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 סיוע לאמנים פלסטיים 

 סיוע במכירת יצירות לאמנים במצוקה/או כללים לחלוקת מענקים ו

 כללי .1

 

 הכספים ינוהלו ע"י עמותת אמנות בלתי נשכחת )ע"ר(, בהתאם להחלטות ועד העמותה. .1.1

 מטרת העמותה הינה לסייע כספית לאמנים במצוקה כלכלית לפי צורך ספציפי.  .1.2

פרטי כן הסיוע נושא אופי של מתן בסתר. כמתחייב מכך, תישמר סודיותם של פרטי המבקשים והבקשות ו .1.3

 הסיוע.    

 החלטות ועד העמותה יתקבלו על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא ניתן  יהיה לערער עליהן.  .1.4

 מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל על נשים וגברים כאחד.מסמך זה  .1.5

 

 תנאי סף  .2

 רשאי להגיש בקשת סיוע רק אמן, שבמועד הגשת בקשתו , עומד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר:

 האמן הינו אזרח ותושב ישראל.    .2.1

 גד אמנים בלבד.    חבר באיגוד אמנים ישראלי )מקצועי או אחר(, המא ,במהלך השנים האחרונות האמן .2.2

 או:

האמן הציג ו/או פרסם בישראל או בחו"ל , בפני הקהל הרחב, את תוצריו האמנותיים בחלל המיועד 

 כמקובל בתחום.  ,או גלריה מוכרתו/לתערוכות הכולל אוצר מוכר 

 יובהר: לצורך עמידה בתנאי זה, אין די בהצגה של תוצרים אמנותיים באתר אינטרנטי בלבד. 

 יג תיק עבודות ורזומה אמנותי.האמן יצ .2.3

 מצבו הכלכלי של האמן קשה ומצריך סיוע, לפי שיקול דעת ועד העמותה. .2.4

 

 אמות מידה )קריטריונים( .3

 

 וועד העמותה יבחן את הבקשות על פי אמות המידה כדלקמן: .3.1

 מצב כלכלי של האמן בהתבסס על מידע ומסמכים שיוצגו על ידו או הוצאות כלכליות חריגות שנגרמו לו.  .3.1.1
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 5.7.6. )כמפורט בסעיף , )בן זוג וילדים(מצב בריאותי ירוד של האמן או של קרוב משפחתו מדרגה ראשונה .3.1.2

 להלן(. 

תרומתו לעולם האמנות. )לעניין זה יובאו בחשבון, בין והיקפה וטיבה של הפעילות האמנותית של האמן  .3.1.3

היתר וככל הניתן: רציפות הפעילות, משך הפעילות, עומק החשיפה של הפעילות, זכיית האמן להכרה 

 ציבורית, למלגות ולפרסים וכיו"ב(. 

 גיל האמן.   .3.1.4

 .וידשינומקו על במקרים חריגים  ,על אף האמור, וועד העמותה רשאי להביא בחשבון שיקולים נוספים .3.2

 

 סיוע במכירת יצירות / סכום מענקי הסיוע / פרוייקט גיוס כספים מיוחד .4

 

 העמותה תשקול את אופי הסיוע )מענק כספי, סיוע במכירת עבודות, יצירת פרוייקט סיוע מיוחד לאמן .4.1

 (.וכו'

בהתאם לתקציב הכולל   ,סכום המענק יקבע באופן יחסיובמידה והסיוע יועמד כמענק ,  ,בכפוף לאמור .4.2

ולא יפחת  ₪ 30,000סכום המענק  לא יעלה על סך של   העומד לרשות העמותה ובהתאם למספר הבקשות.

 . בכל מקרה, סכום מענק הסיוע לא יעלה על הסכום המבוקש בבקשה. ₪ 5,000מסך של  

4.3.  

