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אסיפת חברים ובחירות לוועד העמותה ולוועדת ביקורת
 4אוקטובר 2011
נוכחים :מניין חוקי של חברי העמותה
עו"ד גיא אבידן ,יועץ משפטי של העמותה
על סדר היום:
בחירת יו"ר לאסיפה
דו"ח פעילות  20112010איתן שוקר ,יו"ר
הצגת דו"ח כספי  2011ע"י ורדה גבעולי ,גזבר
דו"ח וועדת ביקורת מאזן כספי  – 2010עדי כספי ,יו"ר ועדת ביקורת
אישור מאזן כספי 2010
אישור דו"ח מילולי למאזן  – 2010ורדה גבעולי ,גזבר
דו"ח כספי למחצית שנת  – 2011ורדה גבעולי ,גזבר
בחירות לוועד האיגוד ולוועדת ביקורת
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איתן שוקר נבחר כיו"ר האסיפה
ד"וח פעילות העמותה לשנת  20102011ויעדים לשנים הקרובותאיתן שוקר )ראה
רצ"ב(
הצגת פעילו כספית – 2011ורדה גבעולי ,גזבר
הצגת דו"ח וועדת ביקורת ,יו,ר הוועדה ,עדי כספי – הדו"ח אושר
הצגת מאזן כספי לשנת  , 2010ורדה גבעולי גזבר – המאזן אושר
הצגת דו"ח מילולי לשנת  , 2010ורדה גבעולי גזבר – הדו"ח אושר
בחירות לוועדת ביקורת:
נבחרו עדי כספי ,יובל כספי
בחירות לוועד מנהל העמותה:
נבחרו :גלעד אופיר ,יהושע סיימון ,הדס קידר ,איתן שוקר ,ורדה גבעולי ,מורן שוב,
אורנה לוצקי,

סימון יהושע ת.ז ,361651160 .רח' בצלאל  ,10תל אביב יפו
הדס קידר ת.ז , 058369273 .רח' יונה הנביא  ,40תל אביב יפו
אופיר גלעד ת.ז, 054242730 .רח' המייסדים  ,39רמתהשרון
איתן שוקר
אורנה לוצקי
מורן שוב
ורדה גבעולי

רשמה:קארין אליהו ,רכזת פעילות האיגוד
מדוע אסיפה כללית כאן? )רחבת מוזיאון תל אביב(
זו אסיפה על רקע המחאה החברתית הכללית והתעוררות המחאה של ציבור האמנים לגבי
התנהלותו של מוזיאון תל אביב .היום עירית ת"א פינתה את המאהלים ויש תחושה כבדה שהכוח
של העם מתדלדל.
אנחנו מתנצלים על אי הנוחות של חברי האיגוד הוותיקים.
לפני חודשיים התקיימה כאן סוג של הפגנה בה השתתפו עשרות אמנים על רקע פעולתה של ועדת
איתור למנכ"ל המוזיאון הבא .בוועדה לא ישב אמן אחד ,ורוב אנשיה אינם אנשי מקצוע מתחום

האמנות .עשרות אמנים קראו למוזיאון להפסיק להיות מנוהל ע"י ההון ולזכור שהוא מתקיים על
היצירה של האמנים ולמען הציבור הרחב.
לפני כארבע שנים המוזיאון בחסות ראש העיר תלה שלט בו נכתב" :מוזיאון ת"א ע"ש אביבה וסמי
עופר" .לאחר מאבק ציבורי ומחאת תורמים אחרים השלט הוסר וסמי עופר משך את תרומתו
בכעס.
אנחנו מקיימים את האסיפה הכללית כאן ,כסוג של הצהרה.
חזון
מעמד האמן/ית הפלסטי/ת בישראל נמצא בתחתית הפירמידה.
הממסד מתייחס אלינו כאחרוני חוטבי העצים.
המערכת כולה לא הפנימה את העובדה שאמנים מקצועיים צריכים להתפרנס ממקצועם.
המדינה לא דואגת לתנאים בסיסיים ליוצרי התרבות הויזואלית ,ולא יוצרת תנאים
לעידוד המגזר העסקי לקניית אמנות מקומית.
מקצוע האמנות הוצא לאחרונה מלימודי הליבה בבתי הספר והמרצים לאמנות במוסדות הגבוהים
מפוטרים ברובם כל שמונה חודשים.
התרבות עוברת הפרטה ברוטאלית ללא רגולציה המחייבת מוזיאונים וגלריות ציבוריות להקצות
תקציבים לרכישת יצירות ,או לשלם על הצגת העבודות במרחב הציבורי.
המוזיאונים והגלריות מנצלים את הצורך שלנו להציג ,ואת הפחד של אמנים רבים מעימות על רקע
חוזים מנצלים .אנו נתקלים בבקשות תמוהות להשארת עבודות )רכישה ללא תמורה( ועוולות
שמולן האמן/ית הבודד/ת מרגיש/ה חסר/ת אונים.
ללא איגוד מקצועי ,הממסד ימשיך לדחוק את רגלנו ללא הפרעה והתנגדות.
ללא איגוד מקצועי לא נוכל לשנות חוקים מקוממים ,כללי אתיקה והתנהלות של הממסד.
ללא איגוד נישאר אמנים אינדיבידואליסטים שניתן לתמרן.
אבל יותר מכל ,ללא שיתוף הפעולה שלכם בעמידה על המשמר על זכויותיכם ,בהשלת הפחדים
לדרישות בסיסיות ,ללא יידוע של האיגוד על חוזים ותנאים בעייתיים ,לא יתרחש השינוי .מוטלת
אחריות על כל אחד מאיתנו לפעול למען שינוי תודעתי של הקולגות שלנו ,של הסטודנטים שלנו
ובמקביל לפעול מתוך ההבנה הזו מול הממסד האמנותי כפרטים וכקהילה.
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הצגת :דו"ח מילולי לאישואר אסיפת כללית
ביום  4אוקטובר 2011
דו"ח מילולי לשנת  – 2010האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים ע"ר 580379428
עיקרי הפעילויות ,שביצעה העמותה לשנת 2010
פתיחת עונת האמנות)אוהבים אמנות(
22,247
פרוייקט מידע לאמנים הפלסטיים "החכה" ,אתר,הרצאות וזכויות
יוצרים
תערוכה קבוצתית מיוחדת לחברים ותיקים סריקות ותצוגה
סה"כ הוצאות לפעילות

35,502
43,312
98,061

כמו כל שנה ,כל הוצאותינו להנהלה וכללית )כשההוצאה העיקרית הינה חשבונאותרו"ח(
הסתכמה ב.₪ 20,659
כל פעילויות האיגוד השוטפות ,נעשו בשנת  2010בהתנדבות.
היו"ר איתן שוקר עסק כל השנה בנושאים אקוטיים הנוגעים למעמד האמן הפלסטי המקצועי.
)פירוט מצורף(
עבודת הגזברות והמזכירות נעשתה ע"י ורדה גבעולי.
חברת הוועד מורן שוב ליוותה באופן אישי )כ 3חודשים( את התערוכה המיוחדת לחברים
ותיקים.
חברת הוועד שירה מיאסניק תמכה באתר העמותה
כידוע ,אין נושאי משרות בעמותה ,אין תאגידים קשורים  ,איננו מקבלים תרומות מאיש
וכמובן שאין נכסים לעמותה.
הפעילות הינה לטובת כל האמנים הפלסטיים המקצועיים ברחבי הארץ.

