
 קול קורא לאמנים להשתתפות בתערוכת לחם ושושנים 15 
מכירת יצירות אמנות למען פרויקט 'נשים ועבודה'

אנו מזמינות.ים אתכן.ם לתרום את יצירותיכן.ם לתערוכת לחם ושושנים 15, שהכנסותיה 
יוקדשו לפרויקט "נשים, עבודה וקיימות" ביוזמת מען - ארגון עובדים  ועמותת סינדיאנת 

הגליל. 

אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי, חברתי, כלכלי ופוליטי בשל מגפת הקורונה- משבר 
שפוגע בכולנו. אבל יותר מכל בנשים הערביות והפלסטיניות. הן הראשונות שמפוטרות, 

והאחרונות לחזור לעבודה, אם בכלל. חלקן אינן זכאיות לשום סיוע מצד הרשויות. 

ביטוח לאומי ולשכת התעסוקה במזרח ירושלים שולחים לתושבות העיר שאיבדו את מקום 
עבודתן טפסים מקוונים בעברית, בעוד שמרבית הנשים הפלסטיניות כלל אינן קוראות עברית. 
רבות מהן אף חסרות חשבון בנק, וחלקן מתקשות להתמודד עם טכנולוגיית מחשב. פלסטיניות 

מהגדה המערבית המועסקות על ידי ישראלים הן רובן מפרנסות יחידות ואינן זכאיות לסיוע 
ישראלי, בעוד שסיוע פלסטיני כלל אינו קיים.

מען - ארגון  עובדים, הפעיל מספר יוזמות בנושא זה במהלך החודשים האחרונים. הקו החם 
של הארגון שפועל במזרח ירושלים עזר למאות נשים פלסטיניות להתמודד עם הבירוקרטיה 

של לשכת התעסוקה, הביטוח הלאומי, בנק הדואר והמעסיקים. השירות של מען החל 
לפעול בזמן הסגר הראשון וממשיך לתמוך בנשים גם לתוך הסגר השני. כמו כן, בחודשים 

האחרונים מען הקים קרן לתמיכה בנשים שעברו הטרדה מינית במקומות עבודתן. בפרויקט 
"נשים ועבודה" באזור המשולש, הצלחנו להחזיר לעבודה את רוב הנשים שיצאו לחל"ת, 

לפתוח מקומות עבודה חדשים, ולפתח מערכות הידרופוניות למען ביטחון תזונתי של הנשים 
ומשפחותיהן. 

שותפה שניה ליוזמת "תערוכת לחם ושושנים", עמותת סינדיאנת הגליל לסחר הוגן וקיימות, 
פועלת כעסק חברתי שמעסיק נשים ערביות מהגליל, ומקדם פלטפורמה של שיתופי פעולה 

והעצמת נשים. בזכות הדוגמא יוצאת הדופן של העמותה ותרומתה לפרנסתן של נשים 
ערביות, היא נבחרה בין 15 העסקים הקטנים והמצליחים של השנה על ידי מגזין פורבס 
ישראל. במשך כל תקופת הקורונה אנחנו ממשיכות לעבוד ולייצר שמן זית ומוצרי מזון 

>>>

https://he.sindyanna.com/about-us/overview/
http://heb.wac-maan.org.il/
https://he.sindyanna.com/about-us/overview/


נוספים, חלקם הגדול מיועד ליצוא. לצערנו, מרכז המבקרים הירוק של סינדיאנת הגליל 
בכפר כנא, סגור מאז מרץ 2020, ורוב צוות העובדות שלו, שידע לארח אלפי תיירים בשנה, 

יצא לחל"ת. פרנסתן של הנשים שמעבירות סדנאות והרצאות, קולעות סלים, מבשלות 
ומארחות – נפגעה קשות. 

עזרו לנו לעזור להן. אנו ב"לחם ושושנים" רואות.ים בכן.ם האמניות.ים שותפות.ים לבניית 
חברה צודקת, על ידי שילוב נשים ערביות ופלסטיניות בכלכלה בריאה ומודרנית. התרומה 

שלכן.ם עוזרת לנו להוציא אותן ממצב של עוני, דיכוי חברתי ובידוד. במקביל, היא 
מאפשרת לציבור שוחרי האמנות בארץ לחדש את מחויבותו ואת תמיכתו באמנות מקורית, 

איכותית, שכורכת גם מעורבות חברתית.

בברכה,
צוות תערוכת לחם ושושנים 15

שרון ליאור, חגי אולריך, לאה אביר, ארז וגנר, דני בן שמחון
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איזה יצירה מתאימה?
 כל יצירה שתוצע על ידי אמנ.ית  ואשר תיבחר על ידי צוות התערוכה )*(.

 שטח התלייה מוגבל ולכן תינתן עדיפות ליצירות קטנות מחצי גיליון. 
גודל מקסימאלי - גיליון אחד. עדיף יצירה מוכנה לתלייה.

)*( צוות התערוכה אינו מתחייב לקבל כל יצירה שתוצע, זאת משום הפניות הרבות ושטח התצוגה המוגבל.

כיצד להציע יצירה?
אנא שלחו דימוי של היצירה במייל ואת פרטי היצירה במייל )מידות, טכניקה, שנה, מחיר 

ידידותי(  )ניתן לשלוח עד שלוש יצירות לאמנ.ית(.
breadandroses2009@gmail.com :כתובת למשלוח מייל

סדר זמנים
מועד אחרון להגשת יצירות  16 בינואר 2021
החלטת צוות התערוכה תשלח עד 31.1.2021

מהו התשלום לאמנ.ית וכיצד הוא מתבצע? 
 25% מסכום המכירה של היצירה יועבר לאמנ.ית.

דיווח מלא על תוצאות המכירה יועבר בסיום התערוכה לכל האמניות.ים המשתתפות.ים. 

מדיניות החזרה 
יצירה שלא תימכר תוחזר לאמנ.ית בתום התערוכה

הכנסות התערוכה
כל ההכנסות מתערוכת לחם ושושנים מוקדשות לפרויקט "נשים, עבודה וקיימות" שמקדם 

הזדמנויות כלכליות והעצמה של נשים ערביות.

מתנדבות ומתנדבים – אנחנו זקוקים לכן.ם
הקמת התערוכה והתפעול השוטף שלה נעשים ברובם על ידי מתנדבות ומתנדבים. כמו בכל 
שנה אנחנו פונים אליכן.ם להצטרף לצוות התערוכה ולסייע לנו להרים את הפרויקט הענק 

הזה: מסיוע לוגיסטי ותליית היצירות, ועד הפעלת האתר והרשתות החברתיות. 
מלאו את פרטיכן/ם בטופס המתנדבים כאן

 עדכונים שוטפים
@bread_and_roses_artsale באינסטגרם 
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