צירות אמנות של העמותה תפרסם למכירה יבמידה והסיוע יועמד על דרך של עזרה במכירת עבודות , 

  .( העמותה / יועץ אמנותי של )בכפוף לאישור אוצר .מסכום המכירה 25%של עמלה תמורת האמן, 

 .בלבד פרוייקט גיוס כספים מיוחד, באישור ועד העמותהבמידה והסיוע יועמד על דרך של  .4.4

 

 אופן הגשת הבקשה  .5

חתימתם ע"י האמן והגשתם ו טופס בקשה ושאלון לתמיכה בבקשה הגשת הבקשה תיעשה ע"י מילוי  .5.1

 לעמותה. 

טופס הבקשה מופיע באתר האינטרנט של עמותת "אמנות בלתי נשכחת" וכן ניתן לקבלו בתיאום טלפוני 

 19:00 – 17:00,  13:00-9:00ה' בשעות  –עם מזכירות העמותה.  מענה טלפוני בימים  א' 

 עת. ניתן להגיש בקשת סיוע בכל .5.2

 בקשות הסיוע יידונו לפחות פעם בשנה.  .5.3
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 לפחות במועד אחד שיעודכן מעת לעת. ככול שניתן בכל שנת תקציב יחולקו סכומי הסיוע  .5.4

חובה להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון ולמלא כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. על האמן  .5.5

 . מתאיםלחתום בתחתית הבקשה. אמן הבוחר להגיש בקשה באמצעות מיופה כוח, יצרף לבקשה ייפוי כוח 

 והגשתו. לפני מילוי הטופס והגשתו, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות למילוי טופס הבקשה  .5.6

 בהתאם להנחיות.שלא הוגשה אם  ,לא לדון בבקשההעמותה רשאית  .5.7

 

 :הגשת צרופות .5.8

 : לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים יש

 צילום תעודת זהות + ספח של האמן .5.8.1

 )אם חבר בארגון( תעודה או אסמכתא אחרת בכתב אודות חברותו של האמן באיגוד אמנים ישראלי. .5.8.2

 קורות חיים מקצועיים.  .5.8.3

ושמות  ,השניםבמהלך  הציג ו/או פרסם בפני הקהל הרחב, רשימה מפורטת של התוצרים האמנותיים שהאמן .5.8.4

 המסגרות/ הגופים בהם בוצעו ההצגה ו/או הפרסום.

 )כגון צילום,  האמנותיים ואופן הצגתם בפני קהל אסמכתאות, ככל שקיימות כאלה, אודות התוצרים  .5.8.5

 כתבה וכיו"ב(.  

  ,משפחתו מדרגה ראשונה, שנגרם עקב תאונה מצב בריאותי ירוד של האמן או של בןרה של במק 5.7.6

 רופא מומחה  צב הבריאותי, שנערך ונחתם על ידיניתוח או מחלה קשה, יומצא אישור רפואי בדבר המ         

    עבודה זמני או מלא או  כושרמוסמך או פסיכיאטר מוסמך או אישור רפואי תעסוקתי המעיד על אובדן          

 המסמך יהיה סמוך למועד הגשת הבקשה.   זכאות לקבלת קצבת נכות זמנית או קבועה. תאריך חתימתו של          

 שקדמו למועד  ומצאו תלושי שכר של ארבעה חודשיםבמקרה של הוצאות כלכליות חריגות של האמן י 5.7.7

 האמן שישה חודשים לפני  נסה או אישור מרו"ח על הכנסתו שלהכהגשת הבקשה ו/או יומצא אישור מס          

 מועד הגשת הבקשה.          

 אישור רואה חשבון,  צאו אסמכתאות להוצאות אלו )כגון:במקרה של הוצאות כלכליות חריגות של האמן יומ 5.7.8

 החריגה. מועד האישור יהיה סמוך  כתא רשמית אחרת המעידה על ההוצאהדפי חשבון בנק או כל אסמ         

 למועד הגשת הבקשה(.         

 ידי הועד.-מסמכים נוספים ככול שידרשו על 5.7.9


