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נוכחים :מניין חוקי של חברי העמותה
על סדר היום:
בחירת יו"ר לאסיפה
הצגת עיקרי פעילות העמותה בשנת  2013ותוכניות לשנת  , 2014גלעד אופיר ,יו"ר
הצגת דו"ח כספי  2013ע"י ורדה גבעולי ,גזבר
הצגת המלצת וועדת ביקורת מאזן כספי 2012
אישור מאזן כספי 2012
אישור דו"ח מילולי למאזן – 2012
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גלעד אופיר נבחר כיו"ר האסיפה
גלעד אופיר ,יו"ר הציג את עיקרי פעילות העמותה בשנת  2013ותוכניות לשנת
) , 2014תקציר מצ"ב(
ורדה גבעולי הציגה פעילות כספית ) 2013מאזן בוחן ( ותקציב לשנת –2014
המלצת וועדת ביקורת) ,יו"ר הוועדה ,יובל כספי( –אושר
הצגת מאזן כספי לשנת  , 2012ורדה גבעולי גזבר – המאזן אושר
הצגת דו"ח מילולי לשנת  , 2012ורדה גבעולי גזבר – הדו"ח אושר

רשמה :יעל

גלעד אופיר ,יו"ר וועד המנהל

ורדה גבעולי ,חברת וועד

גלעד אופיר:
השנה המשכנו לפעול בנושאים החשובים:
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הסדרת התקשרויות עם מוסדות ציבור וגופים פרטיים.
הגנה על זכויות מקצועיות ,זכויות יוצרים וזכויות מוסריות.
הטמעת המושג שכר אמן והגדרתו כתנאי הכרחי בכל פעילות ועשייה אמנותית.
התערבות במקרים של הרעה בתנאי העבודה של האמן והפרות חוזה.
האיגוד כותב ומנסח חוזים מומלצים בין אמן לבין חברות מסחריות ,עיריות ,מוזיאונים
וגלריות .המסמכים נגישים לעיון ושימוש עבור כלל ציבור האמנים באתר האיגוד.
האיגוד מלווה אמנים פרטיים בתביעות משפטיות עקרוניות הנוגעות לכלל ציבור
האמנים.
)חברי האיגוד זכאים לפגישת יעוץ אחת בשנה ללא תשלום עם היועץ המשפטי של
האיגוד(.
אנו מובילים מהלכים ייצוגיים להכרה במעמדם של אמנים ועמידה על זכויותיהם ,מול
מוסדות המדינה ,רשויות מקומיות ,וממסד האמנות.
כרגע האיגוד נמצא בשיח עם ח"כ שלח בנושא זה.
מתן הנחה בארנונה העירונית לסטודיות לאמנות בכל הרשויות המקומיות ,והסדרת
תנאי הזכאות להנחה בעריית תל אביב – יפו .נפגשנו מספר פעמים עם מר אלי
מלאכי הממונה על הארנונה וסוכם על המשך דיון ועל יום עיון לפקחי העירייה בעניין.
יש לציין שנושא זה הינו נקודה כאובה לחברי האיגוד המחזיקים סטודיו בתל אביב
ואשר מרגישים "נרדפים" ע"י רשויות הארנונה בעיר.
ביסוס הסטטוס קוו לתגמול אמנים באחוז מוסכם מערך מכירת יצירות במכירות
למטרות צדקה .שוב האיגוד בדיון על המכירה הפומבית לטובת הוועד למלחמה
באיידס.
המלצת האיגוד עומדת על העברת  35%25%מסכום המכירה לידי האמן.
אנו מגבשים פורמט מוסכם לתנאי ההתקשרות עם אמנים במוזיאונים וגלריות
ציבוריות ,תוך דיאלוג עם האוצרים הראשיים וההנהלות).ראה תקציר הפגישה
שנערכה במוזיאון רמת גן באתר האיגוד(
דרשנו שקיפות בקבלה לסדנאות וחללי סטודיו עירוניים.
אנו פועלים להסדרת תנאי ההעסקה לאמניםמורים מול מוסדות החינוך וההשכלה
הגבוהה ,בשיתוף התארגנויות המרצים.
ימי עיון וכנסים – בהשתתפות דמויות מובילות משדה האמנות בארץ ובעולם.
השנה ייערך ב 22לנובמבר כנס "אמן לשעה" בבית אריאלה ,בתל אביב.
"נקודת מפגש"  ,מפגשי אמנים בנושאים ספציפיים יערכו כל חודשיים.
קידר הדס ,חברת הוועד המנהל הציגה את כתב העת המכוון "איגוד עניינים" ,
אשר יושק במועד הכנס השנתי.
ורדה :תוספת תמיכה של משרד התרבות ניתנה בעקבות מחקר מקיף
שעשה איתן שוקר ואשר הצביע על אחוז התמיכה המזערי באמנות החזותית
בכלל ובאמנים הפלסטיים בפרט.
התוספת שניתנה מאפשרת לנו להגביר פעילות כמו הפקת  3גליונות מכוונים
לשנה של ,איגוד עניינים" ,ימי עיון שוטפים ,כנסי אמן ,שידרוג משמעותי
לאתר האינטרנט האינטראקטיבי של האיגוד תחקיר ומידע לכלל האמנים
הפלסטיים.
דיווח :מתוך כ ₪ 200,000תקציב השנתי של האיגוד  90%מוקדשים לפעילות .
מכיוון שאין מנכ"ל ולא פקידה ולא משרד ,הוצאות הנהלה וכלליות הן בעיקר ניהול
ספרים ,אגרות וכו').מקריאה את הדו"ח המילולי(.
בשנה הבאה יערכו הבחירות לועד

