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מבוא

8

בכל תרבויות העולם ,האמנות החזותית משקפת את ההתפתחות התרבותית ,האינטלקטואלית
והחברתית .בהכירן בתרומת האמנים לחברה ,מדינות מערב אירופה (ובעשור האחרון גם מדינות
מזרח אירופה) משקיעות משאבים בחוקים וברגולציות שיעודדו את צמיחתה של האמנות ויבטיחו
עצמאות כלכלית לאמנים .מדינות רבות רואות באמנים החזותיים נכס תרבותי שיש לקדמו ולטפחו.
עד לפני כשני עשורים נדרשו אמצעים דלים ליצירה ולהצגה של אמנות חזותית ,בעיקר ציור
ופיסול .אולם מאז השתנה התחום דרמטית וכיום נעשות הפקות מורכבות של מיצבים ,עבודות
וידאו ומולטימדיה ,המחייבות את האמן להשתמש באמצעי ייצור יקרים ,ואת המוזיאונים להחזיק
אמצעים טכנולוגיים ולוגיסטיים רבים לצורך הצגת יצירות האמנות.
מעטים האמנים המתפרנסים מיצירתם בישראל .רובם המכריע של האמנים מתפרנס מעיסוקים
המשיקים ליצירה אמנותית או נלווים לה ,כגון הוראת אמנות ,ומתחומי עיסוק שאינם קשורים
לאמנות .במדינת ישראל עדיין לא גובשה מערכת חוקים ,תקנות ורגולציה שתעודד את היצירה
בתחום ,הן על ידי תמיכה ישירה באמנים מטעם המדינה והרשויות המוניציפליות ,הן על ידי עידוד
הציבור לרכישת אמנות או תמיכה ביוצרים בעזרת הקלות מס ,מע"מ מופחת ואמצעים דומים
הנהוגים בעולם המערבי.
מערכת חקיקה ,תקצוב ורגולציה מעין זו עשויה להוות קטליזטור לצמיחה של יצירה מקורית
איכותית ,שאף תשפיע על צמיחה כלכלית ואורבנית ,בדומה לשינוי הדרמטי שחולל חוק הקולנוע
בישראל בעשור האחרון.
אמנים פלסטיים זקוקים לחללי עבודה ותצוגה .תצוגת אמנות בציבור היא תנאי בסיסי להכרה
באמן כיוצר פעיל .בין אם אמנותו סחירה ובין אם לאו ,האמן זקוק להצגת יצירתו בציבור בעקביות
ולאורך זמן כדי להשתלב בשדה המקצועי ולהיקלט בתודעת הציבור .התמיכה הממוסדת באמנים
המחזיקים חללים כאלה היא מועטה ועמוסת התניות ומגבלות .כך שהאמנים נאלצים לשאת
בהוצאות על החזקת חללי עבודה ותצוגה ,ומימונם מעמיס הוצאה נוספת על כושר ההתפרנסות
שלהם ,המוגבל מלכתחילה.
במסמך זה מיפינו את התשתיות והתנאים הכלכליים הדרושים להתפתחותו של תחום האמנות
בכלל ,ושל האמן בפרט .בחנו סוגות שונות בתחום האמנות החזותית והצבענו על הייחוד של כל
תחום ועל האתגרים המאפיינים אותו .המחקר עוסק במנגנוני המימון של היצירה והיוצרים ,תוך
הצגת חלופות והמלצות ליישום.
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.2

מיפוי שדה הפעילות של אמנות
עצמאית

10

א .האמן היחיד

( )1חללי עבודה פרטיים
הפעילות העיקרית המתרחשת בחלל העבודה של אמן פלסטי היא יצירה .אין להבין מכך שהאמן
בהכרח מקדיש את מרבית שהותו בסטודיו ליצירה ,שכן לכל אמן תהליך יצירה שונה .משמעות
הדבר היא שהפעולה המשמעותית ביותר המתרחשת בחלל העבודה היא יצירה ,ולשם כך נדרש
האמן לתנאים בסיסיים מסוימים ,המשתנים בהתאם לאופיו ,לאופן עבודתו ולמדיום שלו.
תנאים אלה כוללים פרטיות ,מרחב עבודה ומנוחה ,חלל אחסון ואזור תצוגה של העבודות לצורך
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התבוננות .מדיה חזותית מסוימת מצריכה ציוד טכנולוגי המחייב עבודה בחלל מוגן יחסית ,כדי
שהציוד לא ייפגע במהלך עבודה פיזית יותר או עבודה הכרוכה בשימוש בחומרים ובעיבודם.
()2סדנאות אמנים
סדנאות אמנים הן מרחבי עבודה מסובסדים המיועדים לכמה אמנים .הסדנאות מספקות סביבת
עבודה מקצועית ותומכת המאפשרת עבודת סטודיו אישית לצד מפגשים ,שיחות והיכרות בין
האנשים המשתתפים בפרויקט ,ובשל כך לעתים הופכות הסדנאות את המשתתפים לקהילת אמנים
העובדים לא רק באזור משותף אלא גם בשיתוף פעולה .כיום יש בישראל כמה סדנאות אמנים:
סדנאות האמנים בתל אביב הן מתחם של  12חללי עבודה בגדלים שונים וכן גלריה שבה מוצגות
יצירות אמני הסדנאות ואמנים אורחים מהארץ ומחו"ל .עיריית תל אביב מיסדה את הסדנאות
והיא מקור המימון העיקרי שלהן (בעזרת קרן רבינוביץ) .אמני הסדנאות זכאים לקבלת חלל עבודה
מסובסד במתחם (בשכר דירה של עד  1,500ש"ח) לתקופה של עד עשר שנים.

1

ה"חורבה" – סדנאות אמנים בעיר התחתית בחיפה הוא פרויקט משותף של גלריה בית הגפן,
מנהלת "עירתחתית" ואגף התרבות של עיריית חיפה .במקום עובדים תשעה אמנים שבחרה ועדה
מקצועית מטעם העירייה ,הכוללת גם יועצים מתחום האמנות .האמנים קיבלו חללי סדנאות
עבודה ,חלקן משותפות ,למשך תקופה של שנה-שנתיים .השכירות בסדנאות מסובסדת והאמנים
מחויבים לשלם רק חשבונות וביטוח צד ג׳ .במקום מוצגות תערוכות ונערכים אירועי תרבות שונים.

2

סדנאות האמנים בירושלים הן מתחם של  15חללי עבודה שבהם פועלים אמנים מקצועיים ,תושבי
ירושלים ,מכל תחומי העשייה האמנותית .הפרויקט במימון הקרן לירושלים וקרנות פרטיות
נוספות .ועדה של אנשי מקצוע כגון אוצרים ובכירים בתחום האמנות בוחרת את האמנים על סמך
תיק עבודות המוגש לה .האמנים המתקבלים לפרויקט זכאים לפעול במקום למשך שלוש שנים,
עם אפשרות הארכה .במקום יש גם גלריה ציבורית בשם ת(א)עשייה ובה תערוכות מתחלפות,
ביקורי אוצרים והרצאות פתוחות לקהל ,כמו גם שיתופי פעולה ותכניות חליפין עם מוסדות
אמנות בארץ ובעולם.

3

עמּותה הוא מרכז לעשייה ,מפגש ,מחקר ותצוגה .מטרת הפרויקט ליצור מסגרת
ָ
פרויקט ַמ
עבודה לאמנים מתחומים שונים ,לאוצרים ,לאדריכלים ,למעצבים ולחוקרים המעוניינים ליצור
ברוח של שיתוף פעולה וידע ,דיאלוג אינטנסיבי והתחדשות טכנולוגית .במרכז חללי עבודה,

1.1קישור לאתר סדנאות האמנים בתל אביב
2.2המידע הועבר מגב' יעלה חזות ,אוצרת ומנהלת הגלריה בבית הגפן ,חיפה ,שותף למיזם בסדנאות בחיפה.
3.3קישור לאתר מתחם סדנאות האמנים בתלפיות
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מעבדות (וידאו ,סאונד ,אלקטרוניקה) ובית מלאכה המיועדים לקידום פרויקטים בתחום האמנות.
זהו פרויקט של עמותת "הערת שוליים" בהנהלת קבוצת האמנים  .Sala-Mancaבמסגרת הסדנאות
נבחרים חמישה אמנים לתקופה של שישה חודשים ,שאפשר להאריכה לשישה חודשים נוספים.
תמורת שכר דירה סמלי מקבל כל אמן סטודיו ,גישה למעבדות הטכניות ולציוד ,ליווי של התהליך
האמנותי ושל ההפקה ,אפשרות למימון פרויקטים המפותחים במרכז והשתתפות פעילה בפרויקטים
של המרכז .הפרויקט והסדנאות בתמיכת קרנות משפחתיות פרטיות ו"הקרן לירושלים״.
()3רזידנסי
"רזידנסי" הוא מושג כולל לתכניות אירוח אמנים ,המוזמנים לשהות וליצור במסגרות זמניות – בין
אם לשבוע ,לחודש או לשנה .הרזידנסי מאפשר לאמנים הפועלים בו להתרכז ביצירה ,להתמסר
אליה ולפתח אותה בתנאים טובים :חלל לעבוד בו ,תשלום חודשי ,הכשרה מקצועית וכד' .מתחם
הרזידנסי הוא גם מרכז ליצירה ולמפגש עם קהל ,ליצירת קהילת אמנות ולרקימת קשרים
בין חברי הקהילה .תכניות מסוג זה פועלות במקומות שונים בעולם ,לצד מוזיאונים ,מוסדות
אקדמיים וארגוני תרבות נדבניים .בישראל פעילות כיום כמה תכניות רזידנסי ,מרביתן ביוזמת
גופים פרטים פילנתרופיים .ראוי לציין כי מפעל הפיס הכיר בחשיבות תכניות הרזידנסי לקידום
ולפיתוח האמנות בישראל ,וב־ 2016החל לתמוך בתכניות רזידנסי בתחום האמנות והתרבות
בכלל ,בהיקף של  75,000-60,000ש"ח לשנה.
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להלן פירוט תכניות הרזידנסי הפועלות בישראל כיום:
ארטפורט תל אביב :תכנית רזידנסי שנוסדה ב־ 2012על ידי הקרן המשפחתית על־שם תד אריסון.
מטרתה לשמש בית יצירתי ,פתוח ותומך לאמנים מתחילים ,השואפים לפלס את דרכם הייחודית
באופנים חדשים ,תוך קבלת סיוע מקצועי וכלכלי .ועדת יועצים בוחרת בכל שנה קבוצת אמנים
בתחילת דרכם – שישה אמנים ישראלים מצטיינים ושני אמנים מחו"ל .כל אמן זוכה למלגה חודשית
ואפשרות למגורים ,ומקבל חלל סטודיו אישי וגישה לגלריה המשותפת במתחם ארטפורט .אמני
הרזידנסי נהנים מתכנית הכשרה הכוללת כיתות אמן ,סדנאות מקצועיות והשתתפות בתצוגות
קבוצתיות.

5

 Redlineבאר שבע :השלוחה הישראלית הראשונה של  ,Redlineרשת בינלאומית של מעבדות
חברתיות לאמנות עכשווית שבסיסה בדנוור שבארה"ב .הרשת מורכבת ממתחמים הפועלים ללא
מטרת רווח בקרב אוכלוסיות ובאזורים שבהם החשיפה לאמנות מוגבלת .פעילות המעבדה מבוססת
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4.4מועצת הפיס לתרבות ואומנות
5.5קישור לאתר ארטפורט

על תכנית רזידנסי לאמנים צעירים ומבטיחים ,הפועלים במגוון תחומי האמנות החזותית :ציור,
צילום ,מיצב ,פיסול ,וידאו ועוד .במסגרת התכנית כ 20-אמנים זוכים ,למשך שנתיים ,לליווי אישי
וקבוצתי בתהליך עבודתם ,לסטודיו במחיר מסובסד ולחשיפה ארצית ובין¯לאומית .המתחם בבאר
שבע כולל חללי עבודה וגלריה המציגה תערוכות מתחלפות של אמנות ישראלית ובין־לאומית.

6

משכנות האמנים בהרצליה :מרכז לאמנות ולתרבות שייסדה עיריית הרצליה ב־ .1995במשכן שלוש
דירות אירוח ליוצרים מתחומי יצירה שונים .האמנים ,מהארץ ומחו"ל ,מתארחים במרכז לתקופות
קצובות .במשכן חמש סדנאות שבהן עובדים אמנים באופן קבוע וגלריה לאמנות עכשווית המציגה
תערוכות של אמנים מהארץ ומחו"ל ,המתחלפות מדי חודש.

