
 

 
 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ 

 
 39/2019הליך מס'  

 
  במוזיאון יפותחומיים  -לאמנים ויוצרים רבו סטודי לאיכלוס הזמנה להציע הצעות       

 
 :רקע

 
שמה לה יפו"  –רצועת החוף של תל אביב  –מקבוצת "אתרים החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ  .1

ומקדם  העתיקה כמרכז תרבותי מעורר השראה, המשלב אמנות ייחודיתלמטרה לשמר את יפו 
)להלן  אמנים צעירים, תוך שאיפה לדיאלוג מתמיד בין ישן לחדש ועידוד שיתופי פעולה מקומיים.

 "החברה"( –

 

במבנה מוזיאון  המתקייםתחומי  -שהות אמן רב "אתר", פרויקט פרויקטאת  מקדמתהחברה  .2
 ."(הפרויקט" –)להלן  העתיקההממוקם ביפו  יפו

 

 . 2020ספטמבר  -, מחזור קיץ< יולי 2020מאי   -יתקיימו שני מחזורי רזידנסי: מחזור אביב< מרץ  2020בשנת  .3

 

 פעילות קיום הצעות מאמנים רב תחומיים לצורךחברה מעוניינת לקבל לצורך אכלוס הפרויקט, ה .4
 מבנה.      ב רב תחומית

 

 הפרויקט
 

 הפועלים במתכונת חלל פתוחתחומיים  -רב ניםאמשל סטודיו חללי מורכב מפרויקט ה .5

 ((open space ,לצד רחבה חיצונית  חלל תצוגה וסלון לאירוח אירועי אמנות ותרבותוכן משמש כ
 . פתוחה

 

כאשר , השוהים במקום בהתאם לצרכי האמניםובתנועה מתמדת  פועל בצורה מודולריתהחלל  .6
 פרויקט היא אשר פועלת בחלל ולוקחת חלק בהפעלתו. מהלך הקהילת האמנים השוהה ב

 

 עכשווית תרבותאמנות ותערוכות ואירועי  מארחשיתופי פעולה, ו מפגשיםמעודד  הפרויקט .7
 ביחס למקוםיה האמנותית יוהעש השיח להרחיב ולפתוח את גבולותוזאת במטרה  פתוחים לקהל

  ומרחב יפו העתיקה.
 

על בסיס שימוש שוטף  עבודה בחלללשהות המעוניינים  אמנים תמחפשהחברה בהתאם לאמור  .8
תכנים  ליזום שייה משותפת ובעלי רצוןלקחת חלק בע רואים בפרויקט הזדמנותכאלו ה. ויום יומי

 עם וזיקה למפגש ושיתוף באוריינטציהאמנים אחרים בתכנית לעילות המקום והתורמים לפ
 תערוכות ואירועי אמנות.קהל רחב לרבות מפגשי שיח, ה

 

למשך  פעילות צורךל ללא תשלום,או עמדת עבודה קבועה, , החברה תעמיד לרשות האמן סטודיו .9
חודשים. מובהר בזאת כי בתום התקופה כאמור יהיה על האומן לפנות את הסטודיו  3של 

 ובכפוף להתחייבות האמן כמפורט להלן: ולהחזירו לחזקת החברה
 



 

לפחות  שימסרו לו על ידי החברה, ובכלל זאת ות הפתיחה לקהל הרחבבשע סטודיולהימצא ב .9.1
  ;לרבות אירוח המבקרים עות שבועיותש 4
 

 הפותח ומשקף את תהליך העשייה בסטודיו אחד אירוע תוכן היעודה לקיים במהלך התקופה .9.2
ועוד. וזאת במידה המתאפשרת בהתאם  שיח, מצגת, הופעה, תערוכה כגון:. לקהל הרחב

 ללוח הזמנים ואילוצי החלל הקיימים.
 

 ;טחוןיבל בצירוף המצאת המחאההסכם התקשרות עם החברה לחתום על  .9.3

כלל הפעילות, האירועים והמידע על המשתתפים בתכנית יפורסם בפלטפורמות הדיגיטליות,  .10
העתיקה. המשתתפים בתכנית נדרשים לשתף פעולה במדיה כתובה ובמערך יחסי הציבור של יפו 

 בכל הנוגע להפצת וקידום הפרויקט לקהל הרחב.
 

לצורך קבלת פרטים נוספים אודות הפרויקט, וכן לצורך תיאום סיור במבנה ממנו פועל הפרויקט,  .11
 sigal.y@atarim.gov.ilבאמצעות כתובת דואר אלקטרוני: סיגל יונה ניתן לפנות אל 

 

 
 אופן הגשת המועמדות  ו תנאי סף

 
 

לאמנים רב תחומיים להגיש לה מועמדות להשתתף בפרויקט, כאשר החברה וראת החברה ק .12
 3פחות במשך ה, לכל בתחומםומוכח אמנים ויוצרים פעילים העוסקים באופן עיקרי תיבחן 

 .שקדמו למועד האחרון להגשת מועמדות על פי הזמנה זו השנים האחרונות

 

במסגרת ההצעה יש לציין את שם המועמד, פרטיו, וכן לצרף קורות חיים, תיק עבודות, הצעה  .13
בחירת מועד מועדף לפרויקט ופירוט השימוש המוצע בחלל, קישור לאתר אינטרנט )אם יש(, 

 2020ספטמבר  -/ יולי 2020מאי  -לשהות אמן ומימוש הפרויקט המוצע: מרץ
 וכן כל פרט אשר רלוונטי לדעת המועמד לצורך בחינת התאמתו לפרויקט.   

 

 . MB 25עד  pdfאת המסמכים יש להגיש באמצעות מסמך מאוגד אחד בפורמט  .14
 

 הגשהמועד 
 

  atarresidency@gmail.com: ל"בדוא 16:00 בשעה 20.2.8 ליום עד בכתב להגיש יש המועמדות את .15
 .חוזר מייל באמצעות התקבלה ההצעה כי לוודא יש המשלוח לאחר

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה  .16
צועי של החברה ובליווי המנהל הבלעדי. בחירת המועמדים תיעשה על פי שיקול דעתה המק

 האומנותי של הפרויקט.  
 

 הליך של מכרז.  אינוזו הודעה ההליך נשוא יובהר כי  .17
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