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מבוא  
התפתחות התרבותית, משקפת את ההאמנות החזותית  העולםבכל תרבויות 

 אירופה האמנים לחברה, מדינות מערבבתרומת אינטלקטואלית והחברתית. בהכירן ה
משאבים, בחוקים וברגולציות ) משקיעות באירופה מזרח(ובעשור האחרון גם מדינות 

מדינות רבות רואות  יבטיחו עצמאות כלכלית לאמנים.את צמיחתה של האמנות ושיעודדו 
בישראל גזר האמנים הפלסטיים מבאמנים החזותיים נכס תרבותי שיש לקדמו ולשמרו. 

 ממגזר זהמעטים  2010בישראל של  , אךמאופיין כציבור אינטלקטואלי, עצמאי ומשכיל
מהוראת להתפרנס  אף מתקשיםזאת ועוד, רבים  .כאמנים ממקצועםלהתפרנס  יכולים

אמנות בבתי ספר ובאוניברסיטאות.   
הרחב שתי שאלות: "אילו מקצועות העמיד לציבור  2005משנת  Market Watchסקר של 

מביאים לדעתך הכי הרבה כבוד ויוקרה לעוסקים בהם?" ו"אילו מקצועות מביאים לדעתך הכי 
ו 0.1%אמן פלסטי הראו ביחס לסף לעוסקים בהם?" התוצאות הרבה כ בהתאמה.  0%-  

המועצה בארץ.  האמנות הפלסטית בתחוםבשנים האחרונות ישנה צמיחה חדה בעשייה 
צצו לאחרונה  למספר מוסדות. תואר ראשון באמנות וכן תואר שני האישר להשכלה גבוהה

אמנים  ,פעילות אלטרנטיבית ענפה. כמו כן רידים, פסטיבלים לאמנות, ביאנלות ממסדיות וכןי
בלבד רבים פועלים בקהילה ויוצרים פרויקטים המשלבים אמנות ועשייה חברתית. בתל אביב 

ערך הנדל"ן עליית נכס תרבותי ומנוע צמיחה כלכלי. שנחשבים פועלים מאות עד אלפי אמנים 
והיא  ,ארה"ב ואירופהבשהכרנו היא תופעה  ,של אמניםחללי סטודיו ממוקמים  באזור שבו

ממתגות עצמן כמובילות תרבות ויזואלית ניכרת גם בתל אביב. ירושלים, בת ים ותל אביב 
קידום התיירות המקומית והבינלאומית. צורך ואף משווקות את הבשורה ל  

המחקר ממפה את תחום האמנות הפלסטית בהקשרים כלכליים וחוקתיים ומציע 
מודלים הקיימים בחו"ל.  אלטרנטיבות הנשענות בחלקן על  
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לסעיפים הבאים: מתייחסהמחקר   
תמיכת המדינה ותמיכות מוניציפליות  

מוזיאונים לאמנות  
שכר אמן  

חוזים בין אמן לממסד  
עידוד יצירת תנאים לשוק האמנות   

 
בתקציר המובא כאן לא הוצגו נושאים נוספים הקיימים במחקר:  

קרנות ציבוריות ופרטיות   
יתתמיכה מוניציפל  

חסויות של גופים מסחריים  
חוזים וזכויות יוצרים  

 
 

תמיכת המדינה  
על משרד התרבות והספורט.  יםמוטלהאחריות והטיפול בכל נושאי התרבות במדינת ישראל 

 ביוצרים תרבות, ואירועי במפעלים ואמנות, תרבות במוסדות מנהל התרבות תומך
שזוכים לתמיכת  תחומי האמנות ל.בישרא והאמנות התרבות לחיי התשתית שהם ,מבצעיםבו

, אופרה, מחול, קולנוע, מוזיאונים ואמנות פלסטית. יקהזמו: תיאטרון, הם המנהל  
משרד התרבות אינו פועל בתקציב קבוע. בכל שנה התקציב מאוים ולא פעם נוגסים ממנו. 

