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קול קורא לאומנים להגשת הצעות להשתתפות 
 בסימפוזיון לפיסול באבן לטיילות בעמק ירדן

 במסגרת פסטיבל קיימות

 

אגף תפעול ושפ"ע במועצה האזורית עמק הירדן מזמין בזאת אומנים להגיש הצעות 
להשתתפות בסימפוזיון לפיסול באבן לטיילות בעמק הירדן, בנושא התרבות 

 , במסגרת פסטיבל הקיימות.ו/או מוסיקה החקלאית

הסימפוזיון לפיסול באבן הינו אירוע אומנותי מיוחד במינו, במסגרת פסטיבל 
קיימות שיתקיים בפעם הראשונה בעמק הירדן. במסגרת הסימפוזיון יתארחו 

האירוע יתקיים  .אומנים בפיסול באבן מרחבי הארץ בעמק הירדן, ויפסלו בגושי אבן
הפעילות תהיה פתוחה לקהל המבקרים אשר יבוא לצפות בהליך ותשפ"ב  בחנוכה

 פיסול היצירה.

לקיום סימפוזיון הפיסול  מועצה אזורית עמק הירדןכחלק מן ההיערכות של 
-28.11בין התאריכים  2021 בחנוכה) במסגרת פסטיבל הקיימות הראשון בעמק

מזמינה המועצה אומנים מרחבי הארץ להגיש הצעות לפיסול פסלים   (,06.12
 מצוינים בדף המצ"ב.להגשת ההצעות התנאים והקריטריונים  .בסימפוזיון

 ".ו/או מוסיקה סימפוזיון יהיה "התרבות החקלאיתנושא ה

 . על ידי ועדהפסלים שונים עד שמונה  שישה מבין ההצעות יבחרו 

 . מטר 1X1 מינימלי של  אנו מבקשים להגיש סקיצה למודל הפסל, בגודל

עבור )אחד עשר אלף( ₪   11,000יבחרו ישולם סכום של עד  ילכל אחד מהאומנים ש
, יבחר על ידי פיסול פסל מאבן במסגרת סימפוזיון פסטיבל קיימות. גוש האבן

 מטר( יסופק על ידי המועצה.  1X1 מינימום, גודל גלילית מסוג אבן בזלת או ) האומן
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את הבקשות יש להגיש לתיבת ההגשות במשרד אגף תפעול ושפ"ע עד ליום  
 12:00שעה ב  31.10.2021

 קיום הסימפוזיון בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 

 לפרטים נוספים, שאלות והבהרות, ניתן לפנות לרכזת הפעילות: 

                              דוריס שאהין עסאקלה 

0533435345                                                            

04-6765499                                                             

v.org.il-doris@j                                                   

 

 בברכה,                                                                                     

 רענן סרי                                                                                    

 מנהל אגף תפעול ושפ"ע                                                                                   

 מועצה אזורית עמק הירדן                                                                                     
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קול קורא לאומנים להגשת הצעות להשתתפות 
 ימפוזיון לפיסול באבן לטיילות בעמק ירדןבס

 במסגרת פסטיבל קיימות

   

 כללי .1

המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אומנים להגיש הצעות להשתתפות  1.1
, במסגרת ו/או מוסיקה התרבות החקלאיתבסימפוזיון לפיסול באבן, בנושא 

 פסטיבל קיימות כמפורט להלן:

בשטח המועצה, וכהמשך לקול קורא כחלק מפרויקט מיתוג מחדש של טיילות  1.2
אשר נחל הצלחה רבה, ברצוננו לאפשר לאומנים  2020מיצגים אומנותיים משנת 

לפעול למען שיפור נראות הטיילות והמרחב הציבורי בעמק, להעצים את חווית 
 השהייה בטיילת ולקדם תרבות בילוי אחרת.

המעוניינים להשתתף  פניה זו מיועדת לאומנים המתמחים בפיסול באבן מכל הארץ, 1.3
 להלן. 2בסימפוזיון, בכפוף לעמידה בתנאים להגשת ההצעות המפורטים בסעיף 

₪  11,000אומנים, אשר יזכו כ"א לתקציב של עד  8עד  6במסגרת ההליך יבחרו  1.4
 מתמיכת המועצה.

