כיצד  המוזיאונים  הגדולים  ממשיכים  לנצל  את  
האמנים  הישראלים  
כבר  שנים  שאמנים  המציגים  במוסדות  ציבוריים  לא  מקבלים  שכר  אמן  ,גם  לא  על  פרויקטים  
מורכבים  וממושכים  .המוזיאונים  הגדולים  טוענים  שאין  להם  תקציב  ושהאמן  זוכה  במוניטין  שווי  
כסף  .האמנים  משיבים  כי  למי  שעובד  מגיע  שכר  ,ושני  הצדדים  לכודים  במצב  אין  אונים  שרק  צד  
אחד  יוצא  נשכר  ממנו  :האספנים  בעלי  ההון  
גליה  יהב  31.08.2014  
  

ב–  19במאי  השנה  דיווחה  סוזן  ג'ונס  ,מנהלת  ארגון  ,a-n  The  Artists  Information  Company  ל"גרדיאן"  
הבריטי  על  תוצאות  מחקר  שעשתה  :רוב  הגלריות  במימון  ציבורי  בבריטניה  נוהגות  שלא  לשלם  לאמנים  המציגים   
בהן"  .בשלוש  השנים  האחרונות"  ,היא  כתבה  71%"  ,מהאמנים  לא  קיבלו  כל  תשלום  תמורת  השתתפות  
בתערוכה  .במצב  כזה  ,שבו  63%  מהאמנים  נאלצו  לדחות  הצעות  להציג  משום  שלא  יכלו  להרשות  לעצמם  לעבוד  
בחינם  ,תרבות  האי  תשלום  מונעת  בעצם  מאמנים  להציג"   .
בנסיבות  כלכליות  כאלה  ,כשרק  מעט  אמנים  יכולים  להרשות  לעצמם  להציג  ,כולם  מפסידים  ,היא  כותבת  ,ומציינת  
בין  השאר  את  הסכנה  של  איבוד  הגיוון  והחדשנות  התרבותית  .נשמע  חמור?  בישראל  המצב  גרוע  יותר   .
לעומת  בריטניה  ,אוסטרליה  ,סקנדינביה  ומדינות  רבות  נוספות  ,בישראל  אמנם  אין  סטטיסטיקה  בתחום  ,אין  אפילו  
גוף  שקיבל  עליו  לאסוף  נתונים  ,אבל  העובדות  גלויות  לעין"  .בישראל  המושג'  שכר  אמן'  Artist's  Fee,)  
  (Honorariumלא  קיים  באופן  גורף  כמעט"  ,קבעו  עו"ד  נורית  אשר־פניג  ואיתן  שוקר  ,בעבר  יו"ר  איגוד  האמנים  
הפלסטיים  בישראל  ,במחקר  מ–  2011על  ההיבטים  הכלכליים  והחוקתיים  של  תחום  האמנות  הפלסטית  ושל  
מעמד  האמן   .

  