7

ערד :תכנית רזידנסי בניהול האוצרת והאמנית הדס קידר במסגרת מלגת "אמנית בקהילה" מטעם
משרד התרבות .התכנית מיועדת ליוצרים ולחוקרים בתחומי האמנות והאדריכלות .התכנית פועלת
ב״בית הסופר״ שבערד ובמסגרתה שוהים במקום אמנים ואדריכלים מהארץ ומהעולם לתקופות
קצובות למטרת מחקר ויצירה .מטרת התכנית לקרב יוצרים ואנשי מחקר אל הרעיונות העומדים
בבסיס שורה של פרויקטים חברתיים ואדריכליים ייחודיים בעיר.

8

ביה"ס לאמנות מוסררה בירושלים :תכנית שהות ,המזמינה יוצרים מגוונים מהארץ ומהעולם
לשהות במרחב המרתק של שכונת מוסררה בירושלים וליצור פרויקט ייחודי הנוגע לקשר שבין
אמנות ,חברה וטכנולוגיה .התכנית נמשכת בין חודש לחודשיים ,ובכל שנה מתקבלים אליה ארבעה
אמנים .במסגרת התכנית ,כל אמן מקבל תמיכה מקצועית וכספית (שכר אמן ,תקציב עבור חומרים
וציוד ומעבדות לשימוש מקצועי) לפיתוח ולמימוש הפרויקט .פרויקטים נבחרים יוצגו בפסטיבל
"מוסררה מיקס" ,הזוכה לחשיפה בין־לאומית.

9

 - AFARרזידנסי במלון יערות הכרמל :תכנית בת שבוע ימים לאמן יחיד הנבחר על ידי אוצר
התכנית .האמן שוהה במלון ותורם עבור כל יום שהות שעה מזמנו לפעילות מתוכננת
מראש עם אורחי המלון :הרצאה על עבודותיו ,ארוחת ערב משותפת ,סיור לילי בנושא מסוים,
סדנאות ציור או צילום ועוד .כל אמן משאיר יצירה אחת לאוסף המלון ,המוצגת על קיר
רזידנסי במלון.

10

6.6קישור לדף הפייסבוק של רדליין באר שבע
7.7קישור לאתר משכן האמנים הרצליה
8.8קישור לאתר "ערדניק"
9.9קישור לאתר מוסררה ,בית הספר הרב תחומי לאמנות וחברה ע"ש נגר
1010המידע הועבר על ידי שרון תובל  ,אוצר התוכנית

14

נוסף ליוזמות הללו ,מפעל הפיס הקציב מענקים לייסוד תכניות רזידנסי נוספות:
עיריית בת־ים ומוזיאון בת־ים יפעילו תכנית העוסקת באמנות רחוב ובקידום אמנות במרחב
הציבורי; עיריית חולון והמדיטק חולון יפתחו תכנית פתוחה לאמנים ,אוצרים ותיאורטיקנים
של אמנות עכשווית ,במסגרתה יתגוררו המשתתפים בעיר ויעסקו במחקר וביצירה בהקשר של
החברה והאמנות בארץ; המרכז לאמנות עכשווית בתל־אביב מייסד תכנית בשם "דריסת רגל",
שתציע פלטפורמה של מחקר ,מפגש ויצירה לאמנים מקומיים ובין־לאומים בתל אביב־יפו ובלוד;
גלריית אום אל פאחם תציע תכנית שהות אמן המזמינה כעשרה אמנים בשנה לשהות בגלריה,
ליצור ולחקור אספקטים שונים של העיר והמרחב בהקשר לעשייתם האישית; והמכון לאמנות

במכללת אורנים מפתח תכנית לאמנים עצמאיים הפועלים בכל תחומי האמנות הפלסטית.
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()4חללי תצוגה פרטיים
פרט לחלל עבודה ,זקוק האמן גם לחלל תצוגה .אמנם יש אמנים שיוצרים לעצמם ,ללא רצון
בקהל צופים רחב או כוונות פרנסה ,אך לא באלו עסקינן .מסמך זה עוסק באמנים מקצועיים,
שעניינם להפיץ את עבודתם בציבור ,בין אם בחשיפה בלבד ,בצורת דיון ,הצעה או התרסה ,ובין
אם במכירה .חלל התצוגה המסורתי הוא הגלריה .חלק גדול מפעילות השוק האמנותי מושתת על
גלריות פרטיות ומסחריות .עסקים אלה מייצגים אמנים מול הציבור ומול קהל לקוחות פוטנציאלי,
ומשמשים מעין סוכן לקידום האמן.
התקשרות בין האמן לגלריה מבוססת על פי רוב על סטנדרטים שמכתיבה הגלריה ,ולפיהם נקבעים
תנאי השירותים (אוצרות ,פרסום ,שיווק ,קידום קריירה וכן הלאה) ויחסי הגומלין בין האמן והגלריה.
שותפות הגורל של גלריות המייצגות אמנים מביאה לכך שהשירות החשוב ביותר שלו זוכה האמן
מהגלריה הוא קידום קריירה ,שמתבטא בהגשת מועמדות לפרסים ,בחשיפה למנהלי מוזיאונים
ולגורמים מרכזיים בשדה האמנות ובמעקב אחר קולות קוראים וידיעות בעיתונות ובמדיה בכלל.
גלריות מסוימות מתנהלות כחלל תצוגה להשכרה .אחרות שייכות לאספנים ,המקדישים את חלל
התצוגה לאוסף שלהם ,ליצירות מסוימות מהאוסף ואף ליצירות שאינן באוסף ,אך שיש לאספן
בעל הגלריה עניין בהצגתן .על פי רוב גלריות מסחריות וגלריות של אספנים מתנהלות על בסיס
שיקולים מסחריים של איכות ועדכניות עבור קהל היעד ,לצד שיקולים אחרים הנוגעים למידת
החדשנות והביקורתיות הרצויה של העבודות ,בהינתן רוח התקופה ואופי העבודה.
()5בתי מכירות פומביות
בישראל מספר מצומצם של בתי מכירות פומביות המתמחים באמנות .אלה מציעים למכירה
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1111קישור לאתר מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ,מידע על תכניות רזידנסי בישראל

עיזבונות ואוספים ,ומדי פעם מקיימים אירועי מכירה מיוחדים לאמנות עכשווית .מכירות פומביות,
להבדיל ממכירות אחרות ,נותנות פומבי למחיר שבו נמכרות העבודות ,ומשום כך יש להן תפקיד
מרכזי בקביעת ערכן הכספי של יצירות וכושר השתכרותם של אמנים.
()6חללי תצוגה במוזיאונים לאמנות ובגלריות ציבוריות
בישראל למעלה מ 200-מוסדות הנקראים מוזיאונים ,אולם רק  56מהם קיבלו מעמד של מוזיאון
מוכר על פי חוק המוזיאונים שנחקק בשנת תשמ"ג ( 12.)1983כ־ 21מוזיאונים מוגדרים כמוזיאונים
לאמנות ,מהם כ־ 15מציגים אמנות חזותית .המוזיאונים המוכרים בישראל ממומנים בדרך כלל על
ידי משרד התרבות והרשויות המקומיות ,וכן מתרומות ומהכנסות עצמיות.
ב־ 2013העניק ִמנהל התרבות תמיכה בסך  5.5מיליון שקל ל־ 55גלריות .מרבית הגלריות הציבוריות
והמוזיאונים מעסיקים אוצרים ומקיימים מערכת מורכבת של בחירת התערוכות לתצוגה (במוזיאונים
הגדולים מתכנסות "ועדות תערוכות" ,אשר קובעות את האג'נדה השנתית של התערוכות) .הן
הגלריות הציבוריות והן המוזיאונים מושפעים משיקולים מסחריים ,מנטייתם של תורמים ואספנים
ומרוח התקופה .מיותר לציין שיכולתם של מנהלי חלל תצוגה להתעלם משיקולים כלכליים
ולדבוק בערכים וב"אמת" אמנותית מוגבלת ומצומצמת ,אך במידה שהם מצליחים בכך ,זוכה
המוסד שבניהולם להון מסוג אחר ,שאינו מתבטא בהכרח בכסף .למעט מקרים חריגים ,הגלריות
הציבוריות בישראל אינן משלמות שכר אמן לאמנים המשתתפים בתערוכה ,ואינן משלמות גמול
תצוגה (המקביל לתמלוגים שמקבלים מוזיקאים).

ב .אמנים שעובדים בקבוצה ־ חללי עבודה ותצוגה שיתופיים
חללים שיתופיים של אמנות משמשים קבוצות אמנים לעבודה ולתצוגה .יש בארץ יותר מעשרה
מקומות כאלה ,בתל אביב־יפו ,בירושלים ובחיפה .חללים שיתופיים נועדו לספק מענה לצורכי
האמן תוך צמצום העלויות הכרוכות בעבודתו ,על ידי איגום משאבים .במקרים רבים אמנים
חוברים זה לזה פורמלית (באמצעות עמותה ,קואופרטיב וכד') ובמקרים אחרים הם רק חולקים
חלל משותף .תופעת החללים המשותפים צוברת תאוצה מסוף שנות ה־ 90של המאה הקודמת,
והיא שונה בתכלית ממקבץ אמנים החולקים מבנה.
חללים שיתופיים משרתים קבוצת אמנים מגובשת ,בעלת מטרות משותפות ועניין משותף .פרט
לשיתוף תשתיות ולחלוקה בהוצאות שוטפות ,קבוצות אמנים מתגבשות על רקע שאיפה לעבוד
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1212רשימת המוזיאונים המוכרים על פי חוק

וליצור יחד ,לקדם תחום או עניין אמנותי מסוים ,להיחשף לעבודתם של עמיתים חברי הקבוצה,
ולקדם יצירה בין־תחומית וניסיונית .אמנים חזותיים נוטים ,מטבע עיסוקם ,לעבוד בחלל פרטי
עצמאי ,ומכאן הייחוד של עבודה דווקא בחללים שיתופיים .במקרים רבים משולבים בחללים אלה
גם חללי תצוגה ו/או מופע ,ופעילויות המאפיינות עבודת קבוצה .קבוצות אלה הן לרוב בין־תחומיות,
ומשרתות אמנים המחפשים השראה מעמיתים מתחומי אמנות שונים ,הן עבור המדיום שבו הם
יוצרים ,הן עבור שיתוף פעולה בין סוגי מדיה שונים ,הבוחנים את גבולות היצירה האמנותית .חלל
התצוגה השיתופי הוא ,הלכה למעשה ,לבו התפקודי של החלל המשותף כולו .חלל התצוגה משמש
לפעילות פתוחה לציבור ,ובמקרים רבים משלב אמנות חזותית עם מופע ,ערבי שירה וספרות,
סדנאות ועוד .חברי הקבוצה משתפים פעולה כדי ליצור פלטפורמת עשייה אמנותית ואוצרותית
עצמאית .בדרך כלל חברי הקבוצה מציגים את יצירותיהם לאורך השנה בגלריה ,בתערוכות יחיד
ובתערוכות קבוצתיות ,ומזמינים גם אמנים נוספים ,לבחירתם ,להציג בה.
חללי תצוגה אלה נבדלים מגלריות מסחריות בעיקר בשל הגמישות האוצרותית של הקבוצות
השיתופיות ביחס לאמנות שברצונן לקדם ,ובשל היעדר השיקולים המסחריים ממערך השיקולים
שלהן .כך למשל בסטודיו הצימר בתל אביב־יפו וב"מוסללה" בירושלים ,מתארחים אמנים ,שאינם
חלק מהקבוצה אך הוזמנו לעבוד ולהציג במקום .בתקופת ההכנה לתערוכה חולקים חברי הקבוצה
עם האמן המציג את חלל העבודה ,שלעתים הוא גם חלל התצוגה; "גלריה תיאטרון החנות",
המתמקדת באמנות מופע ,מתחזקת "ויטרינת תצוגה" כגלריה פתוחה לחלל הרחוב ,וחדר העבודה
המשרת את הקבוצה הפעילה שם ,זמין גם לאמנים המציגים בוויטרינה .גם "גלריה אלפרד"

(המכונה כיום "מכון אלפרד") מארחת אמנים שאינם חלק מהקבוצה הרשמית ,מעניקה להם גישה
לתשתיות ולחללי העבודה לקראת תערוכה ומציגה את יצירותיהם; קבוצת "סלמנקה" הפועלת
בשנים האחרונות בבניין הנסן בירושלים ,מזמינה אף היא אמנים לעבודה בחלל משותף ,שחלקו
משמש גם לתצוגה; אמני קבוצת "שטראוס" הירושלמית פועלים בחלל עבודה קולקטיבי ,הנפתח
תקופתית לציבור לאירועי מופע ותצוגה של אמנות שוליים; עוד בירושלים ,גלריה "ברבור" מקצה
משאבים רבים לטובת קבוצות מתושבי שכונות לב העיר ,ומציגה אמנות ניסיונית ובלתי מסחרית;
במסגרת פעילותה הייחודית ,קבוצת "בית ריק" ,הפועלת אף היא בירושלים" ,פולשת" לחללים
ולמבנים נטושים בעיר ,ומזמינה אמנים ליצור בהם יחד ולהציג תערוכה קבוצתית משותפת; קבוצות
רבות ,שלא שרדו לאורך זמן ,כשלו לאור דרישות בירוקרטיות ותקציביות ,ובהיעדר מימון ,תמיכה
וארגון יעיל ,נאלצו לסיים את פעילותן לאחר תקופה קצרה של עבודת יצירה אינטנסיבית.
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1313לדוגמה "הרצל  " 140שנסגר ב־ 2015בשל דרישות ארנונה " ,הקורו" שנסגר ב־ 2015בשל קושי לעמוד
בדרישות בירוקרטיות להסדרת הפעילות בחלל ו"המרכזית" שנסגר ב־ 2011בשל קושי לממן פעילות שוטפת.