  בשטח המועצה האזורית עמק הירדן. 2021 בחנוכההסימפוזיון יתקיים  1.5

 הפסלים במסגרת הסימפוזיון תהיה:תקופת עבודת  1.6

 פרסום הקול קורא 12.10.21 1.6.1

 מועד אחרון להגשה 31.10.21 1.6.2

 התכנסות הוועדה 02.11.21 1.6.3

 קבלת תשובות מהוועדה 04.11.21 1.6.4

 לזוכים ריימס בחירת גוש האבן מועד 1.6.5
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ימי עבודה  14נטו  טווח הזמן לעבוד על הפסלים, לא כולל שבת 21.11-06.12 1.6.6
נא לתכנן פסל שזמן הביצוע שלו לא יעלה על ימי  -ימי שישי( 2)כולל 

 חג חנוכההעבודה בפועל, ולהביא בחשבון שקהל המבקרים יגיע במהלך 
כדי לצפות בהליך פיסול היצירה ולכן עבודות הפיסול צריכות להמשיך 

 . 06.12.21ולהסתיים ביום  חנוכהלהתבצע גם במהלך ימי 

 

 להגשת ההצעותתנאים  .2

 המפורטים להלן:מי שעומד בכל התנאים רשאי להגיש הצעה   2.1

 אומנים המתמחים בפיסול בגושי אבן  2.1.1

 .  נתייםלפחות שבאומנות פיסול באבן ל יפע האומן 2.1.2

 לעניין זה הגדרת "אומן" היא כלהלן:

 18על האומן להיות מעל גיל  .1

 על האומן להציג תיק עבודות שלו למודל המוצע .2

 כלליים להתקשרותתנאים  2.2

  .יקהסו/או מו התרבות החקלאיתהמודל יעסוק בנושא  2.2.1

 רעיון המודל הינו חדש ומקורי  2.2.2

 המודל יציג יכולות פיסול גבוהות ולא יסתפק בחריטה חיצונית באבן 2.2.3

 בבעלות המועצה. המיצג יהיה בבלעדיות 2.2.4

על האומן לקחת בחשבון, שהפסלים יוצבו במקום ציבורי בשטח המועצה  2.2.5
 ויהיו נגישים ובטיחותיים לילדים.

 ההצעה תכלול: 2.2.6

 קורות חיים של האומן  2.2.6.1

המוכיחות יכולות הביצוע  תמונות מעבודות פיסול קודמות של האומן 2.2.6.2
עם מידע על הפסלים שלו, המידע יתייחס לשם הפסל, נושא  שלו יחד 

 הפסל ומקום הצבתו.
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 תיק עבודות למודל המוצע 2.2.6.3

 לעניין זה, על תיק העבודות להכיל:

תיאור מילולי של הפסל, שם הפסל, אופן התאמתו למהות הפרויקט, תיאור  .א
 חזיתות, תיאור ממדים מילולי ומספרי.

ים חלופיים כמו פלסטלינה, חמר, עיסת דגם מוקטן של המיצג )אפשרי מחומר .ב
 נייר...(. הדגם יישאר בבעלות מועצה אזורית עמק הירדן.

 סרטוט בקנה מידה משקף למיצג: מידות אורך, רוחב, היקף .ג

פירוט החומרים הנוספים לאבן במידה וישולבו כאלה בפסל, בציון סוג החומר,  .ד
ם כלולה בתשלום כמות/ גודל וכו'.למען הסר ספק, עלות החומרים הנוספי

 לקול קורא זה ולא תשולם בנפרד.

המועצה רשאית לדרוש מהאומן לערוך שינויים בתיק העבודות במידת  2.2.7
 הצורך.

 

 אחריות וביטוח .3

כל אומן יתחייב לפסל אך ורק את המודל שהוא הגיש ואושר על ידי הועדה. אומן  3.1
עבור  שיחרוג מההתחייבות, מכל סיבה שהיא, המועצה תהיה רשאית לא לשלם

 הפסל. כל שינוי יהיה בכפוף לאישור המועצה בלבד.