מיכאל  דרוקס"  ,דיוקן  עצמי  עם  תו  קנייה"  .1974  ,צילום  :מיכאל  דרוקס  

הכוונה  ב"שכר  אמן"  היא  לתשלום  שמשלם  המוסד  המזמין  לאמנים  בעבור  עבודתם  על  הקמת  תערוכה  ,ממש  כמו  
זה  שאוצר  מקבל  .אמנים  עובדים  במשך  חודשים  ארוכים  בסטודיו  ,לאחר  מכן  בחלל  התצוגה  ,גם  במשך  התערוכה  
הם  מתחזקים  אותה  ,לפעמים  נוכחים  בה  בפועל  במיצגים  ובמפגשים  עם  קהל  .למרות  זאת  ,רובם  המוחלט  של  
חללי  התצוגה  הציבוריים  בישראל  ,המקבלים  תמיכה  ממשרד  התרבות  ומהעיריות  ,החל  במוזיאונים  הגדולים  וכלה  
בעמותות  קיקיוניות  ,אינם  משלמים  להם  על  כך  ונשענים  על  עבודת  החינם  שלהם  .
"על  פי  ניסיוני  האישי  ,מושגים  כשכר  עבודה  ותמלוגים  כלל  אינם  עולים  בהתקשרות  בין  מוסד  האמנות  לאמן"  ,
מאשר  האמן  אסף  סטי"  .נתקלתי  בכך  כשהצגתי  תערוכות  מוזיאליות  במסגרת  פרויקט  100'  שנה  לרדי  מייד'  .
במוזיאון  חיפה  השתמשתי  בהיעדר  התשלום  כחלק  אינטגרלי  מהיצירה  ,במוזיאון  ינקו  דאדא  הסכמתי  לעבוד  ללא  
שכר  או  תקציב  והתערוכה  השאירה  אותי  עם  טעם  רע  בפה  .ואילו  ההתקשרות  עם  מוזיאון  בת  ים  ,גם  היא  בהקשר  
ל'  100שנה  לרדי  מייד'  ,בוטלה  בסופו  של  דבר  —  במצב  שבו  ההתקשרות  אינה  חוזית  ובעלת  משמעות  כספית  ,
המוזיאון  הרי  יכול  להזמין  עבודה  ואחר  כך  לבטל  אותה  באיחור  רב"  .
"לא  פעם  מצאתי  את  עצמי  משלמת  לתאורן  ,למוביל  ,למעצב  ההזמנות  ,לכולם  חוץ  מאשר  לאמנים"  ,מתמצתת  את  
הסוגיה  האמנית  והאוצרת  הדס  קידר"  .עליהם  כל  זה  נבנה  והם  אינם  מקבלים  תשלום  .אומרים  להם  ,בייחוד  
לאמנים  צעירים  ,שהם  משקיעים  בשביל  שורה  ברזומה"  .
העלאת  ערך  השוק  
לכאורה  הסוגיה  של  שכר  האמן  פשוטה  .האמנים  שואלים  איפה  הכסף  ולרוב  אינם  נענים  .כשהם  עובדים  עם  
גלריות  מסחריות  ,הם  מקבלים  אחוזים  מהמכירות  ,אבל  כשהם  מוזמנים  להציג  במוסדות  אמנות  המתוקצבים  
ונתמכים  על  ידי  המדינה  והעיריות  ,ואלה  אינם  משלמים  להם  בתירוצים  שונים)  שאת  רובם  אפשר  לסכם  במשפט  
הלקוני  :אין  תקציב(  ,זעמם  גובר  .
אבל  כמו  כל  נושא  פשוט  ,גם  זה  בעצם  מורכב  מאוד  .וכשמתחילים  לקלף  את  הבצל  מגיר  הדמעות  הזה  ,מתברר  
שכל  השותפים  בעניין  לכודים  בתחושת  חוסר  אונים  ,משוכנעים  שהם  מחושקים  בכל  הנוגע  ליכולת  לשנות  את  
המצב  .וכולם  מגלגלים)  בעדינות  ובזהירות(  את  האשמה  כלפי  מעלה  .האמנים  קובלים  על  מנהלי  מוסדות  ואוצרים  
שאינם  מתקצבים  משכורות  וצורות  תגמול  אחרות  ,ואף  מתנאים  באמנות־ראווה  שנעשתה  בתנאי  סדנת  יזע  .מהצד  
האחר  טוענים  מנהלי  המוסדות  המובילים  שהם  מצליחים  לממן  לאמנים  פרויקטים  מסובכים  ויקרים  למרות  
השמיכה  הקצרה  מדי  של  תקציב  התמיכה  באמנות   .
"המוזיאון  מממן  את  מלוא  העלות  של  הפקת  התערוכות  המוצגות  בו  ,תוך  הקפדה  על  רמת  הפקה  גבוהה  במיוחד  
שמשמעה  עלויות  גבוהות  של  כל  תערוכה"  ,נמסר  ממוזיאון  ישראל"  .המוזיאון  גם  מממן  הפקת  קטלוגים  לאמנים  
ישראלים  .פעילות  זו  אינה  בגדר  שכר  ישיר  אך  היא  בעלת  ערך  כלכלי  רב  לאמן  ,שכן  היא  תורמת  לחשיפתו  ולביסוס  
מעמדו  וכתוצאה  מכך  מעלה  את'  ערך  השוק'  של  עבודותיו  .בתערוכה  הכוללת  עבודות  חדשות  של  האמן  המוצגות   
לראשונה  במוזיאון  ,האמן  מקבל  השתתפות)  לעתים  מלאה(  בעלות  הפקת  עבודותיו  החדשות  —  ולא  פעם  מדובר  
בסכומים  גבוהים  מאוד  .יודגש  כי  עבודות  אלה  נמצאות  בבעלותו  של  האמן  ,הן  חוזרות  אליו  בתום  התערוכה  והוא  
כמובן  יכול  למכור  אותן"  .