ממשרד במרוצת השנים , וככזה הוא נמסר תחום התרבות כבן חורגנוהגת בהמדינה 
  פים שונים.וריהמדע והספורט בצ למשרד התרבות משרד החינוך, מלמשרד

 
  פלסטית לאמנות המחלקה

 גלריות ביניהם: הפלסטית, האמנות בתחומי הפועלים גופים-60 בכ המחלקה תומכת
ואירועי  בינתחומית באמנות הקשורים פרויקטים מוכרים, ולא פרטיים ציבוריות, מוזיאונים

 אמנים ע"י ועידוד קידום. המחלקה אחראית גם על ציבוריותה רשויותבמעורבות ה תרבות
 ספר (פרויקט ובבתי בקהילה האמן אמנות למעורבות מפעלי הקמת ,מענקים ופרסים מתן
.בעולם המרכזיות אמנים בביאנלות לייצוג וסיוע בפריפריה) אמנות ומרכזי מורה־אמן  

 
למוזיאונים המחלקה  
מ למעלה בישראל כ מתוכם ,מוזיאונים םהנקראי מוסדות 200-  חוק פי על הכרה שקיבלו  50-

 מהם מציגיםשליש כו ,רבים בתחומים פועלים המוזיאונים (1983). ג"תשמ המוזיאונים
  .פלסטית אמנות
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תקציבים:  
. ₪מיליארד  311.6  עמד על 2008תקציב המדינה לשנת   

המהווה כ ₪ 471,600,000תקציב מנהל התרבות עמד על  ב המדינה.מתקצי 0.15%-  
 

 
2008מתוך תקציב המדינה לשנת התרבות מנהל תקציב   

 
 

 
התקציב מסך כלהאיחוד האירופי ממוצע תקציב התרבות במדינות   

 
במדינות האיחוד האירופי תקציב התרבות : תקציב התרבות בארץ נמוך בכל קנה מידה

שא ידוע ונכתב הנו מהתקציב במדינת ישראל.בממוצע  7.5גדול פי  הכללייחסית לתקציב 
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ת הפלסטית (כולל מוזיאונים לאמנות) מתוך תקציב האחוז המוקצה לאמנובדקנו את 
  התרבות הממשלתי במספר מדינות באירופה. 

 

 
האחוז המוקצה לאמנות הפלסטית (כולל מוזיאונים לאמנות) מתוך תקציב התרבות הממשלתי במספר מדינות באירופה.  

 
1.8הממצאים מראים שבמדינות שנבדקו ההשקעה באמנות הפלסטית גדולה פי  –2.5 

מההשקעה הממשלתית בישראל.   
 
 

חסר לתחום האמנות הפלסטית לתקצובהסיבות   
היא היסטורית. נקודת הזמן המקובלת לתקציב הנמוך הסיבה המרכזית סביר להניח ש

את בית הספר כשבוריס שץ ייסד  – 1906לתחילתה של האמנות הפלסטית בישראל היא 
 ממדה ,לעומת זאת ,באירופה וארה"בזו היסטוריה קצרה מאוד.  .בצלאללאמנות ועיצוב 

, יהיבכנסנקות לאמנות פלסטית מגיל ינחשף כמעט כל אדם , ובתרבותעמוק נטוע  הוויזואלי
של  התייחסותםוכן על  ,על צריכת התרבות בהמשך המשפיעעובדה זאת  .ברחוב ובבית

והתמיכות.קובעי המדיניות   
לסטית דרש אמצעים דלים ליצירה עד לפני כשני עשורים תחום האמנות הפ נוסף על כך,

, עבודות וידאו מיצביםהפקות מורכבות של  כיום נעשותאמנות בשדה ה. הצגתהלו
החזיק להמוזיאונים את ו ,אמצעי ייצור יקריםלהשתמש בהמחייבות את האמן מולטימדיה, ו

ם השינויים הדרמטיילמרות לצורך הצגתה של האמנות.  ולוגיסטיים רביםאמצעים טכנולוגיים 
 בחינהולא נעשתה  התעדכנההמערכת לא , שעובר התחום בשני העשורים האחרונים

הרקע ותחום את גם לבחון  אנו ממליצים. חלוקת התקציבים של התרבותל ש מחודשת
, ולדאוג לייצוג הולם המתקצבות את התחומים השוניםועדות ושל מקבלי ההחלטות בהעיסוק 

. הגדלת והמחולמרחיקי לכת בתקציב הקולנוע  בעשור האחרון נעשו תיקונים .של התחום
התקציב נתנה דחיפה משמעותית לתחומים אלה, גרמה להתמקצעות של העוסקים בהם 

