  לפי  ₪   100,000–20,000.  וזאת  דעתל,  הבלעדישיקול  של   ה 

   ית./לכל אמן שיינתןאת סכום המענק  תפרסםהנהלת הקרן. הקרן לא 

 

  בהצהרה על השימוש העתידי שייעשה בכספי המענק. קבלת המענק אינה תלויה 

 

להחלטת הקרן לעניין מתן או אי מתן  בנוגע    בכל בקשה ו/או טענה מכל סוג שהואלפנות לקרן  אין    למען הסר ספק,

ו/או כל עניין אחר המתייחס לפעילות הקרן למתן מענקים כלשהם ולא תהא כלפי הקרן   המענק  גובהלמענק ו/או  

 . טענה ו/או דרישה בקשר לכךכל עילה ו/או 

בשנה הראשונה    על חשבונהלהציע ליווי אוצרותי  תהא רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה,  . הקרן  1.5

הקרן ובהסכמת    לפי בחירת   מתוך כלל הזוכים והזוכות במענקי היצירה    יות /אמנים, למספר  שלאחר קבלת המענק

 .  מטעם הקרן ת/להתפתחות תהליך היצירה והוא יכלול עד שלושה מפגשים עם אוצר ית, הליווי נועד לסייע /האמן

 
 . מועמדות למענק יצירה 2

 
של אמנים/יות, וקבוצות אמנים/יות בלבד. הקרן אינה מקבלת    ישירה  בפנייה. מועמדות למענקי הקרן תוגש  2.1

 המלצות על אמנים/יות ראויים ואינה יוזמת בעצמה מועמדות של אמנים/יות.

שיפורסם    במסגרת הקול הקוראטופס אחד בלבד  בקשת מועמדות אחת בית ניתנת הזכות להגיש  /. לכל אמן2.2     

כחלק מקבוצה. בהגשה קבוצתית, הקבוצה תיחשב   אוית יחיד.ה  /, כאמןבתקנון זה(  6.2באתר הקרן )ראה/י בסעיף  

 לישות אחת בפנייתה לקבלת מענק. 

 

 תנאי הסף הבאים: כל . על המועמדות והמועמדים למענק לעמוד ב2.3

 
 ; העיקרי הוא אמנות פלסטית ן/תחום יצירתם. 1       

 ; ומעלה 25גיל . 2       

ומרכז  .  3        רישיון  עבודה בישראל, לבעלי תעודת זהות ישראלית או אשרת תושבות קבע בישראל )מגורים 

 ; (5, א/1קבע )אשרות א/  או רישיון לישיבת לשנה אחת לפחות לישיבה ארעית



 

 

 

 
ית עצמאי, במסגרת /: שש שנים לפחות ממועד התחלת הפעילות בשדה כאמןהאמנותית  הפעילות  תקופת.  4

שנתיים ממועד סיום תכנית לימודי אמנות חלפו  , או  ת הבקשה למענק(ציבורית )כהגדרתה בטופס הגש

לתקופות סף אלו, כמפורט בטופס ההגשה. פרקי הזמן נספרים ממועד   מסמכים מאשריםמלאה. נדרשים 

 פתיחת ההגשה בפועל.

   , ציבורית כאמורבמסגרת    – תערוכות או פרויקטים    –  : השתתפות בשלושה אירועיםפעילותל סף    תנאי.  5       

לסף הפעילות,   מסמכים מאשרים  תערוכה. נדרשים  יהיה  אירוע אחד לפחות    .ת/ת עצמאי/ית פלסטי/כאמן

 כמפורט בטופס ההגשה.
  