האומן מתחייב לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים לביצוע עבודות  3.2
מהסוג המבוקש בקול קורא זה, לרבות ביטוח צד ג', אשר יהיו בתוקף כל תקופת 

. האומן לא העבודה של ההסכם ובפרט בכל הימים בהם יהיה נוכח בסימפוזיון
המועצה אישורים  היה רשאי להתחיל בביצוע עבודות כלשהן לפני שהציג בפניי

 קיום ביטוח מתאים. בדבר

 

 כלי עבודה .4

על האומן להביא עמו את כל כלי העבודה הנחוצים לו כמו מספר יחידות דיסק  4.1
יהלום, וחלקי חילוף לעבודה בשיש קשה, פטיש אוויר קטן, כלי פיסול ידניים 

לנכון ומתאים לעבודתו. המועצה לא תספק ציוד עבודה  אישים וכל מה שימצא
 לאומן.
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מועצה אזורית עמק הירדן תעמיד לרשות האומנים גוש אבן, חיבור לחשמל  4.2
 ולמים.

ואבן גלילית  בזלת אבן םההמוצעות בשטח. האבנים  האבן גושתתאפשר בחירה ל 4.3
 .קשה

 

 הבעלות על הפסלים .5

 יהיו שייכים למועצהזכויות היוצרים והקניין הרוחני בפסל/ביצירה   5.1

הפסלים שיפוסלו ע"י המשתתפים בסימפוזיון יהיו בבעלותה ורכושה הבלעדי של  5.2
מועצה אזורית עמק הירדן, והיא תהא רשאית להעבירם לצד ג' בכל דרך שתמצא 

 לנכון.

מועצה אזורית עמק הירדן אחראית על הצבת הפסלים במקום ראוי בשטח  5.3
את שם האומן היוצר. יובהר כי המועצה המועצה לבחירתה ותתקין שלט שיישא 

 אינה חייבת להציב את כל הפסלים, והיא רשאית לבחור רק חלק מהם.

אם יהווה הפסל, מכל סיבה שהיא מפגע בטיחותי, אף אם אושר על ידי ועדת  5.4
 שיפוט, המועצה לא תחויב להציב את הפסל בשטחה הציבורי.

 

 תנאים למתן התמיכה לאומנים הזוכים: .6

שלם עבור פיסול פסל מאבן במסגרת סימפוזיון פסטיבל קיימות המועצה ת 6.1
 ש"ח לפסל. 11,000( תקציב בהיקף של עד 8מקסימום לאומנים שיבחרו )סה"כ עד 

עלות התמיכה כוללת הוצאות עבור כלכלה ולינה במקרה וידרשו, יובהר כי לא  6.2
 יינתן מימון נוסף מעבר למאושר.

ספים לאבן במידה וישולבו עלות התמיכה כוללת הוצאות עבור החומרים הנו 6.3
כאלה בפסל. למען הסר ספק, עלות החומרים הנוספים כלולה בתשלום לקול קורא 

 זה ולא תשולם בנפרד.

 יובהר כי לא יינתן מימון נוסף מעבר למאושר. 6.4

 זכויות היוצרים והקניין הרוחני במיצג יהיו של מועצה אזורית עמק הירדן. 6.5
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 מיצג הינו רכוש המועצה אזורית עמק הירדן.בכל פרסום שקשור למיצג, יצוין כי ה 6.6

 כל פרסום הקשור למיצג יאושר מראש על ידי אגף תפעול ושפ"ע במועצה. 6.7

האומנים הזוכים יידרשו לעבוד בתיאום מלא מול רכזת החינוך הסביבתי של  6.8
המועצה ולדווח לה על התקדמות המיצג בכל שלביו )לפני, במהלך ולאחר הביצוע, 

 ות תמונות/סרטונים וכו'(.כולל תיעוד באמצע

 

 תשלום לאומנים .7

ביצוע דרישת התשלום תהיה ע"י האומן כנגד חשבונית מס כדין, לאחר סיום  7.1
 ..העבודה והשלמת הפסל על פי ההצעה

ומנהל ספרי או עוסק פטור,  ,עוסק מורשה לצורך מע"מהינו  מציע/ האומןה 7.2
ניהול חשבונות ותשלום ציבוריים, אכיפת  חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים

  .7619–תשל"ו ,חובות מס

ואישור על שיעור  ,פקיד שומה על ניהול ספרים/על המשתתף לצרף אישור רו"ח 7.3
 .ן מע"מיוכן תעודת עוסק מורשה לעני ,במקור ניכוי מס

 

 שונות .8

הרכב ועדת שיפוט של המיצגים תקבע על ידי המועצה והיא תהיה מורכבת מ:  8.1
 ויועצים נוספים לפי שיקול דעתה של המועצה. נציגי המועצה, אומנים,

 בכל פרסום הקשור במיצג יופיע לוגו המועצה 8.2

למיצג יצורף שלט המבהיר שיצירה זו היא פרי דמיונו ועבודת ידו של האומן )עם  8.3
 שם האומן( והוא בתמיכה ותקצוב של מועצה אזורית עמק הירדן. 