  
סיגלית  לנדאו  .SOLD  OUT",  2011"  ,צילום  :סיגלית  לנדאו  

גם  מוזיאון  תל  אביב  עונה  תשובה  דומה"  .המוזיאון  משקיע  סכומים  גבוהים  בהפקת  כל  תערוכה  וכל  קטלוג  נלווה"  ,
אומרת  המנכ"לית  והאוצרת  הראשית  סוזן  לנדאו"  ,הוא  מממן  את  הפקת  העבודות  המוצגות  ,מסגורן  והצבתן  (...)  
היינו  שמחים  אילו  ניתן  היה  לשלם  שכר  אמנים  ,אך  לצערנו  תקציב  המוזיאון  אינו  מאפשר  זאת  .התערוכה   ,
הקטלוג  ,הפרסום  הנלווה  והחשיפה  לקהל  ולאנשי  מקצוע  מהווים  תרומה  משמעותית  למינוף  הקריירה  של  האמן  
ולמוניטין  המקצועיים  שלו"  .
"עבודות  אמנות  רבות  עושות  שימוש  בטכנולוגיה  וכרוכות  בהפקה  מורכבת  .לכן  עלות  הפקתן  עשויה  להגיע  
לסכומים  גבוהים  ביותר"  ,מספרת  דרורית  גור־אריה  ,מנהלת  מוזיאון  פתח  תקוה"  .המוזיאון  דואג  גם  לתיעוד  
ולצילום  מקצועי  של  העבודה  ,ואלו  נמסרים  לשימוש  האמן  .חלק  מהעבודות  נמכרות  לעתים  במהלך  ובעקבות  
התערוכות  .המוזיאון  אינו  דורש  כל  החזר  על  ההפקה  ,שמח  בהצלחת  האמנים  ועושה  כל  מאמץ  לקדמם"  .גם  היא  
טוענת  שבתקציב  הקיים  אין  באפשרותה  לשלם  שכר  אמן  .
"קשה  לי  לזכור  מתי  שכר  שולם  ישירות  לאמן  ולא  העדיף  האמן  לקבלו  ככיסוי  הוצאות  אחרות"  ,אומר  סרג'יו  
אדלשטיין  ,מנהל  המרכז  לאמנות  עכשווית  בתל  אביב  ,ומבסס  כך  את  היגיון  ה"או־או"  שבו  נתקלים  האמנים  בבואם  
להקים  תערוכה"  .גם  קשה  לי  לזכור  אמן  מאלה  שהצגנו  שלא  מכר  בהמשך  —  או  במשך  התערוכה  —  עבודות  
שהופקו  במימון  מלא  שלנו  .בכל  מקרה"  ,הוא  מסכם"  ,אנחנו  עובדים  עם  אמנים  בוגרים  המודעים  לזכויותיהם  
ובמידה  רבה  קובעים  את  סדרי  העדיפויות"  .
ואילו  יהושע  סימון  ,מנהל  מוזיאוני  בת  ים  ,מפרש  כי"  שכר  האמן  מגולם  כבר  בתקציב  ההפקה"  .כך  הוא  מסביר  את  
טענתו  ששכר  אמן  משולם  במוזיאון  ואפילו  מעוגן  בחוזה  ,אף  שאינו  מצוין  בפועל  בשום  סעיף"  .זה  משתנה  
מתערוכה  לתערוכה  וכל  מקרה  לגופו"  ,הוא  מוסיף"  .זה  דינמי  ,לפי  מה  שהצלחנו  לגייס  ממקורות  חיצוניים"  .
התשובות  נשמעות  דומות  ,כמעט  מתואמות?  כמו  מנטרות  של  מדיניות  אין־ברירה  ,כביטוי  של  אמפתיה  וצער  בלי  
קבלת  אחריות?  ובכן  ,אולי  הן  פשוט  כאלה   .