ואמנים, לפחות  .  6 )בעיגול כלפי מעלה( נדרשים/מחברי  80%בהגשה של קבוצת אמניות  ות  /ות הקבוצה 

 הסף לעיל.  לעמוד בתנאי
 

 המענקים  להענקת קריטריונים. 3

 
 מענקי הקרן מוענקים על פי הקריטריונים הבאים: . 3.1

 

 אמנות המוגשות לקרן במסגרת תקנון זה, יצירות  לגבי הניתנות . הערכות מקצועיות אישיות של איכות אמנותית1

  . מקצוע בתחום האמנות הפלסטיתאנשי/ נשות על ידי 
 

בטים הבאים: מגדר, פיזור גיאוגרפי,  יבנוגע לגיוון ולייצוג הולם בהלרבות    ,הנהלת הקרן  דעתה הבלעדי של   שיקול.  2

 מגוון תרבותי, גיל ומצב קריירה.  
 

 ההערכה   תהליך. 4

 
ונעשית ע"י   ,. בחינת הבקשות למענקים מבוססת על הערכת גוף היצירה של האמנים והאמניות באופן מקצועי 4.1

מתחלף   הפלסטית  הרכב  האמנות  מתחום  מקצוע  אנשי/נשות  ]של  וlectors)לקטורס   ]-[  [(, visitorsויזיטורס 
ע"י הקרן כל שנה. זהות הלקטורס  וטעם אישי שונה, אשר מוזמנות/ים  גישות  ובעלי/ות  מומחים/יות בתחומם/ן 

 )כהגדרתם להלן(  תישאר חסויה עד גמר התהליך. 

 
חוקר/ת(. ההערכה ,  האמנות הפלסטית )אמן/נית מורה, אוצר/ת, הסטוריון.יתאנשי/נשות מקצוע מתחום  :  לקטורס

 שלהם/ן תתבסס על תיק העבודות בלבד ותעבר לקרן כהערכה עצמאית, ללא דיון עם לקטורס אחרים. 

  

: איש או אשת מקצוע המגיע/ה לפגוש את האמן/ית או הקבוצה בסביבת היצירה שלהם/ן, בסטודיו או  ויזיטורס

לביקור לאחר עיון בתיק העבודות וקורות החיים   ים/ות מגיע  סבמקום אחר שייקבע, למפגש בן שעה וחצי. הויזיטור

 של האמן/ית ובתיאום מראש. 

 

 :הלקטורסית בהרכב קבוצת /העדפות האמן  .24

  

אשת מקצוע בתחום האוצרות, תולדות   או  איש  היא/הואההגשה    אתמקצועית    כה/מעריךשה  /הראשון  סהלקטור

 וזהותו/ה תקבע על ידי הקרן. האמנות או המחקר באמנות הישראלית 

 

כי    לבקש  למועמדות(  הבקשה  )במסגרת  האפשרות  ניתנת  יהיו    2לאמן/ית  א',  בשלב  הנוספים,  הלקטורס 

 הבאים:   מהתחומים 

 

 .ית/האמן שלהעיקרי  למדיוםית /להיות מומחה ה/יכול הלקטורסאחד  - מדיום .1



 

 

 

 

 של ת ידע ונסיון בתרבות המקור  /מקצוע בעל  או אשת  ה להיות איש/הלקטורס יכול  אחד   -תרבותי    רקע .  2       

 .ית/האמן

         

 .רשות הינהבתחום המדיום או תרבות המקור   סבלקטור הבחירה

 

 תנהל בשלושה שלבים:  יות /ובחירת הזוכים עבודות האמנים/יותתהליך הערכת . 4.3
 

 

   –שלב א' 

 : ית הערכת תיק העבודות של האמן/

 

, באמצעות טופס מקוון אחיד, הכולל סקאלה מספרית ומלל  העבודות  תיקי  אתעצמאי    באופןות  /מעריכים  הלקטורס

 לקרןמוגשת    הלקטורס  הערכת.  בלבד  מזהה  סידורי  מספר  פי  על  הלקטורס  בפני  מוצגים  העבודות  תיקיחופשי.  

