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 מורה-תקנון פרויקט אמן

 

 . מטרות:1

משרד החינוך בשיתוף משרד התרבות והספורט, מכירים בצורך לעודד את היצירה האמנותית, תוך שימת 

דגש על המעורבות הקהילתית של האמן, לרבות באמצעות קירוב התלמידים במערכת החינוך לתהליכי 

 מורה נועד להגשים מטרות אלה באמצעות:-יזואלית. פרויקט אמןוהיצירה האמנותית הו

אמנים המעורבים בקהילה, ובשלב זה אמנים המבקשים לתרום מיכולתם ומניסיונם  עידודם של .א

המקצועי להעשרה אמנותית, להשתתפות בתהליכי יצירה ולהרחבת אופקי התלמידים במערכות 

 החינוכיות. 

סיוע לאמנים לפתח ולקדם את עבודתם כיוצרים על ידי קבלת מענק שיאפשר להם להתפנות  .ב

 לעיסוק ביצירתם.

  

 .  מועמדים:2

אמנים בתחומי האמנות הפלסטית והעיצוב אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים 

לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמאלית ובלתי פורמאלית בקהילה. 

הצעת מועמד  לא תתקבל לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך. כמו כן

 ויותר.  ת לימודידויח 5מים לימודי אמנות בהיקף של בה מתקיי יבהלהפעלת הפרויקט בחט

 

 . היקף העבודה והתשלום:3

קט אמנותי מעשי, שיבוצע יבפרו יבהספר בחטפעל האמן בבית חלקו של  בית הספר: במסגרת הפרויקט י

יעמיד לאמן חלל מתאים לפעילות סדנאית כולל  שעות בשבוע. בית הספר 8ביחד עם התלמידים במשך 

ארון לשמירת חומרים, ציוד ועבודות התלמידים וכן יממן את עלות החומרים הדרושים לאמן למשך שנת 

הלימודים בהיקף סביר ובתיאום מראש. בית הספר יקצה שעות לימוד מיוחדות לנושא, יאפשר ויסייע לאמן 

סוי ביטוחי הולם עבור האמן והתלמידים במסגרת הפעילות ולכיסוי בבחירת תלמידים מתאימים, וידאג לכי

 ביטוחי הולם לכל נזק שיכול לקרות לצד ג' או לרכוש כתוצאה מהפעילות.   
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 שקלים 3,706.9כולל מע"מ ) שקלים 4,337תשלום חודשי בסך  -תשלום בגין השירותים שמבצע האמן 

 לפני מע"מ( הכולל את כל העלויות על פי חוק, יועבר לאמן על ידי משרד התרבות החל מחודש ספטמבר 

 

בשנה הרלבנטית עד יוני בשנה שאחריה בכפוף לקבלת מלוא השירותים הנדרשים ובהתאם להסכם 

 שיחתם.   התקשרות

 

רט. התשלום איננו משמש תמורה לעבודה או האמן יידרש לחתום על הסכם עם משרד התרבות והספו

המפתח ומקדם  להעסקתו של האמן במערכת החינוך אלא הוא תשלום בגין מתן השירות של האמן, כיוצר

את יצירתו בצד מעורבותו הקהילתית. יובהר כי התשלום האמור אינו פטור ממס ומסכום זה ינוכה מס על פי 

 כל דין.

 

 . בחירת המועמד:4

נהל התרבות מודעה בעיתונות על הפרויקט, שנה תפרסם המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית במדי מ

אשר תזמין מועמדים להציע את מועמדותם. עם קבלת שמות המועמדים ימנה המדור לאמנות פלסטית את 

ד להוראת אמנות פלסטית במשר מפקח ה חברים: שלושה אנשי אמנות,ועדת השיפוט שתמנה חמיש

 החינוך ומנהל/ת המחלקה למוזיאונים ולאמנות אשר במשרד התרבות והספורט. 

