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 .1בחירת יו"ר לאסיפה
איתן שוקר נבחר ליו"ר האסיפה
 .2דו"ח פעילות קצר – יו"ר העמותה איתן שוקר
גיל  .65התערוכה
בשנת הכספים  2009האיגוד החליט לקיים תערוכת מחווה לחברי האיגוד מעל
מתוכננת לשנה זו ותהיה מלווה בקטלוג איכותי ).אף על פי שהאיגוד אינו מקיים תערוכות של חברים,
הוחלט לקיים את תערוכת המחווה בשל הפיצול שנערך בשנת  2002בין בית האמנים לאיגוד
המקצועי(.כבר בשלהי שנת  2009אוצרי התערוכה קבוצת הגיגית החלו לפגוש את האמנים ולהכין
חומרים לקטלוג .
התערוכה עצמה תתקיים בתל-אביב )במרכז עמיעד?( בסתיו .2010
האיגוד ממשיך לקדם את המודעות להסכם שנחתם עם הוועד למלחמה באיידס ועם מוביל התערוכה למען
הוועד למלחמה באיידס ,מר רני רהב ,ובו רשומים כללי האתיקה למכירת עבודות צדקה .ככלל ,האיגוד
ממליץ על העברת  35%–25%מסכום המכירות לאמנים .לאחרונה התקיימו מספר מכירות צדקה שאימצו
את המודל שהצענו ,ביניהן מכירה של סותביס למען עמותת מפעלות חינוך וחברה )אפריל( ומכירה למען
הקמת המוזיאון העתידי לאמנות באום אל־פחם באמצעות גילים־נאור היי טאץ.
כמו כן התערבות היועץ המשפטי שלנו ,עו"ד גיא אבידן הביאה למודעות של מנהלי אתרים באינטרנט שיש
לתת קרדיט לעבודות האמנות המתפרסמות באתרים שונים.
האיגוד ממשיך את פרויקט החוזים ואף מרחיב אותו לחוזים מומלצים עם גורמים מסחריים ומוניציפאליים.
האיגוד ידרוש ממנהל התרבות הגדלה משמעותית של התקציבים המופנים לאמנות הפלסטית.
 .2אישור דו"ח ועדת ביקורת – יו"ר הוועדה ,עדי כספי
מר עדי כספי מציג את דו"ח וועדת הביקורת ,דו"ח נקי מהערות.
החלטה :אושר
 .3אישור דו"ח כספי 2009
דו"ח כספי לשנת  2009מוצג בפני האסיפה
החלטה :דו"ח הכספי לשנת -2009מאושר
 .4אישור דו"ח מילולי לשנים 2009 ,2008
מוצג בפני האסיפה דו"ח מילולי כנדרש ע"י רשם העמותות לשנת ) 2008עקב חוסר ידיעה הדו"ח לא
הוצג באסיפה הכללית בחודש דצמבר (2009
החלטה :הדו"ח המילולי לשנת  2008מאושר
מוצג בפני האסיפה דו"ח מילולי כנדרש ע"י רשם העמותות לשנת 2009
החלטה :הדו"ח המילולי לשנת  2009מאושר
 .5הצגת תקציב  – 2010ורדה גבעולי
השנה הוקצו כספים ל 2-פרויקטים:
א .כל הקשור לזכויות האמן המקצועי )חוזים ,זכויות יוצרים וכו' (,מידע שוטף באתר משודרג
ומתן מידע שוטף על הזדמנויות לאמנים )החכה(
ב" .אוהבים אמנות ,עושים אמנות".

מושם הדגש על
גם השנה אנו שותפים לפרויקט של עיריית תל-אביב  3 .ימים בהם
אמנות פלסטית בעיר ועל אמנים החיים ויוצרים בה ,פרויקט הכולל קטלוג של הסטודיואים
בתל-אביב .
במשך  6החודשים הראשונים של השנה כל הכנסתנו יועדה לפרויקט הראשון  ,כ.₪ 40,000-
אנו מקווים כי תגיע תמיכת מנהל תרבות בזמן ,ותאפשר לנו התנהלות תקינה גם במחצית השנה
הבאה.
פרויקט אוהבים אמנות עושים אמנות מתוקצב מהשתתפות הגלריות ועת"א.

 .6שינוי שם העמותה ל -האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל
החלטה :אושר
 .7אישור מינוי רו"ח
אנו ממודים לרו"ח צורי חסון על שירותיו הנאמנים לעמותה,ב 6-שנים האחרונות.
הוועד בחן הצעות ממספר משרדי רו"ח ובחר את "טסק פיננסיים" ודודו וינקלשטיין ,רו"ח
מ"גלנטר וינקלשטיין ושות' רואי חשבון" לתת לנו שירותים החל ממאזן .2009
החלטה :אושר