  
האמנית  מיכל  הלפמן  .צילום  :טלי  שני  

לעומת  אמנים  כגון  סטי  ,טמיר  ליכטנברג  ,מיכל  הלפמן  ,נטלי  לוין  ואחרים  ,המנסחים  את  נחיצות  התשלום  בעבור  
עמלם  במניפסטים  ,פורשים  הגיונות  פילוסופיים־כלכליים־תרבותיים  מלאי  חזון  לשדה  האמנות  בכללותו  ,חלקם  
מעמיקים  ומרגשים  ממש  ,הרי  תשובותיהם  של  מנהלי  המוסדות  ואוצריהם  לקוניות  ברובן  ,שיווקיות  ,
מתפארות־מצטדקות  וחוזרות  על  עצמן  .הם  אינם  מצטיירים  כפרטנרים  רציניים  לדיאלוג  כן  בנושא  אלא  כמבשרי   
"מה  שהיה  הוא  שיהיה"  .הלוואי  שהיה  כסף  ,אבל  אין"  .תת־התקצוב  של  מוסדות  תרבות  הוא  קיצוני  ,ומועדי  אישור  
התקציב  והעברת  התשלומים  גם  הם  לא  עקביים"  ,מודה  סימון"  .הפתרון  ,כפי  שאני  מבין  אותו  ,הוא  הגדלת  תקציב  
התרבות  במאות  אחוזים  כדי  שיגרד  את  הממוצע  במדינות  המפותחות"  .
צדק  כלכלי  אלמנטרי  
חשוב  לדייק  :מנהלי  המוזיאונים  ושאר  מוסדות  האמנות  צודקים  ,אף  אחד  הרי  לא  יתווכח  עם  העובדה  שתקציב  
התרבות  בישראל  מביש  ,ושתקציב  האמנות  הפלסטית  בתוכו  מחפיר  ממש  .באין  התקוממות  אמנים  מוחשית  
ונוקבת  ובאין  תקנון  או  תעריף  מחייב  ,הנושא  פרוץ  .אבל  ברור  גם  שנוח  להם  בקיבוע  של  מצב  הניצול  הכרוני  בשל  
החיסכון  בעלויות  ,שרבים  מאלה  שהיו  יכולים  לשנות  את  הסטטוס  קוו  פשוט  אחוזי  פטליזם  ,ושאווירת  ה"ככה  זה"  
שלטת  .
גם  הסינרגיה  העולה  מדברי  המנהלים  בין  המוזיאון  לשוק  ,זריקת  הכדור  לידיו  של  עולם  המסחר  ,צורמת  .לו  היו  
רוצים  לנקוט  עמדה  מוסרית  בעניין  ,היו  מנהלי  המוזיאונים  מובילים  יוזמה  ומפגינים  מנהיגות  ולא  נגררים  אחרי   
מנהגי  ביקוש־היצע  קיימים   .
אף  אחד  מהנשאלים  שלעיל  לא  ענה  אם  טרח  על  גיוס  כסף  ייעודי  לנושא  .גם  השאלה  מדוע  לא  יקצו  באופן  קבוע  
לשכר  אמן  סכום  מסוים  מהתקציב  הקיים  ,אפילו  סימבולי  ,לא  נענתה  .נוסף  על  כך  מתברר  שכיום  רכישת  אמנות  
ישראלית  ,מאמנים  חיים  או  מתים  ,כלל  אינה  מופיעה  כתנאי  להגדרת  מוסד  כמוזיאון  בחוק  המוזיאונים  בישראל  .אז  
כדי  להיות  מוזיאון  בישראל  בכלל  לא  צריך  אוסף  פעיל  ותקציב  רכישות  .גם  מעט  המוזיאונים  שכן  רוכשים)  רובם  
פשוט  נשענים  על  אוסף  קיים  או  מעודדים  את  האמנים  לתת  למוזיאון  יצירה  במתנה  לאות  תודה  על  התערוכה(  ,
עושים  זאת  בהיקף  של  שניים־שלושה  פרומיל  מתקציבם  .אז  לא  רק  על  עבודת  החינם  ,אלא  גם  על  הגישה  
המתנערת  הזאת  קובלים  אמנים  רבים  .
לדבריה  של  הלפמן"  ,מספיק  לשאול  את  השאלות  הבאות  כדי  להבין  שמדובר  באנומליה  :האם  יש  איזשהו  תחום  
אחר  כיום  ,שבו  מוזמנת  עבודה  ללא  שכר?  האם  יש  תחום  נוסף  שבו  מזמין  העבודה  לא  משקלל  במאזן  הכלכלי  
שלו  את  מי  שמספק  לו  את  הסחורה  שנותנת  תוקף  לקיומו  ,לתקציביו  ולהונו  הסימבולי?  כל  עוד  קובעי  האג'נדות   
למיניהן  יתייחסו  לאמנות  כפריבילגיה  ,יראו  באמנים'  בני  עשירים'  מפונקים  ,לא  ייתפשו  האמנות  ויצרניה  כערך  חיוני  
לחברה  ,ערך  שראוי  לשלם  עליו  .