המימון של קבוצות שיתופיות מושתת על חברי הקבוצה ,על הכנסות מאירועים פתוחים לציבור,
ולעתים נדירות גם על תרומות של בעלי יכולת ועניין .מטבע הדברים ,חברי קבוצה חשים שעצם
השתייכותם לקבוצה ותרומת המשאבים הדרושים לקיום אירועים פתוחים לציבור הם השקעה
מספקת .בשל כך נוטות קבוצות אלה להתקשות בהתמודדות עם היבטים אדמיניסטרטיביים
הכרחיים ,כגון ניהול ,ארגון ,גיוס כספים ,תקשורת עם רשויות ,שיווק ופרסום .המשאב העיקרי
העומד לזכות התארגנויות שיתופיות הוא כוח אדם מתנדב ,מוכשר ויצירתי .פעילותן בחלל העבודה
ובחלל התצוגה מושתת על כך ,ואין ביכולתן לממן סיוע של אנשי מקצוע בשכר .כל הקבוצות
שנמנו כאן נוטות לפעול בתווך הניסיוני של האמנות .יתרונה של פעילות שכזו היא בפתיחותה
לאמנים צעירים ופחות מוכרים ,אשר על פי רוב לא זוכים לתמיכה או לחשיפה ציבורית .גם אמנים
לא מסחריים ,הנאמנים לתפיסתם האמנותית בלבד ,נהנים מההזדמנויות שמספקים חללי עבודה
משותפים מסוג זה.

ג .הזדמנויות ייחודיות
()1פיסול במרחב הציבורי

14

אמנות במרחב הציבורי קיימת מימי קדם ,כחלק מדו שיח מתמשך של האדם עם סביבתו הקרובה
ועם העולם המורחב .אנדרטאות ופיסול עירוני הם הביטוי המוכר ביותר של אמנות זו .בימינו יש
יותר ויותר גני פיסול בנוף הפתוח ובשטחים ציבוריים פתוחים עירוניים.
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להגיע אל הצופה
"לפיסול הסביבתי יש אפיון שונה מיצירה המוצגת בחלל סגור כמו גלריה או מוזיאון .עיצוב
הפסל והחומר שממנו הוא מבוצע מותאם לסביבה הקיימת ולא פולש לתוכה .הוא משדרג
את הסביבה שבה הוא נמצא .האנשים שעוברים ורואים יצירות במרחב הציבורי אינם רק
מביני אמנות או חובבי אמנות .היצירה במרחב הציבורי חודרת למרחב הפרטי של האדם.
היא מגיעה אל הצופה ואינה מחכה שהצופה יגיע אליה ,ובמידה מסוימת מלמדת את
הצופה שפה נוספת”( .האמן אבי צפון מתוך מאמרו של איתן בוגנים).
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1414פרק זה ("פיסול במרחב הציבורי") נכתב בשיתוף עם הגב' ורדה גבעולי – אמנית ,פסלת באבן
1515איתי הורביץ ,מחשבות של אדריכל ,קישור לבלוג
1616איתן בוגנים ,הארץ ,למה מתעלמים מהפיסול הסביבתי 1 ,בדצמבר 2013
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פיסול במרחב ציבורי כרוך בסדרה מורכבת של צעדים .תחילתה בהחלטה של הרשות להציב ֶּפסל
במרחב הציבורי באתר מסוים .לאחריה ,הקצאת תקציב לפרויקט ומציאת מקורות מימון; בחירת
האמן; בחירת אופי היצירה; התקשרות עם האמן; התקשרות של האמן עם קבלני משנה; קבלת
(הּפסל הוא בדרך כלל אלמנט הנדסי המחייב תכנון הנדסי ומצריך
היתרי בנייה מגורמים מורשים ֶ
קבלת היתרי בנייה ואישורי יועץ בטיחות בתכנון ,בביצוע ולאחר ההתקנה).
בשלב הבא מתפרסם "קול קורא" המציג את עיקרי הפרויקט ומטרתו ומפרט מה הרעיון העומד
מאחוריו ומה מיקומו .לעתים הפרסום הזה פתוח ,פומבי ופונה לכלל הציבור (למשל בעיתון או
באתר אינטרנט עירוני) ולעתים נשלחות פניות ישירות לאמנים מקרב קהילת האמנות המקומית,
שהעירייה כבר עבדה עמם בעבר או שאותם היא מכירה (כך נוהגת עיריית חולון לדוגמה).
עם תום תקופת הגשת ההצעות לקול הקורא מתכנסת ועדת שיפוט מקומית ,שבה חברים בדרך
כלל נציג מתחום שיפור פני העיר ,אדריכל ,מהנדס ולרוב גם אמן .הוועדה בוחרת אמן מבין
האמנים שהגישו הצעה ומנהלת עמו משא ומתן על תנאי העסקה .בירושלים חברי הוועדה הם סגן
ראש העיר ,ראש אגף התרבות ,ראש אגף תכנון ובנייה ,ראש אגף הפיקוח ,חבר מועצה ,שלושה
חברים נוספים ,בהם אדריכל ,וכן כמה נציגי ציבור 17.בעיריית תל אביב יש נוהל 18הקובע את הרכב
הועדה :יו"ר הוועדה הוא אדריכל או אמן מתחום האמנות הפלסטית וחברי הוועדה הם איש ציבור,
מהנדס העיר ,מנהל אגף שפ"ע ,מנהל אגף התרבות והאמנויות (או נציג מטעמו) ,אדריכל בתים או
אדריכל נוףַּ ,פסל או ַצייר בצבעי שמן ,היסטוריון אמנות או מבקר אמנות ,נציג קרן ת"א לפיתוח,
מרכז הוועדה ונציג אגף תרבות ואמנויות .הנוהל אינו מציין מהו מניין חוקי לקבלת החלטות.
החלטות הוועדה בתל אביב מתבססות על שיקולים הנוגעים לאמנות ,סביבה ,בטיחות ,תחזוקה
ומדיניות עירונית.

19

סימפוזיונים
אמני הפיסול הסביבתי מוצאים הזדמנויות לבנות ולהציג יצירות באירועי פיסול המכונים "סימפוזיונים"
ונערכים כל העת בעולם ובארץ ,דוגמת "אבן בגליל" ,פסטיבל פיסול שנערך במעלות־תרשיחא בכל
שנה ,משנות ה־ 90של המאה העשרים .כיום נמצאים במעלות־תרשיחא ובסביבתה יותר מ־200
פסלי אבן ,בעקבות פעילות הסימפוזיונים .עיריית פתח תקווה הקימה פארק לזכרו של עוזי חיטמן
ויזמה שני סימפוזיונים בנושא מוזיקה לטובת הפארק .גם באשקלון ,במודיעין ,בראשון לציון
וברחובות נערכו בעבר סימפוזיונים .בדרך כלל העירייה ממנה לסימפוזיון אוצר ,העובד בשיתוף
עמה ועיקר תפקידו טיפול באדמיניסטרציה הסבוכה – הזמנת חומרי הגלם ,הקצאת אזור עבודה,
אירוח האמנים ,אבטחת אזור העבודה ,חיבור לחשמל ועוד.
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1717קישור לאתר האינטרנט של עיריית ירושלים
1818נוהל מספר " 645הצבת יצירות אומנות ויצירות לשם הנצחה בעיר תל אביב יפו" (בתוקף מ־ 26בדצמבר
)2001
1919קישור לאתר של עיריית תל אביב ,מידע על אמנות במרחב הציבורי
2020מורן רייס ,מתוך כתבתו של איתן בוגנים ,הארץ ,למה מתעלמים מהפיסול הסביבתי 1 ,בדצמבר2013 ,
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חיים ארוכים ומאושרים
"בכדי שהעבודה תשרוד ,היא צריכה תחזוקה ושיפוץ תקופתי ותקציב המופרש למטרה
זו .השימור צריך להיות בהסכמת האמן ומול הנחיות ומפרטים המסופקים על ידי האמנים
והיצרנים .אם זה נעשה ,לפסל יהיו חיים ארוכים ומאושרים .אם לא ,זה ייצור מבוכה
לקהילה שבה הוא נמצא( ".קלאוס אולדנבורג)

לאחר הצבת היצירה במרחב הציבורי וכדי שהציבור יוכל ליהנות ממנה לאורך זמן ,על הרשות
לתחזק ולשמר את היצירה לאורך השנים .גם חוק זכויות יוצרים התשס"ח 212007 ,נדרש לזכותו
של האמן בנושא זה וקובע כי "שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין;
לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר ,וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית
ביחס לאותה יצירה ,והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר" .זכות זו
עומדת ליוצר למשך חייו ו 70-שנה לאחר מותו .משמעות הדבר כי על כל רשות שומרת חוק לתת
קרדיט לאמן על עבודתו וכן לשמור על היצירה ,לוודא כי לא נעשית פעולה פוגענית ביחס אליה
(ונדליזם לדוגמה) ,וכמובן חל עליה איסור לשנות את היצירה או חלק ממנה (לדוגמה לכסות או
להסתיר חלקים ממנה).
בהתאם לפרשנות החוק ,השימור והתחזוקה של היצירה צריכים להיעשות על פי הוראות האמן
ובהשגחתו ,או בתיאום עמו .על הרשות והאמן לדון בנושא התחזוקה ולהעלות את הסיכום
ביניהם על הכתב ,בחוזה מסודר .עליהם להידרש ,בין השאר ,לאופי והיקף התחזוקה שיספק
המזמין או הפסל; לזכויות ולחובות של המזמין בביצוע עבודת התחזוקה ,כולל ניקוי שוטף,
תיקון וחידוש; לצורך בציפוי מגן וצביעה; ולזכותו של האמן להשתתפף בפעולות האחזקה,
כגון בחירת צבע.
המקרה של אגם
בהקשר זה מעניין להזכיר את מקרה המזרקה של יעקב אגם ,אשר תרם את יצירתו לעיריית
תל אביב .בחוזה שנחתם בין האמן לעירייה עוד בימי ראש העיר שלמה להט התחייבה
העירייה לתחזק כראוי את היצירה "לנצח נצחים" .מעניין מדוע הסכימה העירייה לחתום על
סעיף שכזה ,אולם הוא קיבל תוקף על ידי בית המשפט בשתי תביעות נפרדות שהגיש
האמן נגד העירייה בדרישה לשפץ ולתחזק את היצירה .עד היום השקיעה עיריית תל
אביב (שכאמור קיבלה את היצירה כתרומה) סכום של כ– 400,000ש"ח בשיפוץ אחד
ו– 2,000,000ש"ח בשיפוץ השני.
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2121סעיף  46לחוק זכויות יוצרים ,התשס"ח –  2007לינק לנוסח החוק ,מתוך אתר הכנסת
2222מוריה בן יוסף ,זמן תל אביב 28 ,בפברואר  2009לינק לכתבה ,וכן כתבתו של אילן ליאור ,הארץ,
 6ביולי  2011לינק לכתבה בהארץ .ראו פס"ד ת.א  35630/01יעקב אגם נ' עיריית תל אביב ואח'.