היצירה הישראלית בארץ ובעולם. ואיכות את כמות  באופן משמעותיוהגדילה   
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המדינה בידישל אמנות סדרת ורכישה מ  
 בשנה)₪ בתחומי האמנות (כשני מליון מלבד התמיכה של מנהל התרבות באמצעות פרסים 

רכישה מוסדרת של  גלריות ציבוריות ישנו מנגנון שלא יושם בארץ:בתמיכה במוזיאונים וו
 עבודות אמנותעל בסיס קבוע מדינות רבות בעולם המערבי רוכשות המדינה. בידי  אמנות

:מספר סיבות לכך. ישירות מהאמנים  
צירת אוסף של יצירות אמנות פלסטית בבסיס ההחלטה עומדת ההכרה בחשיבות י .1

, המאפשר מחקר ושימור.ומיות שהן נכס צאן ברזל תרבותימק  
עבודות במחירים  קנייתיצירות של אמנים בראשית דרכם מאפשרת למדינה ת רכיש .2

לא מחירי יצירותיו עלולים להפוך ל, מעמדו של אמן הופך קאנונישכ. נמוכים יחסית
וריה מלמדת שרכישה מושכלת של אמנים בתחילת ההיסט .עבור המדינהב יםריאלי

דרכם תבטיח אחוז סביר של יצירות שיהפכו למשמעותיות מבחינה תרבותית 
והיסטורית.   

משלימה לרכישות הנעשות באמצעות המוזיאונים שלרוב  היארכישת המדינה  .3
ולרוב כבר מיוצגים ע"י גלריות מסחריות.  שזכו להכרהרוכשים עבודות מאמנים   

ף יכול להיות נגיש לחוקרי אמנות ופריטים מתוכו יכולים להיות מוצגים במשרדי האוס .4
ממשלה, שגרירויות, נציגויות בחו"ל וכו'.   

 
עבודות. עבודות אלה מוצגות  7,500מעל  כולל בריטניההממשלתי של אוסף ה, הלדוגמ

ה בתערוכות הפתוחות לציבור ברחבי בריטניה וכן בחו"ל. העבודות ניתנות להשאל
למוזיאונים ולגלריות ציבוריות לצורך תערוכות ספציפיות. הכוונה המוצהרת של קיום אוסף זה 

לאזרחותם.לתמוך באמנים חיים אשר מתגוררים ויוצרים בבריטניה ללא קשר  אהי  
 ,הממשלתי . האוסףהממשלההיא הגדול ביותר של אמנות עכשווית  הקניין באוסטרליה

עבודות אמנות עכשווית של  10,000מעל  , ומונה1980ת הוקם בשנ, Artbankהנקרא בשם 
למעלה מ , והרווח שמצטבר האוסף מוצע להשכרה לציבור הרחבאמנים שונים.  3,000-

לקניית יצירות אמנות נוספות ולהגדלת בנק היצירות. מופנה   
ה 1964נוסד בשנת  בדנמרק -Danish Arts Foundation .במטרה לקדם אמנות דנית 

בכל מחלקה יושבים נציגים מומחים המתחלפים . לק למחלקות אמנותיות שונותהארגון מחו
לאמנים, וכן  קיוםגם מלגות  , ובכללןמעניק פרסים ומלגות לאמניםהארגון שנים.  ארבעכל 

  ציבור בדנמרק.קונה עבודות אמנות לטובת מבני 
 

ב רכישה מסודרת אחת בלבד ע"י מנהל התרבות נערכה בישראל  יא היתהה, אך 2002-
כנסת ישראל  בידית עבודות אמנות ישראלית רכיש(בזמן כתיבת המחקר קטנה ומוגבלת 

עדיין לא נעשתה).  
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מוזיאונים  
כ כ ,מוזיאונים בארץ מוגדרים כמוזיאונים לאמנות 21- מתוכם מציגים בעיקר אמנות  15-

פלסטית.  
 ,מוכרים אוניםמוזיהגדרת ל סעיפים המפרטים תנאי סףישנם תשעה בחוק המוזיאונים 

בתנאי  , העסקת  צוות מקצועי וכו'.מינימאליביניהם קיום תצוגת קבע, שימור, מספר מבקרים 
 ייםממקושל יוצרים  מקור" יצירות" תרכישרכישה של פריטי אמנות בכלל או  תחובהסף אין 