 

ועדת השיפוט תבחר את הזוכים מבין המועמדים על סמך מצוינות אמנותית, איכות ההצעה לפרויקט, ניסיון 

 )עדיפות תינתן לאמנים בעלי ניסיון בהוראה(. כן תינתן עדיפות לאמנים שיגישו הצעות לעבודה בבתי ספר

הנמצאים בפריפריה. אמן אשר זכה בעבר להשתתף בפרויקט יוכל להגיש מועמדות רק לאחר שבע שנים 

 מתום השתתפותו הקודמת בפרויקט. 

 

 במידת הצורך תראיין הוועדה את המועמד. החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד. 

 

 

 

 



 

 fax   ShiritK@most.gov.il 02-5601775פקס    tel 02-5601748טל' 

: ט טרנ נ אי ב רד  ש המ תר  ת א וב ht  כת tp : / /www. mcs.gov. i l 

 P.O.B. 49100 Jerusalem 91490  שליםירו 49100ת"ד מען למכתבים:                                      

 מינהל התרבות

 המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית
 

 

 

 .  דרישות מהאמן ואופן ביצוע הפרויקט:5

שעות שבועיות בבית ספר מחטיבת הביניים או  8ט בהיקף של על האמן להגיש הצעה מפורטת לפרויק

. אמן לא יציע נושאים בית הספרים עד שלוש קבוצות תלמידים בתיתכן אפשרות לעבודה עם שתהתיכון. 

הדומים לתכנית הלימודים הנהוגה במערכת החינוך. בהצעתו יציג האמן את הרציונל של הפרויקט, דרכי 

. ההצעה תאושר בכתב על ידי מנהל/ת בית הספר בו יתקיים הפרויקט, העבודה ופירוט עלויות משוער

, המביעים נכונות להעמיד לרשות האמן חלל מתאים ת הספרצרוף מכתב הסכמה מהבעלות על ביב

לממן עלות חומרים למשך שנת הלימודים, להקצות שעות לימוד מיוחדות לנושא, לאפשר ולסייע  לפעילות,

 ים, לדאוג לכיסוי ביטוחי הולם עבור האמן והתלמידים במסגרת הפעילות.   לאמן בבחירת תלמידים מתאימ

 

 ית הספרהתלמידים בבלפחות עם  עות שבועיותש 8ככל שתבחר הצעתו, האמן יעבוד בפועל בהיקף של 

שעות חודשיות לפחות. במסגרת השעות תכללנה גם סדנאות  32 ך הכלובסהוועדה,  ל ידיכפי שאושר לו ע

וסיורים בגלריות ומוזיאונים, כפוף לפירוט התכנית השנתית שיציג האמן  יצירה ופגישות בסטודיו של האמן

 והבעלות.  ת הספראחר שקיבלה את אישור מנהל/ת בילאישור המשרד ל

 

תקופת הפעילות של האמן במסגרת הפרויקט תהיה חופפת את שנת הלימודים. בשבועות ובימים בהם לא 

נוך, לא ינוכו משרד החי ל ידילוח החופשות שנקבע עמתקיימים לימודים בבית הספר, מסיבות הקשורות ל

 . ות מהתשלוםהשע

 

במידה ובחודש אחד ילמד האמן פחות שעות מהנדרש מסיבות הקשורות בו, יקבל תשלום בגין הפעילות 

שעות מחודש לחודש כאשר מדובר בסיבות  8שבוצעה בפועל באותו חודש. עם זאת, ניתן יהיה להעביר עד 

 ואז יוכל האמן לקבל התשלום בגין אותן שעות בחודש בו תבוצענה.הקשורות באמן, 

  

ת תבצע במסגרת המרחב הפיזי של בייכול שתתבצע בכיתת לימוד ויכול שת ת הספרעיסוקו של האמן בבי

ת בי, כפוף לאישור ביחלל אלטרנטי. תינתן אפשרות לקיים את התוכנית גם בסטודיו של האמן או בהספר

 .הספר
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תה אחת או מתלמידים שיבחרו מכיתות שונות, שנמצאו יהיות מורכבת מתלמידי כקבוצת התלמידים תוכל ל

מתאימים ללימודי אמנות ברמה גבוהה וייחודית, כפוף לאישור הנהלת בית הספר. עבודת האמן עם 

בתיאום מראש עם ובהסכמתה של  –התלמידים במסגרת הפרויקט יכולה להתקיים בכל שעות היום 

 מנהל/ת ביה"ס.