אמנים ולא מסגרים
[פסל חוצות של האמן בר חמא] עומדת בכניסה לעיר [קריית גת] ,והוקמה
"...האנדרטה הזו ּ ֶ
לזכר הנופלים ,והיא מוזנחת בצורה שאי אפשר לתאר[ .]...לידה אני מגלה שיש 'פרונקל'
שהוקם ,שאני לא יודע מי החליט עליו' ...פסל' של מפתח העיר ,של קריית גת .מי מחליט
על דברים כאלה? תיכנסו לשדרה ,כל השדרה מלאה בפסלים  -כל מיני כבשים וצבים ,שמי
מעלה על דעתו שאמן בכלל נגע בזה? מישהו עשה תחרות בין אמנים? כל ראש עיר או ראש
מועצה מחליט שהוא לוקח מסגר ונותן לו לבצע עבודות ,זה זול .זה עומד בחוץ ,אנשים
רואים ,כולם חושבים ,זו אמנות .העיר מלאה פסלים כאלה .אני חושב שצריך לעשות כאן
כתבה יום אחד .לבקר את כל העיריות ולראות מה קורה שם .זה חינוך לאמנות? אתה לא
יכול לדבר על חינוך לאמנות ולקרב את האנשים לאמנות אם אפילו בפיסול חוצות אתה
לא עומד בקריטריונים המינימליים .אתה מביא לפריפריה הזו ,שאני מכבד אותה ואני חלק
ממנה ,הצגת תיאטרון או פעולה תרבותית אחרת  -אם היא לא עומדת בקריטריונים של
אמנות ,היא לא צריכה להיות כאן! אני חושב שבהקשר של השרה רגב שנכנסה לתפקיד,
העניין של הפריפריה הוא חשוב מאוד ואני חלק ממנו וצריך לטפח אותה ,אבל לא ייתכן
שהפריפריה תקבל בסופו של דבר יצירות אמנות או מופעי תיאטרון כאלה ואחרים מבלי
שתהיה על זה ביקורת והשגחה מקצועית .לכן אני חושב שהמועצה לתרבות ,שאני חלק
ממנה ,צריכה לעבור על דברים כאלה ולבקר אותם.
צריך להביא אמנות פלסטית לפריפריה דרך תחרויות פיסול ,שבהן תיבחרנה יצירות
אמנות מקצועיות ,עם אמירה ועם צבע ועם חומר נכון למקומות האלה .אם במקומות
האלה נראה מחדש עבודות של אמנים ולא של מסגרים ,אני מאמין שבאמת היציאה הזו
לפריפריה בתחום האמנות הפלסטית תהיה צעד נכון ]...[ .צריך לחזור לתקופה שמשרד
השיכון ,מפעל הפיס ומשרד החינוך הכריזו על תחרויות בין אמנים .יש לי פסלים באשדוד,
בבת ים ובקריית גת מהתחרויות האלה .הייתה שם ועדה מקצועית שבחרה מתוך 50-60
פסלים שהגיעו לתחרות".
הפ סל אבנר בר חמא
(מתוך ראיון עם ּ ַ
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 ,חבר המועצה לתרבות והמדור לאמנות פלסטית

במשרד התרבות).
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2323ריאיון וידאו שנערך בקיץ  2015במסגרת פרויקט בקורס ״אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי״ בבצלאל
בהנחיית ד״ר דיאגו רוטמן ואיתן שוקר.

( )2פרויקטים מבוססי אמנות בשיתוף קהילות
בספרו "הזכות לעיר" כתב הפילוסוף והסוציולוג הנרי לפבר כי "ישנה חשיבות עצומה להכיר
באמנות כמקור ומודל להערכה מחדש של המרחב והזמן" .התערבויות במרחב הציבורי ויותר מכך,
פיתוח פרויקטים בשיתוף קהילות ,התפתחו באופן מואץ על ידי התנועה הסיטואציוניסטית בין
השנים  .1957-1970הסיטואציוניסטים סברו כי אנחנו יכולים לחיות את חיינו האזרחיים על פי צו
מצפוננו ולא חייבים להיכנע להשפעות של תרבות הצריכה או לשתף פעולה עם הממסד הפוליטי
או המוניציפלי.
על רקע הכרסום באמון האזרחים במוסדות השלטוניים והעירוניים ,ובעקבות פלישתם של
תאגידים למרחב הציבורי על ידי שלטי ענק ,התפתחה בשני העשורים האחרונים פרקטיקה של
אמנים היוצרים פרויקטים מתוך הצרכים של הקהילה .התפתחו גישות של "יצירת מקום" (Place

 ,)Makingאקטיביזם חברתי-אמנותי ו ,Art based Comunity Development-שמטרתן יצירת מקום
בעל זהות ומשמעות עבור התושבים .תיאוריות פוליטיות וחברתיות שונות קושרות בין תחושת
המקום וסוגיות של צדק ,זהות פוליטית ואזרחות עירונית .בעשור האחרון צבר התחום תאוצה
בישראל .ברוב בתי הספר הגבוהים לאמנות נפתחו קורסים אקדמיים הבוחנים את התיאוריות
והפרקטיקות של התחום .ב־ 2015הכריזה עיריית ירושלים על הסקטור היצירתי כקטליזטור שיש
לטפח ,בין היתר ליצירת פרויקטים הנובעים מצורכי הקהילה.
העוסקים בנושא עובדים לרוב בקבוצות עבודה המורכבות מאמנים חזותיים מתחומי מדיה
שונים ,בשיתוף פעולה עם מומחים מתחומי העבודה הסוציאלית-קהילתית ,אדריכלים ובעלי
מקצוע נוספים .פרויקטים מוצלחים דורשים מיפוי ,מחקר והיכרות מעמיקה עם האזור ועם
התושבים ,ופרק זמן של כמה חודשים עד כמה שנים ,כדי ליצור מערכת אמון בין הקהילה
ובין האמנים.
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פרויקטים מסוימים דורשים המשכיות ,שהיא תנאי בסיסי לבניית אמון בין הקהילה והאמנים .מצד
האמנים נדרשות מחויבות רבה והתמסרות לפרויקט ,שלרוב מצריך שיתוף פעולה עם עמותות,
ִמנהלים קהילתיים ,פעילים חברתיים והממסד העירוני .מכיוון שרוב הפרויקטים מתרחשים במרחב
הציבורי ,על האמנים לעמוד בדרישות בטיחות ,לקבל אישורים עירוניים ולצלוח בירוקרטיה מורכבת.
מקורות המימון של הפרויקט הם לרוב תקציבים עירוניים מוגבלים ,מרכזי אמנות ,תרומות וחסויות.
בשל מורכבות הפרויקטים והעלויות הגבוהות של החומרים ,נשחק התקציב לשכר האמנים.
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המצב הקיים
א .יוזמות עצמאיות של אמנים הפועלים במקום מגוריהם .חלקם מנוסים וחלקם לומדים תוך
כדי תנועה.
ב .פרויקטים בחסות ובליווי של מרכזי אמנות .לרוב המוסדות הם שיוזמים את הפרויקט ,מתוך
קשר ארוך טווח עם הקהילה המקומית .במקרים אחרים היוזמה היא של האמן ,בשיתוף פעולה
עם המוסד .מודל זה מאפשר ליווי צמוד מצד המרכז ,משלב התכנון ועד לביצוע .המוסד מגייס
את התקציב לפרויקט ,מסייע בתכנון ,מגבש תקציב ריאלי ומספק מטרייה של ידע ,לוגיסטיקה,
אמצעי ייצור ,מנגנון פנייה לקהילה ,ליווי ,תיעוד ,פרסום ויחסי ציבור.
מוסדות הפועלים במתכונת זו :מעמותה – מרכז לאמנות ומדיה ,ירושלים; המרכז הישראלי לאמנות
דיגיטלית ,חולון; ביתא – בית חדש לאמנות ,ירושלים; בית הגפן ,חיפה.
ג .פרויקטים ביוזמת עמותות עירוניות כגון "רוח חדשה" ,עמותה הפועלת לצד עיריית ירושלים;
"עדן" – החברה לפיתוח ירושלים; הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים); והמחלקות לאמנות בעיריות.
ִמנהליים קהילתיים גם הם יוזמים לעתים פרויקטים ופונים לאמנים ,באמצעות קולות קוראים או
בפנייה ישירה ,לפיתוח פרויקטים בשיתוף הקהילה.
ד .פרויקט "אמן בקהילה" ,ביוזמת המדור לאמנות פלסטית במשרד התרבותִ .מנהל התרבות במשרד
התרבות והספורט מכיר בצורך לעודד את היצירה האמנותית בפריפריה .מטרת הפרויקט לעשות
זאת ,בדגש על המעורבות הקהילתית של האמן .בין היתר ,במסגרת הפרויקט אמנים מצטיינים
מדריכים ,אישית וקבוצתית ,בני נוער ותושבים בוגרים בקרב הקהילה המקומית כדי לקרב אותם
לתהליכי יצירה אמנותית ,ללוות את תהליכי היצירה שלהם ולקדם את חשיפת היצירה במרחב
הקהילתי.
()3מתחמי תרבות ,בילוי ופנאי
מתחמים מטרופוליניים הם אתרים עירוניים הנתפסים כמיועדים לציבור .למתחמים מסוימים
יש מספר מצומצם של פונקציות ואחרים מיועדים למגוון פעילויות ושימושים .גורם אחד אחראי
לניהול המתחם על בסיס חוזה ,שלעתים מצמצם את מעורבות ההנהלה לאחזקת האתר בלבד
ולעתים מכתיב את מעורבותו בפעילות ובתכנים הקשורים במתחם.
מזה שנים משמשים מתחמים מטרופוליניים של תרבות ,בילוי ופנאי כזרז להתחדשות עירונית.
לדוגמה" ,פרויקטי מנוף" שבמסגרתם מבנה או כמה מבנים ,חלקם חדשים וחלקם ישנים ,מוסבים
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ומותאמים לשימוש החדש .בשני העשורים האחרונים יותר ויותר מבנים משוקמים ומותאמים
להשתלבות ברקמה עירונית גדולה יותר .מתחמים אלה מובחנים מסביבתם (ראו פולקסטון באנגליה,
קולטורבראווראי בברלין ,שרונה בתל אביב־יפו ,מתחם  21ועיר תחתית בחיפה) ,ומטרתם לייצר
מוקד משיכה לתיירים ולתושבי העיר .בזכות ייחודם הפיזי ,האדריכלי וההיסטורי הם יוצרים עניין
תרבותי במרחב העירוני ,ונעשים לחלק ממתחם המשרת תמהיל תחומים – תרבות ,אמנות ,פנאי,
ספורט ,בילוי ,מסחר ,הסעדה ,תעסוקה ומלונאות.
פעילות
הצלחת מתחם נמדדת בתרומתו לעיר ולסביבתו ובהיקף פעילותו .מגוון פעילות המשרת קהלים
שונים ומתקיים בזמנים שונים מאפשר לווסת את היקף הקהל במתחם ,ולשלבו באופן אורגני
בסביבה העירונית .מתחם שהפעילות בו אינה מגוונת יהיה בלתי מאוזן ולכן יהווה מטרד לשכונה
שבה הוא שוכן .תפקודו יהיה לא יעיל ויאופיין בתנודתיות רבה בהיקף הפעילות ובעומס הנגזר
מכך ,לאורך היממה ,לאורך השבוע ולאורך השנה.
בשל היותם חלק משמעותי בדינמיקה של העיר ,אפשר לווסת את פעילותם של מתחמים כאלה
באמצעות רגולציה ,בזכות העובדה שהם נבדלים פיזית מהסביבה ומנוהלים על ידי הנהלה מרכזית.
אפשר ורצוי לייצר בהם תנאים לפעילות של תעסוקה יצירתית ככלל ושל תרבות ואמנות בפרט,
פעילות שתייחד את המתחם ותמשוך קהל מתעניינים מגוון.
תרבות ואמנות
שילוב פעילות תרבות ואמנות במתחם מרחיב את מגוון המבקרים ומייעל את תפקוד המקום.
הכוונה והתאמה של סוג התרבות והאמנות לשכונה שבה נמצא המתחם ולצרכיה יביא למבקרים
מקרב תושבי השכונה ולא רק תיירים ובליינים .התאמה נכונה כזו תאפשר לתושבים להכיר בפעילות
המתחם כחלק ממהלך של התחדשות עירונית שמטרתה שיתוף אוכלוסייה קיימת ולא פגיעה בה
והדרתה .הגדרת אופי מדויק לפעילות התרבות והאמנות תורמת משמעותית לצביון האתר .היצע
פעילות מגוון ,שיכלול כמה מוקדי פעילות תרבותית – "גבוהה" או "נמוכה" ,מהזרם המרכזי או
מהשוליים ,מקומית או גלובלית ,מתבדלת או משתפת – יאפשר סינרגיה בין השימושים השונים
של המתחם ויעשיר את חוויית המבקר.
()4שימוש זמני בחללים ריקים
בערים רבות יש נכסים ,חלקם מבנים וחלקם חללים במבנים ,שאינם בשימוש .מבנה או חלל שאינו
בשימוש מידרדר פיזית וחזותית ומושך אליו פעילות א־נורמטיבית .ככל שהחלל או המבנה גדול
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יותר ,וככל שיש יותר חללים ומבנים שאינם בשימוש ,כך גדלה ההשפעה השלילית שלהם על
סביבתם .אולם מבנים וחללים שאינם בשימוש יכולים להיות משאב נדרש לפעילות של תרבות
ואמנות ,ועוגן חיובי ומושך קהל במרקם העירוני.
יתרונות
שימוש זמני ,בהיותו קצר טווח ,משקף נאמנה יוזמות שטח וצרכים עדכניים .כך ששימוש זמני יכול
לא רק לספק תשתית חברתית-תרבותית-קהילתית בזמן אמת ,אלא גם צרכים רבים ושונים של
תת־קהילות במרקם עירוני מגוון ומרובד ,בהינתן הסדרה של מנגנון שימוש זמני.
נוסף לכך ,בהיותו זמני ,שימוש כזה הוא נוח לניסוי ,לחידוש ,לבדיקה ולהרחבה של רעיון או של
פעילות מסוימת .שימוש זמני מעודד מעורבות ואחריות אישית וקבוצתית בקהילה ,מגביר את
חוסנה מבחינה חברתית ,חינוכית ותרבותית ואף מגביר את הביטחון האישי בה .לעתים שימוש
זמני מוכיח עצמו כפרויקט ראוי ,משתלב בסביבתו ומוביל לשיפור קבוע במרחב העירוני .על פי
רוב ,פרויקט של שימוש זמני מושתת על יצירתיות ויעילות ובשל כך עלויות ההקמה והתפעול
שלו נמוכות משמעותית מאלו של שימוש רגיל ,קבוע וארוך טווח.
לאור כל זאת ,נוטות ערים המשקיעות משאבים בפעילות עירונית יצירתית ,לעודד הקמת מנגנוני
שימוש זמני שיספקו מענה לצרכים קיימים ,יסייעו במימוש רעיונות חדשים ,וישמשו כמנגנון
לזיהוי ולאיתור צרכים .בישראל ,ובפרט בערים הגדולות ,מתקיימות פעילויות של שימוש זמני
באופן טבעי .יזמי פעילויות ְמאתרים נכסים שאינם בשימוש ומפעילים בהם פרויקטים עצמאיים
של תרבות ,אמנות וקהילה .מוקדי פעילות מעין אלה קמים ונסגרים חדשות לבקרים ,ומשקפים
את החיוניות העירונית בהיבט התרבותי-חברתי .הם יכולים לספק הזדמנויות לפעילות של אמנים
חזותיים ,ולתת מענה לצורכיהם.