על גופי שידור המחויבים להשקעה בהפקות מקור). ת תהמוש(בדומה לרגולציה בפרט   
וחתומים על הנוסח הבא: ם) "(איקווזיאונים חברים באיגוד הבינלאומי של המוזיאונים רוב המ

ם ישראל אני מקבל על עצמי את הקוד ""אני מאשר בזאת כי כחבר באיגוד המוזיאונים ואיקו
מוזיאון בארגון הבינלאומי יש הגם בקוד האתי וגם בהגדרת  .בינלאומי"הם "האתי של איקו

ציבים של המוזיאונים קמוזיאונים לרכישה, אולם בצר להם (ואכן התהתייחסות למחויבות ה
 2008בשנת  ,קטנים בכל קנה מידה) המוזיאונים בארץ רוכשים מעט מאוד אמנות. לדוגמה
 0.27%סך סכום הרכישות של יצירות של אמנים ישראליים במוזיאון ישראל עמד על 

מסך של אמנות ישראלית וז הרכישות אחבאותה שנה במוזיאון תל אביב מהוצאות המוזיאון. 
: מציין פרופ' מיכה לוין )2008(במבוא לדוח פילת . 0.33% עמד על המוזיאון כל הוצאות

סכום" ."תקציבי הרכישה זעומים בכל קנה מידה   
מופנה לרכישת יצירות המוזיאונים הגדולים תקציב שלושה פרומיל מ־שניםהעובדה שרק 

שאמור לשאת את  "פיגום"אותו  .של המוזיאון ת תפקידואבסימן שאלה  הישראליות מעמיד
להוסיף לחוק המוזיאונים שיש  סובריםאנחנו הופך לפיגום שמחזיק בעיקר את עצמו.  ,היצירה

סעיף המחייב רכישה באחוז מוסכם מסך כל התקציב כתנאי לקבלת תמיכה מהמדינה.  
גים. המוזיאונים בישראל השתרש נוהג פסול של רכישה ללא תמורה מהאמנים המצי

האמנים להשאיר עבודות בתום התערוכה ומבטיחים שהנתון יופיע כרכישה לצורך ממבקשים 
ניצול ציני וכוחני של האמנים בישראל. הזה הוא הרזומה של האמן. הנוהג   

ב נוספו שבע עבודות לאוסף מוזיאון הרצליה, כולן של אמנים ישראלים. כל העבודות  2007-
ן ולא כרכישה. ניתנו כתרומת האמ  

נציין שחלק משמעותי מאוסף המוזיאונים מתקבל כתרומות של אספנים, עזבונות ירושות וכו'. 
אך היא יוצרת תלות של המוזיאונים  ,שענות המוזיאונים על תרומות אספנים אמנם מובנתיה

עדר מנגנון רכישה יבה כני התצוגה. כמו כן,ועל תומשפיעים צוברים כוח  , ואלהבאספנים
לתקצב את הרכישות, האחסון, השימור והמחקר אנו ממליצים מוסדר מצד מדינת ישראל, 

רגולציות המגדירות מינימום הכרחי של רכישת אמנות מקומית למוזיאונים לאמנות. ולהחיל 
שכן הרכישה , מאמנים חיים מינימאלירכישה אחוז ביחס לאנו ממליצים לקבוע תקנות כמו כן, 
  (באופן חלקי ביותר) לאמנים קיום כלכלי והמשך יצירה.   מאפשרת

 
 

שכר אמן  
כמעט באופן גורף. אם  (Artist's Fee, Honorarium)המושג שכר אמן  קייםבישראל לא 

זמן במשך שעליו עבד במוזיאון  מיצבבעבור עבודתו, למשל עבור במעז ומבקש שכר  אמן
כל אנשי המקצוע שיעזרו בהפקת לל את בקשתו. לא יבין כ ,נכון להיום ,הרי שהמוזיאון ,רב

" להציג זכותששכרו הוא ה" ,עבודת האמנות והצבתה יקבלו שכר על עבודתם מלבד האמן
עבודותיו של אמן המוצג  ערך ,)המערביתפי השיטה  עללכאורה, (את עבודותיו במוזיאון. 