"זה  הרי  עניין  של  סדר  עדיפויות  :מוסדות  אמנות  רבים  בארץ  פועלים  בתקצוב  זעום  ונאבקים  בעצמם  על  
הישרדותם  .ובכל  זאת  ,לא  יכול  להיות  שהפתרון  למצוקה  הכלכלית  יבוא  לידי  ביטויו  החריף  ביותר  דווקא  בנושא   
שכר  האמן  .מדובר  בצדק  כלכלי  אלמנטרי  —  מי  שעושה  עבודה  ,זכאי  לקבל  עליה  שכר"  .
מנהלי  המוזיאונים  טוענים  שהאמן  נהנה  מרווחי  המכירות  מחוץ  לכותלי  המוזיאונים  .

  
סוזן  לנדאו  ,האוצרת  הראשית  של  מוזיאון  ת"א.צילום  Studio  Adigital  :

הלפמן"  :זו  טענה  לא  קבילה  מכיוון  שהיא  ספקולטיבית  .פעמים  רבות  לא  נמכרות  העבודות  בעקבות  התערוכה  ,וגם  
כאשר  יש  מכירות  ,הן  לרוב  לא  מכסות  על  תקופת  עבודה  של  חודשים  ארוכים  .ההכרזה  על  שוק  אמנות  משגשג  
היא  מוגזמת  .בפועל  ,מעט  מאוד  אמנים  בארץ  מתפרנסים  מהשוק  המשגשג  לכאורה  הזה"    .
אמן  נוסף  ,ליכטנברג  ,מחדד  את  הדברים  אפילו  יותר"  :שיקולי  התקציב  של  המוסדות  הציבוריים  מנותבים  באופן  
כזה  שרוב  הכסף  מוזרם  לאריזה  של  המוצר  .עיצוב  חדיש  ומהבהב  ,קטלוגים  על  טונות  הנייר  שמתבזבזות  בהם  ,
יחסי  ציבור  ,בניית  קירות  גבס  והוצאות  תצוגה  ראוותניות  שנזרקות  למזבלה  בתום  התערוכה  .אמנים  נשאבים  
למנגנון  הראווה  ובעצמם  מבזבזים  תקציב  שניתן  להם  על  חומרים  נוצצים  ומנגנונים  מתוחכמים  ,בהנחה  
המפוקפקת  שזה  מה  שהאמנות  שלהם  דורשת  .כך  ניתוב  התקציבים  הקיימים  ,גם  אם  מועטים  ,משאיר  את  שכר  
האמן  בתחתית  סדר  העדיפויות  .המערכת  מקדשת  את  החומר  ומחלישה  את  הרוח"  .
ואילו  סטי  אינו  מקבל  כלל  את  הטענה  הרווחת  שאין  כסף  .לדבריו  ,קיימת"  אינפלציה  פראית  במספר  האמנים  
ובמספר  התערוכות"  ,המשליכה  עמוקות  על  זילות  ה"מקצוע"  ו"בעליו"  ,ומי  שעוסק  בחוסר  התקציבים  מחמיץ  את  
העיקר"  :כשהמוזיאון  יחויב  בתשלום  שכר  ,הוא  יתאים  את  מספר  התערוכות  בשנה  לתקציב  שבידיו  .הפחתת  
מספרן  תמריץ  בנייה  של  תערוכות  מורכבות  שיצדיקו  את  הזמן  הרב  שהן  פתוחות  לקהל  .כשהמוזיאון  יהיה  מחויב  
לשכר  הוא  באמת  יוכל  לבצע  את  התפקיד  הביקורתי  שלו  באופן  משוחרר  משיקולים  מסחריים  ,מהסיבה  הפשוטה  
שהאמן  המציג  יהיה  משוחרר  משיקולים  אלו"  .
דרושה  חקיקה  
כך  או  כך  ,בשנים  האחרונות  מתמחים  מוסדות  הציבור  בהשגת  תמיכות  חיצוניות  מגופים  שונים"  .חלק  מתערוכות  
המוזיאון  הן  תערוכות  פרס  שבהן  האמן  מקבל  את  הפרס  הכספי  ,נוסף  על  מימון  התערוכה  והקטלוג  הנלווה"   ,
אומרת  לנדאו  ומונה  את  פרסי  רפפורט  ,פרוכטר  ,לורן  ומיטשל  פרסלר  ונוספים"  .הצוות  שלנו  הצליח  אפילו  לעבור   
למודל  של  הגשת  בקשות  לעזרה  כדי  לממן  פרויקטים  ישירות  לאמנים"  ,מספר  סימון   .
מהצד  השני  אמנים  רבים  מגשרים  על  האי־תשלום  באמצעות  הבטחת־רכישה  מצד  אספנים  פרטיים  ,כדי  לאפשר  
מימוש  פרויקטים  .אמן  שמציע  תערוכה  למוסד  ציבורי  דל  תקציב  כשמאחוריו  אספן־מגבה  כמשקיע  מגביר  מאוד  את  
סיכוייו  להתקבל  .האם  הדבר  גורם  למנהלי  מוסדות  לנסות  להתאים  מראש  את  לוח  התערוכות  שלהם  לטעמם  של   
בעלי  המאה?  אף  אחד  לא  יעז  להמר  שהם  עושים  זאת  באופן  מחושב  ומודע  .אבל  כל  אלה  תורמים  בעקיפין  