 .בנפרד

 

פניות    300  יבחרו  בסבב הערכה ראשון. על פי הערכות אלה,לקטורס    12  -כ  ביןהפניות יחולקו    בשלב א' כלל  

 הלקטורס של שלושת    ההערכות  .  לקטורס אחריםשני  . בסבב השני יוערך תיק העבודות על ידי  להמשך הערכה

 .העבודות  לתיק הלקטורס הערכתישוקללו, והשיקלול יהווה את 
 

ייבחרו האמנים/יות שיעברו לשלב    ,(( לעיל2)3שלב א' ושיקולי הקרן )כמפורט בסעיף  ב  הלקטורסעל סמך הערכת  

  (. אמנים ואמניות 40 -ב' ) כ

 

ב'   ב'   :מפגש אישי  –שלב  והאמנים שעוברים לשלב  )להלן:   20.000מענק בסכום    יקבלו  ,כל האמניות  ש"ח 

האמנים(.  " הבסיסי  המענק"  כך,  על  זה  /נוסף  לשלב  שעברו  ויזיטורית.    יקיימויות  או  ויזיטור  עם  אישי  מפגש 

הערכת  לו/תקבלנה  קבי  סהויזיטור למעט  הביקור,  לפני  האמן.ית  על  המידע  כל  המפגש הלקטורסאת  לאחר   .

שיקלול   ה לקרן בטופס מקוון אחיד, הכולל סקאלה מספרית ומלל חופשי./את הערכתו  הויזיטורס  תמסור/רוסימ

 (."ההערכה הכללית"  –גוף עבודות האמן/ית.)להלן  ל  הערכה כלליתיהווה    הלקטורס  הערכת  ו  ס הערכת הויזיטור

 

למענק הבסיסי, וזאת על סמך בנוסף    יוענקועל גובה המענקים השונים שתדון ותחליט  הנהלת הקרן    :שלב ג' 

במידת תהא רשאית,  הנהלת הקרן  לצורך החלטתה,  ובהתחשב בשיקולי הקרן.  כאמור לעיל    ההערכה הכללית

עם  לה  ,הצורך לנכון, תייעץ  תמצא  שהקרן  גורם  זה  כל  בשלב  בחירתה.  פי  הענקת   על  על  מהחלטתה  וכחלק 

ם/ן בכתב  הסכמתל  בכפוףיות לקבלת ליווי אוצרותי  /אמניםתהא הקרן רשאית לבחור מספר    המענקים השונים,

 לליווי זה. 
 

 זכות ערעור. כל ת, ללא וסופיאשר תהיינה את החלטותיה,  לא תהא מחויבת לנמקהקרן 

 

 

 מענק לקבלת חוזרת פנייה. 5
 

.תה והקרן ממשיכה זכהזאת כל עוד לא    שנה  כל  לקרן   לפנות.ת  מוזמן  במענק  תה/זכה.ת שלא  מועמד  כל.  5.1

 לקיים את תחום הפעילות נשוא תקנון זה. 

 



 

 

 

 

  שנתיים נוספת,    פעםלקבלת מענק    מועמדות  הגשת  לצורךות לפנות לקרן  /מוזמניםוזוכות במענקים    זוכים .  5.2

 וכל שנה לאחר מועד זה ככלל האמנים והאמניות,  ,  המתאים  ההגשה  במועד,  המענקלאחר מועד ההודעה על קבלת  

 

  כמפורט ,  החוזרת  להגשה  הזכיהפעילות חדשה בין    להציג  והיכולת   ,לעיל  2.3  בסעיף  3-, ו2,  1  הסף  תנאי  פי  על

 .ות. דבר זכייתן.ם בעבר לא יהיה גלוי ללקטורס. לזוכים החוזרת ההגשה בטופס

 

לקרן בהגשה חוזרת כקבוצה זוכה.   יפנוים והחברות שלהן,  קבוצות שזכו במענק ולא השתנה הרכב החבר.  5.3

 לקרן כהגשה ראשונה. יפנוקבוצות שזכו במענק והשתנה בינתיים הרכב הקבוצה, 

 

 

 נהלים . 6
 

, וכל עוד ממשיכה הקרן לקיים את פעם אחת בשנה  תתקיים  על פי תקנון זה  מענקים על ידי הקרן   חלוקת .   6.1

 .  תחום פעילות זה
 

שבמסגרתו   תפרסם קול קורא באתר הקרןי  להגשת מועמדות לקבלת מענק על פי תקנון זה,מועד  הלפני    חודש    6.2