25

.3

מקורות הכנסה ומימון פעילות
באמנות חזותית
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א .מבוא ־ מקורות פרנסה של אמנים ודרכי מימון של יצירת אמנות
מעטים האמנים המתפרנסים מיצירתם בישראל .אמנות במובן המסורתי של מכירת מוצר ,משאב,
ידע או שירותים מתקיימת באופן מצומצם מאוד בישראל .בשל כך נאלצים רובם המכריע של
האמנים להתפרנס מעיסוקים המשיקים ליצירה אמנותית או נלווים לה ,כגון הוראת אמנות ,מלאכות
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שונות ,ייעוץ ,עיצוב וכדומה ,ומתחומי עיסוק שאינם קשורים לאמנות ,למשל בהסעדה ,בחינוך
ובמכירות .הצורך להתפרנס ובו בזמן ליצור אמנות מחייב את האמן לנהל את זמנו כך שדרישות
העבודה יותירו בידו זמן ליצירה ,שהיא כאמור עבודה בלתי רווחית.
אמנים פלסטיים זקוקים לחללי עבודה ותצוגה .מימון חלל עבודה ליצירה מעמיס הוצאה נוספת
על כושר ההתפרנסות של האמן ,המוגבל ממילא .על פי חוק ,אין אמן רשאי ליהנות מהנחת
ארנונה מסובסדת לסטודיו לאמנות ,אלא אם כן המקום משמש אך ורק ליצירה .רשויות מקומיות
מתנות את תמיכתן בפעילות של מכירה והוראת אמנות
המעניקות הנחת ארנונה לסטודיו לאמנות ְ
בחלל שמוגדר כסטודיו לאמנות ,בהקפידן על אכיפת החוק ועל קניסה .בנוסף נדרש האמן לאתר
חללי תצוגה ליצירתו .תצוגת אמנות בציבור היא תנאי בסיסי להכרה באמן כיוצר פעיל .בין אם
אמנותו סחירה ובין אם לאו ,האמן זקוק להצגת יצירתו בציבור בעקביות ולאורך זמן כדי להשתלב
בשדה המקצועי ולהיקלט בתודעת הציבור .בארץ יש חללי תצוגה מסוגים שונים ,כמפורט בפרק
הקודם .לעתים אמן נדרש לממן את השתתפותו בחלל תצוגה ולעתים התערוכה ממומנת על ידי
המקום עצמו.

ב .תמיכת משרד התרבות והספורט
משרד התרבות והספורט אחראי לטיפול בכל נושאי התרבות במדינת ישראל .למשרד התרבות אין
תקציב קבוע .בכל שנה התקציב מאוים ולא פעם נוגסים בו .המדינה נוהגת בתרבות כבבן חורג,
ולכן במרוצת השנים נדד משרד התרבות ממשרד החינוך למשרד המדע ,צורף למשרד הספורט
וכן הלאה צירופים ווריאציות.
(ִ )1מ נהל התרבות
המנהל
ִמנהל התרבות אמון על הטיפול בכל נושאי התרבות מטעם משרד התרבות והספורטִ .
תומך במוסדות תרבות ואמנות ,במפעלים ובאירועי תרבות ,ביוצרים ובמבצעים ,שהם התשתית
לחיי התרבות והאמנות בישראל .הוא מעודד יוזמות במוסדות התרבות ומחוצה להם ,יוזם אירועי
תרבות באזורי הארץ השונים ומסייע לרקימתם ולתחזוקם של קשרי תרבות עם מדינות העולם.
המנהל הם תיאטרון ,מוזיקה ,אופרה ,מחול ,קולנוע ,מוזיאונים
התחומים שזוכים לתמיכת ִ
ואמנות פלסטית.
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( )2תפקידי ִמנהל התרבות
טיפוח היצירה האמנותית והתרבותית ושיפור איכותה ,עידוד המצוינות והמקוריות ומתן ביטוי
ליוצרים צעירים ,קידום וטיפוח נכסי התרבות ותשתיות התרבות בישראל והנגשת היצירה האמנותית
המנהל מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בפעילות
והתרבותית לכלל אוכלוסיית ישראלִ .
שוטפת ,בקידום יוזמות ,פעולות ,אירועים ופסטיבלים לאמנות ,בהכשרה אמנותית ברמה מקצועית
ומעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה ,קובע קריטריונים לתמיכה ,מקצה משאבים ומסייע בפתרון
בעיות ומשברים במוסדות השונים ,מעמיד מערכת פרסים לקידום ולעידוד האמן היוצר והמבצע.
המנהל תומך בכ־ 850מוסדות תרבות ואמנות ומטפל בלמעלה מ־ 2,900בקשות המוגשות מדי שנה
ִ
המנהל :מוזיקה ,תיאטרון ,מחול ואמנות בין-תחומית,
לתמיכה במוסדות ובפרויקטים .מחלקות ִ
ספרות ,אמנות פלסטית ,קולנוע ,פעילות בתי־ספר לאמנות ,מוזיאונים ,ספריות ,תרבות ערבית,
תרבות דרוזית וצ'רקסית ,תרבות בקהילה וחובבים ,מחקר ומורשת ,מכוני מחקר תורניים ,זמר
עברי ופסטיבלים.
התקציב במספרים
בֿֿ– 2010עמד תקציב ִמנהל התרבות על כ– 0.15%מתקציב המדינה .ב– 2016עלה שיעור התקציב
לכ– 0.23%חלקו בבסיס התקציב וחלקו בתקציב המכונה "על שינוייו" ומועבר לשר/ה הממונה
לטובת ִמנהל התרבות .בתקציב זה יש לשר/ה חופש פעולה יחסי בחלוקתו .התקציב עדיין
קטן פי ארבעה בערך מהממוצע באיחוד האירופי ,העומד על כ– .1%תקציב ִמנהל התרבות
ב–( 252016בסיס  +עודפי תקציב  +תוספות) עומד על  1,125,380,000ש"ח.

( )3המחלקה למוזיאונים
בישראל כ־ 200מוסדות מוזיאוניים ,מהם  56מוּכרים על פי חוק המוזיאונים התשמ"ג (.)1983
המוזיאונים עוסקים במגוון תחומים :ארכיאולוגיה ,אמנות ,אדריכלות ועיצוב ,אתנוגרפיה (לרבות
יודאיקה ,פולקלור ומורשת מיעוטים) ,היסטוריה (לרבות תולדות עם ישראל ,תולדות השואה
והגבורה ותולדות היישוב בעת החדשה) ,טבע ,מדע וטכנולוגיה.
המחלקה למוזיאונים מפקחת על קיום החוק בכל אחד מ־ 56המוזיאונים המוכרים 26ומייעצת
למוסדות המבקשים לקבל הכרה על־פי החוק .המחלקה היא הזרוע המבצעת והמפקחת על
ביצוע החלטות מועצת המוזיאונים ,לרבות תקצוב המוזיאונים לתפעול שוטף ולפרויקטים
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2525על פי אתר "מפתח התקציב"  ,נכון לאוגוסט 2016
2626נכון לסוף ( 2015מתוך אתר משרד התרבות)

המבוססים על מבחנים שוויוניים .המחלקה גם מרכזת את ישיבות מועצת המוזיאונים והוועדות
מטעמה – ועדת הכרה ,ועדה משפטית והוועדה לתכנון ולתקצוב – ומפעילה ועדות מקצועיות לבדיקת
איכות המוזיאונים.
ראוי לציין כי מנגנון מינוי כהונת המועצה לוקה בבעיות רבות ,שעליהן הצביע מבקר המדינה.

27

ב־ 2005הסתיימה תקופת כהונתה של מועצת המוזיאונים .שרי התרבות שכיהנו באותה תקופה
לא קידמו מינוי ועדה חדשה ,וזו התמנתה רק ב־ .2009בסוף  2011פיזרה שרת התרבות דאז ,לימור
לבנת ,את המועצה ,שחזרה לתפקד בהרכב חדש רק לאחר כשנה .המועצה סיימה את כהונתה
ונכון להיום לא הוקמה מועצה חדשה .חוסר רציפות של פעולת המועצה פוגע הן במוזיאונים והן
בציבור ,שכן תפקיד המועצה לפקח על פעילות תקינה של המוזיאונים.

הנתח של האמנות החזותית
ב– 2014עמד תקציב ִמנהל התרבות שהועבר למוזיאונים בישראל על  46מיליון ש"ח .באותה
שנה הוקצו כ– 38%מהתקציב 28למוזיאונים המציגים אמנות פלסטית ולתערוכות מתחלפות
של אמנות במוזיאונים מתחומים אחרים .סך התמיכה במוזיאונים בתחום האמנות הפלסטית
עמד איפוא על כ– 17.5מיליון ש"ח ,שהם  2.4%מתקציב ִמנהל התרבות לשנה זו.