למעורבותם  הגוברת  של  אספנים  וסוחרי  אמנות  בעלי  אינטרסים  —  האמנים  הרי  אינם  המרוויחים  הבלעדיים  
מהמכירות  ,תמיד  יש  ברקע  סוחר  אמנות  המשתתף  ברווחים  בלי  שהשקיע  דבר  ביצירה  .כך  קורה  שמוסדות  
הציבור  מזרימים  עבודות  אמנות  מוכנות  ,כעת  בעלות  גושפנקה  ויוקרה  מוזיאליות  ,לשוק  האספנות  הפרטי  ,
ומפרנסים  אותו  מכספי  ציבור  .
האמנים  נוהגים  לרוב  להיתמם  ביחס  לכך  ,מזגזגים  בין  שותפיהם  משני  העולמות  —  ביד  אחת  מקבלים  תקציבי  
הפקה  ממוסדות  ציבור  וביד  השנייה  מוכרים  את  מרכולתם  בשוק  החופשי  ,ממירים  פרסונה  מרקסיסטית  
וקפיטליסטית  זו  בזו  לפי  העניין  .כך  מנורמל  הנוהג  הנפסד  של  מיקור  חוץ  והפרטות  שונות  של  תערוכות  ,של  
הפקרת  מוסדות  הציבור  למניפולציות  אפשריות  של  בעלי  הון  לפני  התצוגה  ,במהלכה  ואחריה     .
על  הדרך  מתגבר  גם  האי־שוויון  המעמדי  מפני  שבפועל  יהיו  אלה  בעיקר  האמנים  שיש  להם  גיבוי  אספני  ,קשרים  
ומהלכים  בעולם  העסקי  ,או  אלה  שמצליחים  לגייס  תקציב  חיצוני  ,שיזכו  בתערוכה  במוסד  ציבורי  נחשב  .כך  ,כל  
אגפי  שדה  האמנות  המקומי  ,גם  המסובסדים  עד  צוואר  ,מחזקים  את  החזקים  ממילא    .
"האמנים  נותרים  מחוץ  לכותלי  הכלכלה  שעליה  מבוסס  כל  המרחב  המוזיאלי  כי  מצופה  מהם  להעניק  את  הידע   
שלהם  ,את  התשוקה  ואת  התוכן  כמעט  בחינם"  ,כתבה  על  כך  נטלי  לוין  ,אוצרת  גלריה"  החדש  והרע"  בחיפה  ,
בעקבות  כנס  על"  אמנות  ,כוח  וכסף"  שהתקיים  ב–  2012במוזיאון  תל  אביב  בשיתוף  בצלאל  ואיגוד  האמנים"  .האמן  
נתפש  כגורם  שניתן  להוזיל  את  מחירו  לאפס  ,ובעלי  הכוח  ימשיכו  לגרוף  בעזרתו  את  ממונם  ולעשות  קריירה  על  
גבו"    .