 אולם, .וק הפרטיבש במחיר גבוה יותר ןאותוהאמן יכול למכור  ,אמור לעלותבמוזיאון 
תפקידו של  ,כמו כןכמעט שוק של אמנות. המדינה, אין בישראל מצד עדר מסורת ועידוד יבה

ערך מסחרי. בעלות בין היתר, הוא להציג עבודות אמנות שאינן בהכרח  ,המוזיאון  



8 	  
	  

 והיוצרים האמנים"  :∗)2009( "מדיניות תרבות בישראל" כותב בחיבורו ד"ר נרי הורוביץ
  ."בישראל התרבות את הנמוך בשכרם מסבסדים

להלן פירוט הנהגים המקובלים  נושא שכר האמן מושרש ברוב מדינות אירופה וארה"ב.
במדינות שונות בעניין זה:  

 – לשלם לאמן המציג שכר תערוכה מחויביםנהנים מתמיכה ציבורית שחללי תצוגה  :נורבגיה
"Exhibition Fee".  

ב קנדה: . המדינה "The Exhibition Right", "זכות להצגהה" – התקבל חוק שנקרא 1988-
הכירה בזכות האמן לקבלת תמלוגים תמורת הצגת עבודתו בציבור.  

החוק מכיר בטבע המיוחד של עבודת אמנות פלסטית. כשעבודה של אמן מוצגת לקהל, 
ים יקאז(בדומה לתמלוגים המשולמים למו כחלק מזכויות יוצרים ,האמן היוצר זכאי לתמלוגים

אין זה משנה מי הבעלים החוקיים של ו ,מקומות ציבוריים)בדיסקוטקים ובעל השמעות ברדיו, 
העבודה..   
פועל זכאי להרוויח את כספו מעצם צריכת הוא בו שכל אמן ללא קשר למדיום  בריטניה:

.""Exhibition Payment Right – הקהל הרחב את עבודותיו  
ה :סקוטלנד -Scottish Arts Council 400 קבע מחיר של לתשלום  כהמלצה פאונד 1,000–

. פאונד 400 שכר המינימום עומד על עבור הצגת עבודה בחלל ציבורי.בלאמן   
בתערוכה ציבורית שלא  Loan Fee""יש לשלם לאמן בשל השימוש בעבודתו  אוסטרליה:

לפי אמות מידה סטנדרטיות ללא הוא למטרת מכירה כאשר העבודה בבעלותו. התשלום 
יכולה הגלריה לשלם לאמן על שיחות, דיונים, הרצאות  ,לות במשאבי התערוכה. בנוסףת

אשר  –  "Artist's Fee"– תערוכה, יש לשלם שכר אמןלכאשר אמן יוצר עבודה חדשה  וכד'.
יפצה על שעות עבודה, חומרים וכו'.  

 
resale royalty rights Artist's  

חוק זכויות אמנים לתגמול ממכירה חוזרת  
אימץ האיחוד האירופי את ההכרה בזכותם של אמנים לקבל תגמול בעד מכירה  2001בשנת 

חוזרת של עבודתם. זכות זו הפכה לחוק של האיחוד האירופאי ולדרישה של האיחוד כי כל 
יאמצו את ההכרה בזכות ויהפכו אותה לחוק בארצם.  בו חברות ה  

חוק מקנה לאמנים את הזכות החוקית הפכה זכות זו לחוק גם בבריטניה. ה 2006בפברואר 
 70יצירה שלהם אשר נמכרת במכירה חוזרת, במהלך חייהם ועד  תירכממלקבל אחוז קטן 

לאמן תהיה הזכות לקבל תמלוגים על כל מכירה חוזרת של עבודתם  שנה לאחר מותם.
שמתקיימת לאחר העברת הבעלות הראשונית של העבודה (לא חייבת להיות מכירה 

משנת  בקליפורניהחוק דומה קיים  ,אגב שכן לעתים מועברת בעלות כמתנה).ראשונית, 
בעקבות יוזמה של אמנים.  1977  

הגישה הרווחת היא שעל האמנים להודות למי שמציג את עבודתם בין אם זהו חלל  ישראלב
מתוך  בעיקרהדבר נובע נראה שמוזיאלי, גלריה ציבורית, עיריות ואפילו גופים מסחריים. 

 ,דווקא בישראל זדוני הנובע ממשנה סדורה.ת משני עברי המתרס ופחות בגלל ניצול בורו
מסורת של שוק אמנות, יש צורך לעודד את נושא שכר האמן בחללים  אין שבה עדיין
ציבוריים.  