ימים לפני מועד ההגשה ייפתח הטופס   10  -כ    .יוזמנו אמנים ואמניות למלא ולהגיש פניות כאמור לקרן באופן מקוון

 במועד פתיחת ההגשה בפועל.אפשר רק תתאך הגשתו , מבעוד מועד  למילוי ועריכהבאתר הקרן 

 

למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה לשלוח את טופס ההגשה טרם פתיחת האפשרות להגשתו המקוונת באתר 

יפורסם במסגרת הקול  ורק במועד שייקבע לכך מראש ואשר  הקרן. הגשת טופס הפנייה תתאפשר בפועל אך 

 הקורא.
 

זאת האפשרות להגשת מועמדות,    תיסגר  ,מענק על פי תקנון זה  למועמדות לקבלת  פניות  1500  .  עם קבלת6.3

 תפרסם באתר הקרן.יגם אם טרם חלף המועד האחרון להגשה. מספר ההגשות בכל רגע נתון 

 
ן על גבי טופס מקוון אחיד, הכולל תיק עבודות ומידע אישי. במהלך מילוי  ם/את מועמדותיגישו    ם/יות. האמני6.4

ית  /לאמן  תישלחאותו. עם סיום הגשת הטופס    יראו    ק כפי שהלקטורס והויזיטורסתאפשר לצפות בתייהטופס  

לאחר סיום ההגשה, לא יתאפשר לחזור אל הטופס על   יובהר כי  .על הגשת הטופס  הודעת אישור בדואר אלקטרוני

 מנת לערוך בו שינויים או לבצע השלמות, מכל סיבה שהיא.

 

. על האמן לוודא שהקבצים תקינים והסיסמאות תקפות לפני ההעלאה שלהם לטופס. חומר מצורף שלא ייפתח 6.5

 . למות במקרה זהתיקונים או הש תאפשרחסר של העבודות. הקרן לא -כראוי יגרום להערכת

 

ההחלטות   יות שלא עלו לשלב ב'./הודעה בדואר אלקטרוני לאמנים  תישלח . עם קבלת ההחלטה בשלב א',  6.6

   תהיינה סופיות ולא תינתן עליהן זכות ערעור.
 

עד תחילת חודש דצמבר של  באמצעות דואר אלקטרוני    תישלחנהעל סכום המענק הסופי    הודעות לזוכים.  6.7

כאמור לעיל, תישלח להם הודעה על  ליווי אוצרותיככל שנבחרו זוכים/ות לקבל מהקרן שו הבקשות.  השנה בה הוג

 במהלך חודש דצמבר.   כך

הודעת   שימסרו במועד   לחשבון הבנק שבבעלותם בהתאם לפרטי חשבון   ישירות   לזוכים/ות יועברו. המענקים  6.8

 הזכייה 

 .שעומדים בתנאי הסף והאמניות  האמניםיחולק בין  המענקקבוצתית,  הגשהב



 

 

 

 

גובה המענק  יתפרסמוות  /. שמות הזוכים6.9 ציון  . בכפוף להסכמת הזוכים/ות לפרסום שמם  באתר הקרן ללא 

 שמם ברשימת הזוכים במענק. יפורסם שלא  לבקש על זכותםמראש יות /יידע את האמניםתהקרן 
 

ללא   באתר הקרןהלקטורס והויזיטורס      שמות  תופרסום הזוכים במענק תפרסם הקרן אתום שלב ב'    לאחר  6.10

   ע"י הקרן.ולא יפורסם לא יימסר שיות שהעריכו, מידע /פירוט לגבי האומנים 

 
. אתר הקרן ישמש ערוץ התקשורת העיקרי עם האמנים והאמניות. שאלות ופניות, בכל נושא שהוא, יוגשו  6.11

 דרך האתר. 
 

 ולקבלת מענק הוא אישור, בשולי תקנון זה, על קבלתו.תנאי מוקדם להגשת מועמדות . 6.12

 

 