ושפ"ע במועצה לפני  בכל פרסום הקשור למיצג דרוש אישור של אגף תפעול 8.4
 הפרסום.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .9
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ומעוניין  2-9על כל אומן העומד בתנאים להגשת הצעות המפורטים בסעיפים  9.1
 להגיש הצעה, למלא את טופס הגשת ההצעות )מצורף(.

יש להתייחס לכל הנושאים המפורטים בטופס הבקשה. הצעות חסרות בפרטים  9.2
 . ההצעה שתוגש תהיה מוכנה לביצוע.שלא מולאו כראוי עשויות להיפסל

  31.10.2021ההצעות יוגשו עד ליום   9.3

 
 
 

המועצה, אגף תפעול בבניין  למשרדנו 202110.31. מיום יאוחר לא להגיש יש ההצעות את*
 ושפ"ע

 ומחזור , רכזת חינוך סביבתידוריס שאהין עסאקלהלפרטים ושאלות ניתן לפנות ל

0533435345                                                            

04-6765499                                                             

v.org.il-doris@j                                                   

 

 

 ל הצעותיך.נשמח לקב

 

 בברכה,                                                                                     

 רענן סרי                                                                                    

 מנהל אגף תפעול ושפ"ע                                                                                   

 מועצה אזורית עמק הירדן                                                                                     
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 טופס הגשת הצעה 

להשתתפות  קול קורא לאומנים להגשת הצעות
 בסימפוזיון לפיסול באבן לטיילות בעמק ירדן

 במסגרת פסטיבל קיימות

 

ניתן לצרף פירוט, סקיצות ע"ג דפים נפרדים ודגם מוקטן ובלבד שתהיה התייחסות לכל הנושאים 
 המפורטים.

שם האומן ותחום פעילות, ותיאור עבודות קודמות )מתבקש לצרף תיק עבודות לשתי  .1
 יצירות לפחות(

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 פרטי הקשר .2

 _______________________________שם מלא:_____________ .א

 נייד:________________________________________________ .ב

 דוא"ל:______________________________________________ .ג

 גיל:________________________________________________ .ד

 ישוב:_________________________________________ .ה

 תיאור/ תיק עבודות למודל המוצע: .3
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

כל אומן הזוכה מתחייב לקיים את כל ההוראות וההתחייבויות המפורטות בקול הקורא,  .4
 לי לגרוע מכלליות האמור מודגש בזאת:ומב
 המודל המוצע על ידו הינו מקורי, פרי רעיונותיו  12.1
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האומן נדרש לעבוד בתיאום מלא מול רכזת החינוך הסביבתי באגף תפעול ושפ"ע  12.2
 במועצה האזורית עמק הירדן אודות התקדמות בכל שלבי העבודה.

 ג עם אגף תפעול ושפ"ע במועצה.האומן יאשר מראש כל פרסום הקשור למיצ 12.3
 האומן יעמוד בלוחות הזמנים לסיום המודל. 12.4
האומן יקבל תשלום מהמועצה אך ורק לאחר סיום ביצוע העבודה והשלמת הפסל  12.5

 על פי ההצעה ויעביר למועצה חשבונית מס כדין.
 ידוע לאומן שהמודל/ הפסל הוא רכוש של המועצה האזורית עמק הירדן. 12.6
 האומן מתחייב לבצע את הפסל לפי המודל שהוא הגיש ואושר על ידי הועדה. 12.7

 
 סה"כ עלות עבור פיסול פסל באבן במסגרת סימפוזיון פסטיבל קיימות כולל מע"מ 

__________________________________________ 
 

 בברכה:

 שם:_____________________

 חתימה:__________________

 וחתימה:_______________________חותמת 
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