( )4המחלקה לאמנות פלסטית
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במ נהל התרבות .נכון ל־ 2014תמכה
המחלקה לאמנות פלסטית אחראית על תחום האמנות ִ
המחלקה ב־ 41גלריות ציבוריות ,ב־ 19פרויקטים אמנותיים הקשורים באמנות בין-תחומית
ובאירועי תרבות המתקיימים ברשויות ציבוריות ,קידמה מפעלי אמנות למעורבות האמן
בקהילה והעניקה פרסי עידוד והוקרה ל־ 38אמנים עצמאיים .המחלקה אמונה על הפקת
התערוכה שמייצגת את ישראל בביאנלה לאדריכלות ולאמנות בוונציה ,וכמו כן היא מחלקת
מלגות (שכר עבודה לאמנים) היוזמים פרויקטים בפריפריה .ב־ 2014תמכה המחלקה באמנים
בפריפריה בשני פרויקטים :פרויקט "אמן מורה"  ,שבמסגרתו נבחרו  12אמנים מצטיינים לפעול
בבתי ספר ביישובים שונים ברחבי הארץ במשך עשרה חודשים ,ופרויקט "אמן בקהילה" ,
שבו נבחרו  14אמנים מצטיינים לעבוד במתנ"סים בקהילות שונות ,בהן ערד ,דימונה ,לוד,
רמלה ,מוסמוס ,חורה ועוד.
ב־ 2010התפרסם מחקר 30ובו הוכח כי היקף התמיכה של ִמנהל התרבות בתחום האמנות החזותית

2727מתוך אתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
2828החישוב הביא בחשבון את המוזיאונים הייעודיים לאמנות וכן הערכה תקציבית של שאר המוזיאונים
שהציגו באותה שנה תערוכות אמנות מתחלפות.
2929מתוך מסמך סיכום פעילות של משרד התרבות והספורט לשנת 2014
http://mcs.gov.il/documents/merged_document.pd
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הוא מזערי ובלתי פרופורציונלי לתחומי התרבות האחרים .המחקר בחן את חלוקת תקציב תחומי
התרבות השונים בארץ ,והשווה אותה לחלוקה הנהוגה בארצות אחרות.

האחוז המוקצה לאמנות החזותית (כולל מוזיאונים לאמנות) מתוך תקציב התרבות הממשלתי בכמה
ממדינות אירופה.

הממצאים הראו במובהק שהאמנות החזותית בארץ סובלת מתת תקצוב משמעותי ביחס לקולנוע,
לתיאטרון ולמוזיקה .חלק הארי של תקציב התרבות מתועל לידי עמותות ומוסדות ציבוריים
המחזיקים חללי תצוגה .בניגוד לאמנויות הבמה ,שם השחקנים ,הרקדנים והיוצרים מקבלים
משכורות מהמוסדות הנתמכים ,האמנים הפלסטיים אינם מקבלים שכר מכיוון שאינם מועסקים
על ידי הגלריות והמוזיאונים.
זאת ועוד :הם אינם מקבלים כלל דמי תצוגה או תמלוגים על יצירותיהם .בכנס "אמנות ,כוח
וכסף" שנערך ב־ 2012ביוזמת האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בשיתוף התכנית
לתואר שני (  )MFAבאמנות של בצלאל ,הציגה לראשונה גב' עידית עמיחי ,מנהלת תחום תרבות
במנהל התרבות ,נתונים התואמים את ממצאי המחקר.
ואמנות ִ
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3030לינק לתקציר המחקר בנושא" :היבטים כלכליים וחוקתיים הקשורים לתחום האמנות הפלסטית
ומעמדו של האמן" – איתן שוקר ,עו"ד נורית אשר2010 ,

ִמנהל תרבות  -התפלגות תקציב תמיכות ( 2010באלפי ש״ח)

במנהל התרבות .יצוין כי
תרשים מתוך המצגת של גב' עידית עמיחי ,מנהלת תחום תרבות ואמנות ִ
סעיף "מוזיאונים" נוגע לכלל  56המוזיאונים המוכרים בישראל ,בהם מוזיאונים לטבע ,לארכיאולוגיה
וכד' ,לצד מוזיאונים לאמנות.
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3131על פי מחקר של איתן שוקר בשיתוף עו"ד אשר-פניג ( ,)2010זו התפלגות העוגה :תיאטרון ,20%
מוזיקה  ,12%קולנוע  ,12%מחול  ,6.5%אופרה  ,3.5%אמנות פלסטית  +מוזיאונים לאמנות .5.9%

נתונים דומים עולים גם ממסמך שערכה המחלקה לפיקוח תקציבי של מרכז המחקר והמידע של
הכנסת ואשר התפרסם בסוף :2010
טבלה  - 1התפלגות תמיכות ִמ נהל התרבות לפי תחומים בשנים  2008ו( 2009-מיליוני ש״ח)

מהטבלה עולה כי תחומי התרבות המובילים במשקל התמיכות הם :תחום התיאטרון  -כ־23.5%
מסך התמיכות של ִמנהל התרבות ,תחום המוזיאונים  -כ־ ,15.4%תחום המוזיקה  -כ־10.6%
ותחום התאגידים  -כ־ .9.4%ארבעת תחומי התרבות הללו קיבלו בשנת  2009קרוב ל־60%
מסך תקציב התמיכות של ִמנהל התרבות .מעניין לראות כי התפלגות התקציב של ִמנהל
התרבות היא דינמית .במסמך שערכה המחלקה לפיקוח תקציבי של מרכז המחקר והמידע
של הכנסת והתפרסם בנובמבר  ,2015אפשר לראות שהתפלגות התקצוב השתנתה במובהק
בין  2008-9ל־.2014

33

טבלה  - 2תקציב ִמ נהל התרבות לשנת ( 2014מיליוני ש״ח)

בטבלה עולה כי התקציב המקורי של ִמנהל התרבות בשנת  2014היה כ־ 677מיליון ש״ח ,התקציב
לאחר שינויים היה  929מיליון ש״ח וביצוע התקציב היה  722ש״ח  -כ־ 77.7%מהתקציב המאושר.
יש לציין גם כי לאחוזי התמיכה בתחום התיאטרון ( ,)14.4%המוזיקה ( )10%והמחול ( )4.7%כפי
שהם מופיעים בטבלה מתווספים תקציבים נכבדים מסעיף "תרבות בקהילה" ( ,)1.8%הכולל בעיקר
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פעילות מתחומי האמנות הפרפורמטיבית ,ומסעיף "פסטיבלים לתרבות ולאמנות" ( ,)1.7%הכולל
אף הוא בעיקר תמיכה במופעי תיאטרון ,מוזיקה ומחול .אם נוסיף לנתונים את תקציבי הפרסים
וב־ 2016גם את תקציב תקנת סל"ע (סל תרבות עירוני) החדשה ,נמצא כי אחוזי התמיכה בתחומים
אלה בפועל גבוהים אף יותר ביחס לתמיכה באמנות החזותית.
בטבלה ניכר כי הצטמצם תקציבם של תחומים רבים מאז  2010ואחוזי התמיכה צנחו לטובת
סעיפים תקציביים חדשים .ב־ 2014עמד תקציב ִמנהל התרבות למוזיאונים בישראל על  46מיליון
ש"ח ,מהם כ־ 17.5מיליון ש"ח עבור מוזיאונים המציגים אמנות חזותית ותערוכות מתחלפות של
אמנות במוזיאונים מתחומים אחרים .תקציב המוזיאונים המציגים אמנות פלסטית היה כ־2.4%
מכלל תקציב ִמנהל התרבות –  17,328,000ש"ח .האמנות החזותית קיבלה ב־ 0.8% 2014מכלל
תקציב ִמנהל התרבות ,ותקציב הפרסים בתחום האמנות החזותית עמד על .0.15%
תקציב תחום האמנות החזותית (ללא מוזיאונים) עמד איפוא ב 2014-על  0.95%מכלל תקציב
ִמנהל התרבות – סך הכול  6,859,000ש"ח .בחינה של הנתון הזה והשוואתו לדיאגרמה של אחוזי
התמיכה באמנות חזותית במדינות שונות (בעמוד  )31מעלות שתקצוב האמנות החזותית בישראל
נמוך פי ארבעה בממוצע מהמדינות שנבדקו!
( )5תבחינים :קריטריונים לתמיכה
א .מבוא
היקף התמיכה במוסד אמנות או בקבוצת אמנים נקבע על פי תבחינים; תבחינים שונים זוכים
למשקלות (מכפלות) שונות ,המייצרות מדרג חשיבות ומשמשות לחישוב ציון משוקלל הנמדד
ביחס לכל הגופים הנתמכים באותו זמן .יש שני סוגי תבחינים :כמותיים וערכיים .התבחינים
הכמותיים מביאים בחשבון ערכים מדידים כגון מספר הפקות (תערוכות או הופעות) ,מספר
אמנים משתתפים ,כמות קהל מבקר ,מרחק גיאוגרפי ממרכז הארץ וכדומה .התבחינים הערכיים
גובשו על ידי יועצים וועדות מומחים ומביאים בחשבון מדדים נורמטיביים כגון חדשנות ,תרומה
לקהילה וכו' .הקריטריונים לחלוקת התקציבים הוסדרו רק לקראת סוף המילניום הקודם.
ב־ 1997הגיש התיאטרון הארצי לנוער עתירה לבג"ץ בגין אפליה בתקצובו .בג"ץ כפה על משרד
התרבות (אז חלק ממשרד החינוך) לקבוע קריטריונים ברורים ושקופים לתמיכה במוסדות תרבות.
ב־ 1999פורסם דו"ח ברכה על מדיניות התרבות וקיבע את החשיבות של תבחינים וקריטריונים
ברורים לתמיכה .שיטת תנאי הסף והתבחינים הנהוגה מקשה ביותר על השגת תמיכה עבור חללי
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עבודה ותצוגה משותפים .כפי שצוין בפרק הקודם ,האמנים עצמם מנהלים את החללים הללו
( ,)Artist Run Spaceהמאופיינים בפעילות בין-תחומית ,בשילוב בין סוגי מדיה שונים ובניסיוניות.
הפעילות בהתארגנויות אלה ממוקדת ביצירת תוכן אמנותי ,וכל הסוגיות המנהלתיות ,השיווקיות
והכלכליות נוטות להיזנח .נכון ליום כתיבת מסמך זה ,למשרד התרבות אין כלל תקנה המסדירה
או מגדירה את יחסו לאמנות בין-תחומית.
זאת ועוד ,חללים אלה הם על פי רוב פרוביזוריים ,חללי שימוש זמני וחללים שעברו הסבה והתאמה
מבנית בסיסית בלבד לפעילות תרבות ולאירוח קהל .בשל כך התארגנויות וחללים אלה אינם
עומדים בתנאי הסף ובתבחיני התמיכה של משרד התרבות ,וסובלים מהיעדר תמיכה והכרה מצדו.
באמצע  2016החליטה שרת התרבות והספורט ,מירי רגב ,לשנות את התבחינים בתהליך מואץ שכלל
גם חיוב של המוסדות לחתום על מסמך "נאמנות בתרבות" והורדת ניקוד למוסדות שלא הופיעו
בשטחי יהודה ושומרון .מלבד זאת הצהיר משרד התרבות בהובלתה של השרה רגב שהתבחינים
שינוסחו וייחתמו יחייבו את המוסדות רטרואקטיבית .מכיוון שתחום האמנות החזותית אינו
פרפורמטיבי ואינו מקיים הופעות נודדות ,ניקוד המוסדות לאמנות פלסטית הצטמצם אוטומטית
על פי הקריטריון החדש.
פורום מוסדות תרבות (באמצעות עו"ד ברמן) שלח מכתב בן  30סעיפים בתגובה לטיוטה שפרסם
משרד התרבות .בסעיף  ,10הנוגע להחלתו הרטרואקטיבית של הקריטריון החדש ,נכתב:
"אל מול היעדרה של השפעה ממשית על פעילות מוסדות התרבות ,יש לתת משקל משמעותי
לפגיעה הקשה שתיגרם למוסדות שכלכלו את צעדיהם בהתאם למבחני התמיכה הקיימים .לא
ניתן לקיים יצירה תרבותית ללא מידה מינימלית של ודאות ביחס לתכנון התקציבי ,שנעשה
על בסיס מבחני התמיכה הקיימים .כאשר מנהל או מנהלת מוסד תרבות מתכננים את פעילותם
לשנה הבאה הם מביאים בחשבון את תוכנם של מבחני התמיכה ,מעריכים על יסוד מבחנים
אלה מה צפוי להיות שיעור התמיכה בהם ,ובהתאם לכך מגבשים תכניות עבודה ובונים תקציב.
המרווחים של המוסדות לטעויות אינם קיימים בתקציבים הקיימים ,והפגיעה במוסדות תרבות
שתכננו את פעילותם בהתאם למבחנים הקיימים תהיה קשה".