 

 ל ידיהמאושר ע דיווחנהל התרבות חודש מחודשי תקופת השירות יגיש האמן לאשת הקשר במבתום כל 

מנהל/ת בית הספר בדבר ביצוע השירותים המפרט את שעות עבודתו ואת תמצית פעילותו עם התלמידים 

וכן דוח מסכם שנתי, עם סיום שנת הלימודים, ובו סיכום מפורט של פעילותו במסגרת הפרויקט. מובהר בזה 

 חות אלה יהוו תנאי לקבלת תשלום.כי דו

 

 . משך זמן מתן השירותים בפרויקט:6

 

אמן מורה יוכל להיכלל בפרויקט למשך שנתיים. ניתן יהיה לשקול הארכת התקשרות עם אמן במסגרת 

 שנים במקרים חריגים בהם מתקיימת פעילות יוצאת דופן, מנימוקים שירשמו  4הפרויקט מעבר לשנתיים עד 

 . הוועדהבהחלטת 

 

מורה יוכל לשוב ולהגיש את מועמדותו לפרויקט רק לאחר שבע שנים מתום השתתפותו -בכל מקרה, אמן

 בפרויקט בפעם הקודמת.

 

 . דרישות מבית הספר:7

בית הספר יאשר מראש ובכתב, בצירוף אישור של בעלות המוסד, על הסכמתו להשתתף בפרויקט ויאפשר 

 ובמקום שיסוכמו מראש ועפ"י התכנית שאושרה וסוכמה מראש.  לתלמידים להשתתף בתכנית במועדים

 
בית הספר יתחייב לאפשר ולסייע לאמן בבחירת תלמידים מתאימים ולגבשם לקבוצות עבודה, אשר יחולקו 

על פי הצעת האמן ובתיאום עם בית הספר ויקצה שלוש סדנאות על פי קבוצות גיל או רב גילי, -יםילשת

 שעות שבועיות לפחות.  8שעות לימוד מיוחדות לנושא בהיקף של 
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בית הספר ידאג למתן כיסוי ביטוחי הולם עבור האמן והתלמידים במסגרת הפעילות ולכיסוי ביטוחי הולם 

 לצד ג' או לרכוש כתוצאה מהפעילות.לכל נזק שיכול לקרות 

 

בית הספר  מתחייב לדאוג לחלל מתאים לסדנה, הכולל ארון לשמירת הציוד החומרים ועבודות התלמידים 

 בבית הספר. 

 

בית הספר מתחייב לדאוג לאספקת חומרים לסדנת האמנות לאורך כל השנה, במידה ובעלויות סבירות, 

 נדרשת, כל זאת בתיאום מראש בין האמן והנהלת בית הספר.  באופן שיאפשר פעילות מקצועית ברמה ה

 

מנהל/ת בית הספר, בית הספר מתחייב  ל ידית בסטודיו של האמן, אשר אושרה עבמידה שתהיה פעילו

 (.צא בזהיווי מתאים מטעם בית הספר וכיולאפשר התנאים הנדרשים לכך )כולל ל

 

תו עם התלמידים ככל שיידרש, לרבות לעניין בית הספר מתחייב לשתף פעולה עם האמן ולסייע לו בפעילו

 הצגת העבודות בתערוכה בבית הספר ובתערוכה ארצית ככל שתהיה.

 

בית הספר מתחייב כי לא יבקש ו/או ידרוש מהאמן לבצע כל פעילות בבית הספר המנוגדת לאמור בתקנון או 

, מאחר שהאמן אינו זהב אלדרישות המשרד, לרבות דרישה ממנו למלא מקומם של מורים נעדרים וכיוצ

 מורה בבית הספר וכל פעילותו בבית הספר צריכה להיעשות במסגרת התקנון.

 

    בית הספר יהיה רשאי להעמיד משאבים נוספים לרשות האמן או הפרויקט.     