 
עידוד יצירת תנאים לשוק אמנות  

בי מדינה תחום האמנות הפלסטית נשען על תמיכות פרטיות וציבוריות, תקציבעולם המערבי 
בחו"ל ישנו ציבור גדול של יוצרים  ,ועיריות וכן על מסחר באמנות. מלבד האמנים "הכוכבים"

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
החיבור פורסם במסגרת כנס מועצת הפיס לאמנות ולחברה. ∗ 	  
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שיכול להתקיים ממכירה של יצירותיו לאנשים פרטיים וחברות. מלבד העובדה שהן באירופה 
 . את השוקדואגות לעודד והן בארה"ב ישנה מסורת של רכישת אמנות ע"י הציבור, המדינות 

הפלסטית, ומבדילות בין סחר ביצירה כזו לבין  באמנותרואות חשיבות תרבותית הת מדינו
סחר בסחורות רגילות, מחוקקות חוקים ותקנות המעודדים את הציבור לרכוש אמנות. עידוד 

מ מופחתים, הלוואות לרכישה ותמריצים. "הרכישה מתבצע ע"י הקלות מס שונות, שיעורי מע
האמנות הפלסטית מצביע על כך שהן מבינות את הצרכים  התייחסותן של מדינות לתחום

המייחדים את התחום ודואגות להבטיח את המשך קיומו לשימור התרבות ופיתוחה.   
 

הנוגעת  הלהלן דוגמות לחקיק. יצירות מקומיותהקלות במס לרוכשים לבחו"ל ישנם מנגנונים 
להקלות במס לפי מדינות:  

 ות שקונות עבודת אמנות של אמן חיעכשווית: חבר חוק מיוחד שקשור לאמנות יש צרפתב
 20תקופה של ל מס שלהם סכום ששווה לרכישת היצירהב החייביםיכולות לנכות מהרווחים 

החברה להציג את העבודה שקנתה לציבור.חייבת . כדי ליהנות מהטבה זאת, שנה  
ולריות רבה. קיים חוק המאפשר מסירת יצירות אמנות במקום מסים. החוק צבר פופ ספרדב

ההערכה היא שהוא העלה את המימון למורשת הלאומית ב מאז שנת רו אמיליון  93.7-
מאיגודי האמנים מהפך בגישה לתחום רק לפני פחות  יצרו אגב, בספרד. 2002 , שנה 20-

מהאמנים  27%כיום  . והאמנות הפלסטיתם אמניהמצבם של השתפר באופן ניכר מאז ו
התפרנס מעיסוק בלעדי באמנות. מצליחים לבספרד הפלסטיים   

הממשלה נותנת הלוואה ללא ריבית למשך שנה המאפשרת  שבאוסטרליה טסמניהבמדינת 
קניית אמנות טסמנית עכשווית (פריסת תשלומים למשך שנה). ההלוואה ניתנת לכל אזרח 

.אוסטרלי לצרכיו הפרטיים  
בישראל אין כל חוק או תקנה בנושא.   

 
: מ על יצירות אמנות"מע  

  .פגעימכירה בסכום נמוך יותר מבלי שהאמן י תמ מאפשר"הפחתת המע
על יצירות אמנות  מ"מדינת ישראל מחייבת תשלום מע :מ"נוספת הקשורה למע סוגיה

שהם  מאחר ,. כך יוצא שתורמים רבים מעדיפים לא לתרום אוספים לישראלאליההנכנסות 
אין מדינות שבהן ל מוצאים דרכםימים מ על שווי היצירות. אוספים מסו"מחויבים לשלם מע

. שמגיעות מחוצה להן, כמו ארה"במ על יצירות אמנות "מע תגביי  
 

 



10 	  
	  

 
  לאמניםעידוד ע"י תנאים מקלים 

 ,בהכנסות האמנים ממכירת יצירותיהם כהכנסה שונה מהכנסות שכר רגילות מדינות רואות
יימים חוקים ותקנות לשיעורי ק ,הלדוגמ ,מיסוי הכנסות אלה. כךביחס לתקנות מקלות  ישו

כמו  מס הכנסה.במ וכן "מעבממכירת עבודות אמנות בביטוח הלאומי, מס מיוחדים להכנסות 
ישנן הטבות והקלות בנושא של פנסיה ופריסת מיסוי. מדינות עשירות יותר אף מעניקות  ,כן

הבטחת הכנסה לאמנים כדי שיוכלו להמשיך וליצור.  
 

