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אתר האינטרנט/http://igud-omanim.org :
"החכה" איסוף קולות קוראים ,פרסים ושהות אמן בישראל ובחו"ל
פרסום מגזין אינטרנטי "איגוד עניינים"
מחקר ויעוץ משפטי  -פגישות יעוץ לחברי האיגוד ,ליווי שוטף ,מיזמים
מפגש מקצועי
כנס אמן שנתי
מס' החברים

מספר החברים המשלמים דמי חבר )כ 1300 -חברים מתוכם כ 700 -משלמים דמי חבר בגובה של ,₪ 150
גמלאים  ₪ 100וסטודנטים לאמנות שנה רביעית (₪ 50
האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים הוא איגוד המייצג אמנים פעילים בתחומי האמנות הפלסטית והחזותית.
חברי האיגוד מתקבלים על בסיס קריטריונים מקצועיים בינלאומיים שנקבעו על ידי ארגון אונסק"ו  .האיגוד מטפל במגוון נושאים
שקשורים לחייו המקצועיים של האמן בקהילה ,מול המוסדות האמנותיים והממסדיים ,ובשיח התרבותי של החברה בה הוא חי.
האיגוד פועל ומקדם את הסדרת הזכויות של האמנים וייצוגם מול הממסד ובהתקשרויות מקצועיות ,חוזיות ואמנותיות.
האיגוד נוטל על עצמו את התפקיד לעמוד מול המוסדות ,לתבוע מהם שקיפות ,יחס ,אחריות והדדיות בפעילויותיהם עם ומול
האמנים.
מעמדו הייצוגי של האיגוד מעצים את כוחו של האמן היחיד ומהווה תמיכה ,הבנה וליווי של האמן מול הממסד
)עיריות ,משרדי ממשלה ,מוזיאונים ,גלריות ציבוריות ועוד( ..
ייעוץ משפטי:
האיגוד מציע לחבריו יעוץ משפטי על ידי עוה"ד של האיגוד ,ובתוך כך:
 טיפול בסוגיות הנוגעות לחייו המקצועיים של האמן, הפרת זכויות יוצרים ו/אן זכויות מוסריות התקשרות עם מוסדות הפרות חוזה הרעה בזכויותיו המקצועיות של האמן הובלת מהלכים ייצוגיים -ליווי אמנים בתביעת ייצוגיות

 חוזים משפטייםhttp://igud-omanim.org/category/legal

ייעוץ מקצועי:
האיגוד פועל להסדרת מערכות היחסים בין האמן הקהילה והמוסדות השונים.
 -הגדרת יחסי הגומלין בין האמן למוסדות האמנות השונים בהם מוזיאונים ,גלריות ומוסדות

ביורוקרטיים.

 גיבוש פורמט מוסכם להתקשרות של מוזיאונים גלריות ומוסדות עם אמנים.בתוך כך קביעת תקציב מוסכם ,קטלוג ,הזמנות ,שכר אמן ,סיוע בהקמת התערוכה ,הובלות,
עמידה בלוחות זמנים.
 ליווי והדרכה של אמנים צעירים ואמנים בתחילת דרכם.ימי עיון ושיח ציבורי:
האיגוד יוזם מקדם שיח ציבורי ומקצועי בנושאים הנוגעים לחייו המקצועיים של האמן.
 ימי עיון נקודות מפגש http://igud-omanim.org/category/newsletter חשיפה ופרסום של מידע לאמנים בכלל זה תערוכות' ,קול קורא' להשתתפות בפרויקטים אמנותיים ,שהות במרכזי אמנותבארץ ובעולם ,הצעות לפרסים ומלגות ,ומידע שוטף בנושאים רלוונטיים נוספים.
 פרסום מגזין אינטרנטי "איגוד עניינים"http://igud-omanim.org/category/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d
מאבקים חברתיים ומקצועיים:
האיגוד פועל להכרה מעמדו וזכויותיו של האמון בחברה ובקהילה ,בתוך כך:
איגוד האמנים פנה ,לראשי המוסדות לאמנות ,ולנבחרי הציבור ברשויות המוניציפאליות ובכנסת ,בדרישה להצטרף למאמץ
למען הישרדותה וצמיחתה של האמנות הפלסטית ,ולקידום וכך את האמנות והתרבות בישראל.
איגוד האמנים פועל לניסוח "חוק האמנות הפלסטית" וקידומו בכנסת בדומה לחוק הקולנוע.
איגוד האמנים ניסח חוקים בעבודה מול מוזיאונים ,תשלום עבור הקמת תערוכה ,שינוי נוהל השארת עבודה במוזיאון וכיוצא
בזה.
פועלים על מנת שהתקציבים יגיעו ישירות לאמנים ולפועלם ולא רק לתמיכה במערכת המנהלתית והביורוקרטית.
 הנחה בארנונה העירונית )בכל הרשויות המקומיות( לסטודיות לאמנות תשלום לאמנים התורמים יצירותיהם למכירות פומביות למטרות צדקה - קביעת אחוז מינימום אותו יקבל האמן מן המכירה שקיפות בקבלה לסדנאות וחללי סטודיו עירוניים איגוד האמנים יאבק על זכויות אמנים מורים להסדרת התנאים הסוציאליים להם הם זכאים,ולדאוג לעצמאות החינוכית והאמנותית של המרצים מול המוסדות.