במסמך תגובה מטעם איגוד האמנים הפלסטיים 32לפרסום טיוטת המבחנים הנ"ל נכתב בין היתר:
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3232איתן שוקר ועו"ד נורית אשר פניג כתבו את המסמך בשיתוף ולבקשת איגוד האמנים הפלסטיים ,הוא מצורף
לנספחים של דו"ח זה.

1.1האמנים הפלסטיים אינם מקבלים תשלום עבור עבודתם מהמוסדות הנתמכים ,בניגוד
לשחקנים ,רקדנים ,מוזיקאים ורוב היוצרים של אמנויות המופע .עם זאת ,רוב המוסדות
הנתמכים הם גלריות ציבוריות ,אשר מציגות את עבודותינו .אי לכך ,יש לנו עניין גדול
בהסדרת התבחינים ,ואנו מבקשים משנה תוקף להערותינו.
2.2לגישתנו ,יש לשנות את אופן היחס לתקצוב התחום למתווה רב שנתי של  3שנים לפחות.
כיום המוסדות אינם יכולים לתכנן פרויקטים ארוכי טווח .לא מצאנו בשינוי מבחני התמיכה
כל התייחסות לחשיבה ארוכת טווח.
3.3לדעתנו כדאי לבחון מחדש את דרישת משרד התרבות להחלת הקריטריונים רטרואקטיבית,
על מנת שלא לפגוע ולחבל בתהליכים ותכניות שכבר החלו.
4.4במסגרת התקציבים הזעומים העומדים לרשותם של מוסדות לאמנות פלסטית ,הפחתה
של  10%בתמיכה של מוסד עלולה להביא לקריסתו .אנו רואים בדאגה סגירה של מוסדות
חשובים בתקופה זו כתוצאה מהיעדר תמיכה נאותה.
5.5מצורפים הנושאים המרכזיים שיש לדעתנו לתת עליהם את הדעת:
א .הפרדת תחומי העיצוב והאדריכלות ( )Applied Artsוהאמנות הפלסטית (Fine
 .)Artsאלה תחומים שונים בתכלית ,כלכלתם שונה ,ונדרשת להם צורת התייחסות נבדלת.
ב .אנו מברכים על כך שמשרד התרבות הפנים את בעיית חוסר מתן שכר ודמי תצוגה לאמנים
הפלסטיים .האופן בו יש לעודד או לחייב את המוסדות הציבוריים לתגמל את האמנים
הפלסטיים המציגים במסגרתו הוא מורכב אך אנו חושבים שיש לפתח לאלתר מנגנון שבו
ישנו תמרוץ לתשלום שכר אמן וגמול תצוגה .המצב המוצע כעת אינו מספק ובפועל לא יביא
לכל שינוי .הניקוד שהוקצב לכך ואופי הניסוח אינם נותנים מענה הולם לצרכים העכשוויים
של האמנים ,לאור זאת יש למצוא פתרונות יעילים והולמים לצרכים הנ"ל .אנו מציעים:
 .1להפריד את התחשיב של שכר האמן מתחשיב שכר האוצר;
 .2להוסיף גמול תצוגה לאמנים;
 .3להפריד בין הוצאות מימון יצירות וחומרי עבודה ובין שכר אמן וגמול תצוגה ,ובוודאי
שלא להכיר בהם כשכר לאמן לצורך ניקוד.
ג .החזרת תערוכות הנושא כסעיף בעל משקל .תערוכות נושא הן לא פעם תערוכות הדגל
של מוזיאונים וגלריות .הן מאפשרות סקירה היסטורית ,סוציולוגית ומדיומלית של תחום
ספציפי ,תופעה ,ז'אנר וכיו"ב .הן מזמינות הצגת קשת רחבה של אמנים .כיצד ייתכן שמשרד
התרבות לא יעודד הצגת תערוכות נושא? אלו לרוב תערוכות מורכבות ויקרות הדורשות
מחקר ופיתוח .חוסר תמרוץ עלול להביא עליהן כליה .נבקש הסבר מניח את הדעת מדוע
הנושא נמחק מכל הסעיפים באופן גורף ושיטתי.
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ד .יש לתת את הדעת על ההשפעה של המשתנה ״אמן מרכזי״ לתמיכה במוסדות ,שעלולה
ליצור מצב של תעדוף הגלריות לאמנים מבוססים ומצליחים על פני מתן הזדמנויות לאמנים
בראשית דרכם ,ואלה שיצירתם מוכרת פחות .האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים
מבקש לקחת חלק פעיל בניסוח התבחינים ,וכמו כן נבקש שימוע בעל פה על פי דין.

בעקבות שימוע שנערך במשרד התרבות בירושלים ב־ 6באפריל  , 2016הבטיח משרד התרבות כי
תהיה הגנה על תקציב המוסדות בשנים  .2016-17כמו כן הוחלט כי מערכת הניקוד עבור תשלום
שכר אמן בגלריות הציבוריות תכלול תמרוץ זעום למוסדות שישלמו גמול תצוגה.
נכון לכתיבת שורות אלה (אוקטובר  )2016נוסח התבחינים לאיגודים המקצועיים ל־( 2016תקנה
הנוגעת בין היתר לתקציב האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל) עדיין לא הושלם.
אי לכך האיגוד לא קיבל את פעימת התקציב המוקצית לו ומתנהל ללא תזרים מזומנים ובחוסר
ודאות לגבי היקף התקציב.
ב .חופש המימון
עם כניסתה לתפקידה הצהירה שרת התרבות הנוכחית ,מירי רגב ,כי מוסדות ואמנים לא יקבלו
תמיכה אם "יחתרו תחת המדינה" .בעקבות תגובות חריפות נגד חופש הביטוי ,המירה השרה
את הצהרתה וטבעה את המושג "חופש המימון" – זכותה של המדינה לתקצב אמנות שאינה
"חותרת תחת המדינה" .יתר על כן ,השרה ביקשה להעביר את סמכויות האכיפה והאפשרות
לשלילת תקציבים ממשרד האוצר למשרד התרבות ,ואף יזמה בפועל על פי הצהרותיה שלילת
תקציבים ממוסדות שהציגו חומרים שנחשדו בעיניה כחותרים תחת המדינה .במסמך זה לא נעסוק
בהשפעות הפוליטיות והחברתיות של המהלך ,אולם נעסוק בהשלכתו על היצירה והיוצרים .אנו
עדים להפעלת צנזורה עצמית מצד יוצרים ומוסדות ,מחשש שהתכנים שהם מפתחים בתהליכים
ארוכי טווח ייפסלו ויגררו עיכובים בחלוקת התקציבים .התהליך הזה פוגע בחופש היצירה ,ומהווה
נדבך נוסף בסירוסה.
ג .חוק הנאמנות בתרבות ואכיפתו
ביום  27בינואר  2016הציגה שרת התרבות את החוק שנודע כ"חוק הנאמנות בתרבות" ולפיו על
אמנים לחתום על הצהרת נאמנות למדינה כתנאי לקבלת תמיכה .החוק הוא למעשה וריאציה על
חוק יסודות התקציב ,שלפיו "אדם המציין את יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום ֶאבל,
או עושה מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה ,מאפשר
שלילת או הפחתת תקציב מגוף המתוקצב על־ידי המדינה".
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על אף שהחוק השנוי במחלוקת כבר קיים ,הפרובוקציה המחייבת את מוסדות התרבות לחתום
על המסמך כתנאי לתקצובם גורמת בפועל להגברת הצנזורה העצמית .נציין כי השרה פועלת מצד
אחד לתקן ,ולו במעט ,את התקצוב הבלתי שוויוני וחסר הפרופורציות לאוכלוסייה הערבית ,אך
מצד שני גם אמנים מהמגזר הערבי מחויבים לחתום על ההצהרה.
פרסום ראשון :היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישר היום (ד') את חוק "נאמנות
בתרבות" של שרת התרבות מירי רגב שנחשף לראשונה ב .ynet-רגב אמרה בתגובה :״אני
גאה ושמחה לבשר שמוסד תרבות שיחתור תחת המדינה לא ייהנה מתמיכתה .לראשונה,
משרד התרבות ,שנושא באחריות מימון מוסדות תרבות ,מקבל לידו גם את הסמכות הנדרשת
להבטיח שמוסדות התרבות הם לא מעל החוק".
היועץ הודיע כי לא אישר את ההצעה המקורית של רגב לבחון מראש את פעילות הגופים
בטרם יקבלו תמיכה ,ובכך למעשה ,לקיים ביקורת מראש על התכנים התרבותיים .ממשרד
המשפטים נמסר כי "ההסדר שאושר מבחינה משפטית על־ידי היועץ המשפטי לממשלה
מהווה תמונת ראי של ההסדר שקיים כבר היום בחוק יסודות התקציב ,שמאפשר שלילת
או הפחתת תקציב מגוף המתוקצב על־ידי המדינה ,אשר פועל לשלילת קיומה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,מסית לגזענות ,לאלימות או לטרור ,תומך במאבק
מזוין נגד ישראל או במעשה טרור נגד ישראל ,מציין את יום העצמאות או יום הקמת
המדינה כיום אבל ,או עושה מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או
סמל המדינה"( .מתוך אתר)33YNET

מתוך דו"ח מצב התרבות.2014 ,
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בדיון שהתקיים בכנסת ב־ 3בנובמבר  2014עלו הנתונים החמורים הבאים :ביישובים המוגדרים
כערביים (בהם מתגוררים  15.4%מכלל האוכלוסיה בישראל) אין כמעט אולמות תרבות או אפילו בתי
קולנוע .בסיכום הדיון קרא יו"ר הוועדה ח"כ עמרם מצנע לשרת התרבות להגדיל משמעותית את
תקציב התרבות הערבית" .צריכת התרבות הערבית הקלאסית ,נמוכה מצריכת התרבות המערבית
ולכן יש ליצור העדפה מתקנת לתרבות הקלאסית הערבית כדי ליצור ולעודד את צריכתה" .הוועדה
קראה גם לרשויות המקומיות הערביות לתת עדיפות לנושא זה תוך סיוע משמעותי בתמיכה
ובבינוי .דוגמה מעניינת הנוגעת לתשתיות של תחום האמנות החזותית ביישובים ערביים היא
הגלריה לאמנות באום אל פחם .גלריה זו היא יוזמה יוצאת דופן בנוף התרבות הערבית בארץ,
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3333מתוך הכתבה של מורן אזולאי מיום  24בפברואר  ,2016קישור לכתבה
Eytan Shouker, Israel country profile report commissioned by Med ECulture in3434