ירופה, ביטוח לאומי והטבות מסמצבם הסוציאלי של אמני א  
כנס על מקומם של האמנים החזותיים בחברה  זהתקיים במרכז פומפידו בפרי 2009בשנת 

של האיחוד האירופי, כשברקע המשבר בכלכלה העולמית. הכנס לווה בסקירה נרחבת על 
 הסיוע שמדינות מגישות לאמניהן. על פיה, כמחצית ממדינות האיחוד קבעו תנאים מיוחדים

למסים המוטלים על אמנים. במרבית מדינות אירופה ישנן, לצד חוקי הסיוע, יוזמות 
ממשלתיות הממומנות בכספי הציבור ומקדמות אמנות בדרכים שונות.  

 
ביטוח לאומי  
במהלך שלוש השנים הראשונות של פעילות אמנותית, אמנים נהנים מכיסוי של  בגרמניה,

מפרמיית  50%לות האמנותית. לאחר שנים אלה ביטוח לאומי ללא קשר להכנסתם מהפעי
תרומה של גורמים  באמצעותנת משממו Artists’ Welfare Fundהאמנים מכוסה על ידי 

מקצועיים מעולם האמנות. מסחריים  
יצרה קרן מיוחדת שמשלמת פנסיה לאמנים.  אוסטריה  
ותה הגנה. כוננה מערכת שמתייחסת לאמנים כמו עובדים מועסקים ומספקת להם א בלגיה  
בניגוד לעובדים  15%יצרה מערכת עם ביטוח לאומי מופחת. אמנים צריכים לשלם  הונגריה

כך  ,. המערכת ההונגרית מבדילה גם בין סוגי הכנסות29%במגזרים האחרים שמשלמים 
שההכנסה מזכויות יוצרים אינה נכללת בגדר ההכנסה השנתית של אמנים לצורך חישוב דמי 

ביטוח לאומי.  
.בתחום הביטוח הלאומי שראל אין כל תקנות מיוחדות לאמנים פלסטייםבי  

 
מיסוי  

עבור אמנים (גרמניה, באיחוד הוציאו לפועל מערכת מיסוי ספציפית הממדינות  כמחצית
אוסטריה, צרפת, פורטוגל, דנמרק, פינלנד, אירלנד).   

 
הקלות מס  
 באוסטריהפטורים ממס.  פרסים מסוימים שקשורים להכרה בקריירה של האמן בגרמניה,
פרסים ומלגות אינם מחושבים כהכנסות לצורך חישוב מס.  ובצרפת  
פרסים בסכום של פחות מ בפינלנד לא נחשבים לחייבים במס.רו א 15,050-  

בחישוב  לא נלקחים בחשבון פרסים, מלגות והכנסות סוציאליות (ביטוח לאומי) בלוקסמבורג
. אמנים יכולים להצהיר על כמס כהוצאות רו בשנה א 12,394עד ומהכנסותיהם  25%-

מוכרות.  
בו לא זו שלאחרונה מנסים להעביר חוק  זאת,מיתרה  .אין כל הקלות מס לאמנים בישראל

חייבות במס (המצב כיום), אלא שהמס ינוכה באופן  תהיינהבלבד שהכנסות מפרסים ומלגות 
סתו. אם השינוי יתקבל, גם אוטומטי ללא קשר לשיעור המס שעל הנישום לשלם על פי הכנ

(אחוז נכבד מכלל האמנים) עדיין המס ייגבה.  המס אמן שהכנסתו הכוללת אינה מגיעה לסף  
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פריסת מס  
. בכך שהכנסתם של אמנים אינה קבועה ומשתנה משנה לשנה החוק מכיר באוסטריה

כום במקרה של הכנסה גדולה במיוחד בשנה אחת, אמנים יכולים לבחור לשלם מסים על הס
פטור ממס. יעניק במקרים מסוימים זה ושנים האחרונות, הויחו בשלוש והממוצע שהר

הוא פטור מתשלום בתקופה של היעדר הכנסות, כמו  ת המסהרציונל העומד מאחורי פריס
שלוש מבלי שיהיו לו כמעט הכנסות. בשנים ־על תערוכה שנתיים עובדאמן מצב שבו למשל ב