  
ג'יימס  שניידר  ,מנכ"ל  מוזיאון  ישראל  .צילום  :תומר  אפלבאום  

במנגנון  כזה  נשים  כמובן  סובלות  יותר  .במאמר  של  ד"ר  טל  דקל  על"  היבטים  מגדריים  של  הכנסה  ופרנסה  אצל  
נשים  אמניות  בישראל"  ,היא  מציינת  שאמניות  נשים  נתקלות  במכשולי  משנה  נוסף  על  אלה  שנתקלים  בהם  
האמנים  הגברים  .לדבריה  ,נהוג  להקל  ראש  בתביעות  הכספיות  שלהן  כי  הן  נתפשות  כ"מפרנסות  שניות"  ,ולעתים  
קרובות  יותר  מצופה  מהן"  להתנדב"  ,האמנות  שלהן  נתפשת  כמשהו  לנשמה  ,ביטוי  לרגישות  ,תחביב  שהיו  עוסקות  
בו  ממילא  ,או  מלאכה  שהן"  טובות  בה  מטבען"    .
כדי  לשנות  את  המצב  ,טוענים  לוין  וליכטנברג  ,דרושה  מדיניות  תשתית  חדשה  בכל  הדרגים  .רק"  טריפה  מחדש  
של  טבלאות  תקציבים  ,וחקיקה  או  גיבוש  נורמות  שישמרו  על  זכויות  האמנים  לשכר  תמורת  התוכן  שהם  יוצקים  
למערכת"  ,הם  אומרים  ,ייצרו  אצל  אמנים  מודעות  אזרחית      .
הבעיה  ,אם  כן  ,תוכל  להיפתר  ביעילות  בעזרת  חקיקה  .אילו  גם  היה  מיתוסף  לחוק  המוזיאונים  בישראל  ההכרח  
לשלם  לאמנים  שכר  בעבור  תערוכותיהם  כתנאי־סף  לקבלת  הכרה  מוזיאלית  ותקציבים  ,שכר  האמן  היה  משולם  
במלואו  ובמועדו  .אבל  לאמנים  אין  שום  לובי  שיכול  לקדם  חקיקה  כזו    .