עשוי  ואחרי השלמת יצירתו ימכור האמן עבודות רבות, הוא והיהאלו הוא אינו משלם מס. 
לשלם את שיעור המס המרבי הקבוע בחוק באותה שנת מס. החוק מכיר בכך שניתן לפרוס 

את ההכנסות וההוצאות על פני מספר שנים.   
במשך השנתיים הראשונות  15%במקום  7%אמנים נהנים מתעריף מס יוצא דופן,  בספרד
 8%. בהמשך, כאשר הם מתבססים יותר, נדרשים האמנים להחזיר את ירה שלהםישל הקר

ההפרש בין שני התעריפים.  
חוק המס מאפשר לאמנים לפרוס את התשלום של הכנסה גדולה על פני שלוש עד  בצרפת

חמש שנים.  
.ניתן לערוך פריסת מס לשלוש שנים בישראל  
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 תבניי ם שלאמנות במסגרת פרויקטי עבודותוהצבת  החיוב רכיש
מבנים ציבוריים  

מדינות רבות בעולם נדרשו לנושא הצבתם של יצירות וחפצי אמנות בפרויקטים של בנייה 
קיימים בהסדרים כאלה ציבורית.  מדינות בארצות הברית, בבריטניה, בהולנד, בקנדה  27-

במסגרת  למצאםבהן אין הסדרים כאלו ברמה הארצית, ניתן שובגרמניה. גם במדינות 
ת (מערב אוסטרליה, פאולו אלטו שבקליפורניה).המקומי  

(אחוז למען  One Percent For The Art Schemeבמקרים רבים הסדרים אלה מכונים 
 הוהצבתאמנות אחוז אחד מתקציבו הכולל של פרויקט בנייה לרכישת  ייעוד דהיינו, ,אמנות)

במתחם הציבורי.  
ריות:ההסדרים בעולם מציינים שתי מטרות עיק ,עלפי רוב  
פיתוח תרבותי/סביבתי .1  
תמיכה וקידום של פעילות אמנותית מקומית .2  

  תשעיםהסדר כזה, למרות קיומו במדינות רבות בעולם, אינו קיים כיום בישראל. בשנות ה
נקבעה בתל אביב תקנה לפיה נדרשו יזמים המקימים פרויקטים בעלי אופי ציבורי או מבני 

ת בערך של אחוז אחד מעלות הבנייה. לשלב בהם יצירת אמנו ,מגורים גדולים  
בהן שולבו עבודות אמנות בפרויקטים, עתר איגוד הקבלנים יחד עם שלאחר מספר שנים 

יתן פסק דין המצהיר יחברות קבלניות נוספות לבית המשפט המנהלי בתל אביב בבקשה כי 
  .בהיותה מנוגדת לדין העדת התכנון והבנייה בטלוכי הנחיית עיריית תל אביב וו

הדין מציין השופט שלא  בסיום פסקבית המשפט המחוזי ביטל את התקנה.  1997בשנת 
. דין כזה לא נקבע יש לעגן חיוב זה כדיןנעלמו מעיניו כוונותיה הטובות של העירייה אולם 

עדיין במשרד הפנים.  
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סיכום  
פרסם משרד התרבות את הנתונים הבאים: לאחרונה  

 

 
2009ל הרגלי צריכת תרבות בישרא  

 
בולט בהיקפי התמיכה של מנהל ניתן ללמוד מהטבלה הבאה שיש חוסר איזון  ,כמו כן

מוזיאונים.במבקרי ההתרבות   
 

 
היקף התמיכה של מנהל התרבות למבקר/להופעה בתחומים השונים  

 
צמא גדול לצריכת האמנות בארץ על כך שיש מעידה נהירת הציבור למוזיאונים ולגלריות 

מבקר קטנה באופן משמעותי מתמיכתו  פרמיכת מנהל התרבות בתחום הפלסטית, אך ת
התקציב המועבר  להכפלתעל פי ממצאי המחקר יש צורך דחוף בתחומי תרבות אחרים. 

יש לדאוג לכך שהתקציבים יגיעו בסופו  ,לתחום האמנות הפלסטית ממנהל התרבות. כמו כן
  של דבר גם ליוצרים ולא רק למנגנונים המציגים אותם.

 
 