בשנה  שעברה  פירסמה  עו"ד  נורית  אשר־פניג  מאמר  נוקב  ב"ערב  רב"  ובו  השוותה  את  הנעשה  בתחום  האמנות  
הפלסטית  להישגי  שח"ם)  ארגון  השחקנים  בישראל(  ,בתביעתו  לשלם  לשחקני  פסטיבל  עכו  על  עבודתם  .אם  
שח"מ  הצליח  להשיג  שכר  מינימום  של  6,200  שקל  ,מעוגן  בחוזה  וצמוד  לשכר  הממוצע  במשק  ,היא  כתבה  ,הרי  
בתחום  האמנות  הפלסטית  המצב  עגום  ,פרוץ  ,מבוזר  ,יתום  ועני    .
לדבריה  ,בפאנל  בהשתתפות  מנהלי  מוזיאונים  ,מנהלי  מחלקות  במוסדות  תרבות  ואספנים  שנערך  בנושא"  ,כולם  ,
באופן  גורף  ,קבעו  כי  שכר  אמן  הוא  עניין  ראוי  ביותר  .ועם  זאת  ,הועלתה  הטענה  כי  התקציב  אינו  מאפשר  שכר  
לאמנים  ,וממילא  לא  יצליחו  לתקצב  ולהעמיד  תערוכות  אם  הוא  יקטן  עוד  יותר"       .
גם  ג'ונס  בבריטניה  הגיעה  למסקנה  שחקיקה  היא  הדבר  הנחוץ  .בימים  אלה  יצאה  בקמפיין  רשת  גדול  Paying"  ,
  "Artistsשמו  ,לקידום  הנושא  בבריטניה  .המסר  החד  משמעי  של  הקמפיין  הוא"  הערכת  אמנות  =  הערכת  
אמנים"  .
חשוב  לציין  שבמצב  שבו  אמנים  ומנהלי  מוזיאונים  מתגוששים  בינם  ובין  עצמם  ,הם  מחמיצים  את  פוטנציאל  
ההתאחדות  והפנייה  המשותפת  לשרת  התרבות  .כיום  אומרים  כולם"  התקציב"  כמו  שאומרים"  המצב"  או"  מזג  
האוויר"  .אף  אחד  לא  אומר  את  השם  המפורש  לימור  לבנת  ,אבל  זה  ברור  —  כשמסתכלים  למעלה  היא  שם  ,
חולשת  על  קו  האופק  .
ובינתיים  ,למרות  הכל  ,מתברר  שכשרוצים  ,אפשר"  .מפעל  הפיס  הוא  דוגמה  להתנהלות  מופתית"  ,מספרת  
האמנית  אלונה  רודה"  ,הם  דורשים  ממך  לתקצב  שכר  אמן  בגובה  20%  מהתקציב  כסעיף  הכרחי  בבקשת  תמיכה  .
באירועי'  אוהבים  אמנות'  של  עיריית  תל  אביב  משלמים  שכר  ללא  קשר  לאחוזים  ,ובמרכז  לאמנות  דיגיטלית  בחולון  
משלמים  שכר  אמן  בפרויקטים  עם  הקהילה"    .
גם  לי־היא  שולוב  ורינת  אדלשטיין  ,יוזמות  ומנהלות  אמנותיות  של  אירועי"  מנופים"  ,מצליחות  לשלם  שכר  אמן"  .כל   
מי  שמשתתף  באחד  מהאירועים  והתערוכות  הישירים  שבארגון'  מנופים'  מקבל  שכר"  ,הן  מספרות"  ,זה  מאוד  
חשוב  לנו  ,גם  כדי  שיחלחל  הלאה  —  צריך  לשלם  לאמנים  על  עבודה"    .
שולוב  ,שגם  מנהלת  את  סדנאות  האמנים  בירושלים  ,קיבלה  ב–  2012החלטה  עקרונית  לשלם  שכר  אמן  ,למרות  
התקציב  הזעום  של  המקום"  .כל  אמן  מקבל  מינימום  500  שקלים  ,בין  שזה  לתערוכה  קבוצתית  או  לתערוכת  יחיד  .
ואם  הפרויקט  שלו  דורש  גיוס  כסף  נוסף  ,נעזור  לו  כהבעת  אמון  בעבודה  שלו  ,מתוך  אחריות  ורצון  לתמוך  באמן"  .
תגובת  משרד  התרבות  
ממשרד  התרבות  נמסר  בתגובה"  :המשרד  אינו  רשאי  לחייב  מוזיאונים  לרכוש  יצירות  אמנות  ישראלית  או  לחייב  
מתן  שכר  לאמן  ,בהסתמך  בעיקר  על  עקרון  חופש  ההתנהלות  הבא  לידי  ביטוי  בסעיף  4  לחוק  המוזיאונים    .
"הנושא  נבחן  ונדון  בשנים  2011–2010  בוועדת  המשנה  לחקיקה  ,בראשות  השופט)  בדימוס(  יצחק  אליאסוף  ,
שמונתה  מטעם  מועצת  המוזיאונים  לבחינת  השינויים  בחוק  המוזיאונים  ובתקנות  המוזיאונים  .הוועדה  קבעה  
שתשלום  שכר  לאמן  הוא  התערבות  בניהול  ובהסכמים  המתקיימים  בין  אמן  למוזיאון  ,כמו  בין  המוזיאון  לעובדים   
נוספים  ,ולא  ניתן  לתקן  את  החוק  בעניין  זה    .
"יצוין  כי  תקציב  התמיכה  בתחום  האמנות  הפלסטית  ,שבעיקרו  מיועד  לתמיכה  שוטפת  בגלריות  ,גדל  בשנים  
האחרונות  באופן  משמעותי  וצפוי  לקבל  תוספת  תקציבית  גם  השנה  .אחד  מן  הקריטריונים  לתמיכת  המשרד  
מתגמל  גלריות  המעניקות  שכר  לאמנים  שמציגים  בהן  תערוכות  ,מתוך  מטרה  לחזק  את  הגלריות  בתמיכתן  
באמנים  ישראלים  .
"בשנים  האחרונות  העמיד  משרד  התרבות  את  תקציב  התרבות  הגדול  אי  פעם  וב–  2014הגיע  היקפו  ל–  700
מיליון  שקלים  בקירוב  .עם  זאת  ,התקציב  עדיין  זעום  יחסית  לרמות  המקובלות  ב  OECD-ובכוונת  המשרד  לעשות  
ככל  הניתן  כדי  להגדילו  .בין  תחומי  התרבות  שזכו  לגידול  בתקציב  בשנים  האחרונות  נמצא  גם  תחום  המוזיאונים  .
נוסף  על  כך  ,המשרד  תומך  בתחום  האמנות  הפלסטית  ויוצריה  בהיקף  של  מיליוני  שקלים  בשנה"  .