קישור לדו"ח

בבחינת היוצא מן הכלל המעיד על הכלל .מוזיאון לאמנות טרם נוסד ביישוב ערבי בישראל.
"הגלריה נוסדה בשנת  1996בעקבות יוזמה של אנשים ואמנים מקומיים ,במטרה להביא
אמנות עכשווית ואיכותית ליישוב ולתושביו ולהציג אמנות ערבית ופלשתינאית מקורית.
בהיעדר גלריות נוספות במגזר הערבי במדינת ישראל ,המקום הפך במשך השנים לנקודת
מפגש חשובה ומרתקת בין תרבויות ובין אנשים .תערוכות אמנות עכשווית ,מפגשים ושיח
גלריה ,סימפוזיונים ,סדנאות יצירה וימי עיון – כל אלה משכו קהל רב והפכו את הגלריה
למקום מרכזי בחיי התרבות המקומית והבינלאומית.
הגלריה פועלת ללא מטרות רווח ומתוקצבת באופן שוטף ממשרד התרבות ,הרשות והקהילה
המקומית ,תרומות מקרנות שונות בארץ ובחו"ל ,הכנסות עצמאיות ,מפעל הפיס".
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כך הגדיר סעיד אבו שקרה ,מנהל הגלריה וממיסדיה ,הוגה רעיון הקמת מוזיאון אום אל-פחם
לאמנות עכשווית ,את הרוח מאחורי הקמת הגלריה:
"הבנו שעלינו מוטלת האחריות הגדולה לטווח הארוך ,לבנייה מחדש ,לאיסוף ,למחקר,
להנצחה ולהצגה של כל הקשור לתרבות הערבית והפלסטינית שהתרסקה .כל אלה ינותבו אל
תוך בניין גדול ,המוזיאון הערבי הראשון שיחבר בין העבר לבין ההווה והעתיד ,משכן לחזון
אשר יחזיר לאנשים את השמחה ,הגאווה והשייכות… אנו נגדל דור נאמן לזהותו ולתרבותו,
דור שיידע לקחת אחריות על חייו ועל עתידו .דור של בנים גאים ושייכים ,משכיני שלום
ומפריחי שממה".
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התשובה לשאלה האם הצהרתו זו עומדת בקנה אחד עם חוק הנאמנות החדש תתברר בשנים
הקרובות .ביום  13באפריל  2016נשלח ליועץ המשפטי של משרד התרבות מכתב מטעם פורום
עמותות התרבות הערבית בישראל ,בבקשה להפסיק את התיקון לחוק התרבות והאמנות 37.נכתב
בו ,בין היתר" :המדובר בתזכיר חוק המצמצם באופן משמעותי את מרחב היצירה של ארגוני תרבות
בכלל ובמיוחד את ארגוני התרבות הערביים [ ]...במדינת ישראל אין כל חידוש בכך שמוסדות
המדע והאמנות נזקקים לתמיכה ממשלתית – והמוסדות אשר יכולים להתקיים ללא כל תמיכה
ממשלתית הרי הם בטלים בשישים".
( )6אתר מרכב"ה ותזרים העברת התקציבים למוסדות
למנהל התרבות .לצורך קבלת
אתר מרכב"ה הוא הפורטל שדרכו המוסדות מדווחים על פעילותם ִ
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3535מתוך אתר האינטרנט של הגלריה
3636מתוך אתר האינטרנט של הגלריה
3737המכתב מצורף לנספחים של מסמך זה.

תמיכה ,יש לספק את מכלול האישורים והדיווחים הנדרשים דרך האתר באמצעות כרטיס חכם
המחובר למחשב.
משאלונים ששלחנו לקבוצות יוצרים המקבלות תמיכה ,עולה כי המערכת מסורבלת והצורך
לעבוד דרכה מערים עליהם קשיים :המערכת נפתחת להגשות ולקראת הדד ליין נוטה "להתרסק",
והזמן הדרוש להזנת הנתונים בה אינו פרופורציונלי לסכומי התמיכה הזעומים .נציגי עמותות
קטנות טוענים שהשקעת זמן בבירוקרטיה זו על חשבון עבודה על תוכני הפעילות היא לא פעם
גבולית מבחינת שיקולי עלות-תועלת .בעיה זו משותפת לכל המוסדות הנתמכים בכל תחומי
המדיה ,אך בעייתית במיוחד לעמותות הזוכות לתקציבים נמוכים ,שבין  20-40אלף ש"ח בשנה
( 1,700-3,300ש"ח בחודש).
תקציב המוסדות נקבע מחדש בכל שנה ועלול להישלל במקרה שאחד הטפסים או הדוחו"ת אינו
עומד במדויק בדרישות .מכיוון שאישור התקציב מתמהמה לפעמים עד אמצע השנה ,הרי שרק
לקראת המחצית השנייה של השנה ,המוסד יודע מה התקציב העומד לרשותו .פעימת התשלום
השנייה אמורה להגיע לקראת הרבעון השלישי ,אולם המוסדות מציינים שלא פעם התקציב נכנס
לחשבון העמותה בפועל רק בסוף דצמבר! (לפעמים ימים ספורים לפני תום השנה) ,ואם העמותה
לא משתמשת בתקציב עד  31בדצמבר ,עליה להחזירו .בשל המצב האבסורדי הזה ,מוסדות קטנים
נקלעים למצב שבו תמיכה ממשלתית אינה כדאית עבורם .התארגנויות עצמאיות של אמנים
שומעות מהקולגות שלהם על ההתנהלות וחוששות ,בצדק ,להקים עמותות ,שכן תהליך זה גוזל
משאבי זמן ואנרגיה לא מבוטלים .לכך מתווספת העובדה שעד  2015אפשר היה לבקש תמיכה
ממשרד התרבות רק לאחר שנתיים של פעילות .בתיקוני התמיכה של שנת  2016התווסף סעיף
המאפשר הליך מקוצר יותר ,בתנאים מסויימים .אנו מוצאים כי מערכת המרכב"ה ותזרים התמיכה
הם חסמים מהותיים לשגשוגן של התארגנויות עצמאיות.
( )7פרסים
א .תקציב פרסים ומלגות
בניגוד לרוב תחומי היצירה ,שבהם האמן מקבל תשלום עבור עבודתו – למשל בתיאטרון ,בקבוצת
מחול ,בתזמורת וכו' – האמנים הפלסטיים אינם מקבלים שכר באופן ישיר .משרד התרבות מעניק
תמיכה ישירה לאמנים בתחום האמנות החזותית רק באמצעות פרסים ומלגות אמן בקהילה ואמן
מורה .סעיף הפרסים הוא אחוז משמעותי מכלל התמיכה בתחום האמנות החזותית.
לדוגמה ,ב־ 2013היה סך כל הפרסים בתחום התרבות והאמנות  2,747,000ש"ח ,מהם הוענקו

41

 1,020,000ש"ח ליוצרים בתחום האמנות החזותית .ב־ 2014הגדיל ִמנהל התרבות את תקציב
הפרסים בתחום התרבות והאמנות דרמטית ,והיקפו עלה ל־ 7,908,000ש"ח (שהתחלקו בין 192
יוצרים ,מהם  38אמנים פלסטיים) ,אולם תקציב הפרסים בתחום האמנות החזותית נשאר כמעט
הספרות (גם הסופרים
ללא שינוי 1,030,000 :ש"ח .נציין שבאותה שנה חולקו פרסים בתחום ִ
פועלים בעיקר עצמאית) בסך של  1,966,000ש"ח ,כמעט כפול מתקציב הפרסים בתחום
האמנות החזותית.
בשל בעיות ביורוקרטיות במשרד התרבות ובמדור לאמנות פלסטית ,לא פורסמו במועדם הקולות
הקוראים להגשת טפסים למועמדויות לפרסים בתחום האמנות הפלסטית ב .2015-רק לאחר
התערבות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל ופנייתו לתקשורת ,פורסמו לבסוף
שלושה קולות קוראים ברגע האחרון :ליוצרים בתחומי העיצוב ,למועמדים לפרס האמן הצעיר
ולפרס מפעל חיים ,ובהמשך גם למועמדים לפרס שרת התרבות .ב־ 2015לא פורסמו קולות קוראים
לפרס עידוד היצירה ,ולפרס האוצר (שניתן ב־ ,)2013כך שסך סכום הפרסים ירד.
בדיקת מחלקת המחקר של האיגוד העלתה את הנתונים הבאים:
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פרט לסוגי התמיכה הללו ,משרד התרבות מציע שני מסלולי מענקים שנתיים לאמנים ,המקנים
להם משכורת חודשית .מסלול "אמן מורה" מתקיים בשיתוף פעולה בין משרד התרבות ומשרד
החינוך .במסגרתו מקבל האמן משכורת על בסיס שעות עבודה שבועיות שלהן הוא מחויב למשך
שנת הלימודים ,ובמהלכן הוא מלמד אמנות פלסטית בבית ספר נבחר .השתתפות האמן במסגרת זו
מוגבלת לפעם אחת ב־ 7שנים .תנאי סף לקבלה הן פעילות מקצועית מוכרת ב־ 3השנים האחרונות
לפחות ואישור הסכמה מבית הספר המיועד .עדיפות ניתנת לאמנים בעלי ניסיון הוראה באמנות,
ולבתי ספר בפריפריה .רק מספר מצומצם מהפניות מתקבלות .מסלול "אמן בקהילה" מתפרסם
מטעם משרד התרבות כקריאה להגשת מועמדות לעבודה עם קהילה מסוימת .במסגרת זו מקבל
האמן משכורת על בסיס שעות עבודה שבועיות שלהן התחייב למשך שנה ,ובמהלכן הוא פועל
במסגרת חברתית-קהילתית ומנחה קבוצות תושבים בתחום התמחותו .גם מסלול זה מוגבל

3838מידע מפורט על הפרסים והמלגות של מנהל התרבות ניתן למצוא בנספח א'.
3939בריאיון טלפוני שערכנו עם מריה יריב ,ראש תחום אמנות פלסטית במשרד התרבות ,בספטמבר ,2016
נמסר לנו שבשתי המלגות – אמן בקהילה ואמן מורה – יש לוועדה מנדט להמשיך לתקצב אמנים
שיצרו פרויקטים משמעותיים למשך שנתיים-שלוש נוספות ,במסגרת מכסת התקציב שנקבעה.
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לאמנים מצטיינים ,והשתתפות בו אפשרית אחת ל־ 7שנים 39.ועדת שיפוט בוחרת מספר מצומצם
מהפניות המתקבלות.
ב .מנגנון ההפקה וועדות הפרסים והמלגות
לפני כשני עשורים חל שינוי הדרגתי ומבורך בשקיפות ועדות הפרס .נכון להיום ,כל מי שהגיש
מועמדות לפרס מקבל מכתב שבו מצוינים שמות הזוכים ושמות חברי ועדת הפרס .הרכב הוועדות
משתנה משנה לשנה ומנהלת תחום אמנות פלסטית נוכחת בפגישות הוועדות כמשקיפה .המשרד
מעסיק עובד עצמאי במיקור חוץ כדי לטפל במספר הרב של הפניות ,שגדל במרוצת השנים עקב
הנגשת הקולות הקוראים לפרסים באמצעות הדיוור הישיר של איגוד האמנים ופרסומו לכלל
האמנים באתר ,ועקב פרסומם במגזינים מקוונים כגון "ערב רב".
בעבר נדרשו האמנים להדפיס תיק עבודות ,לשלוח אותו פיזית אל משרד ההפקה ולקבלו חזרה –
תהליך לוגיסטי מורכב עבור ההפקה ,ויקר ומסורבל עבור האמנים .בשנים האחרונות ,עם המעבר
להגשת קבצים אלקטרוניים באמצעות המייל ,התחולל שיפור נוסף בהנגשת הגשת המועמדות
עבור האמנים.
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עם זאת התהליך עדיין לוקה בחסר:
1.1הגשת הבקשה אינה מקוונת אלא נשלחת למייל של ההפקה .במקרה שחסרים טפסים ,או
שהטפסים לא מולאו במדויק ,זמן התגובה של ההפקה (בתפקיד המאויש ,עד כמה שידוע לנו,
על ידי אדם אחד) ארוך ,והדיאלוג עם המועמדים מסורבל ונעשה באמצעות המייל.
2.2ועדות הפרסים מקבלות לידיהן את החומרים ונדרשות להמליץ על האמנים .אין מערכת
המאלצת את הבוחנים לתת ציונים לפרמטרים שונים המוגדרים לכל פרס .הבוחנים אף אינם
נדרשים לתמצת במלל את הסיבות למתן הציון לכל פרמטר .בהיעדר כלים מדידים ומערכת
המבטיחה כי הבוחנים ייצפו בחומרים הוויזואליים המוגשים כחלק מהבקשה ,יקראו את קורות
החיים של המועמד באופן מעמיק וכן הלאה ,יש חשש כי לאור מחויבותם לבחון תיקים רבים,
ידלגו הבוחנים חיש מהר על אמנים שאינם מוכרים להם בשמם .זאת מעבר לנטייה הרווחת
להעדיף מלכתחילה אמנים שעבודתם מוכרת להם או שאותה הם מבקשים לקדם .מבדיקה
שערכנו במסגרת המחקר ,מצאנו כי בוודאות ,ב־ 2015אף לא אחד מחברי ועדת פרס  41 xצפה
בסרטון וידאו שהוגש כחומר ויזואלי בלעדי ,על פי הדרישות מאמני וידאו.
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4040ראו טופס הגשת מועמדות לפרוייקט אמן בקהילה תשע"ה בנספח ב'.
4141העדפנו לא להלבין פניהם ,הנתונים נמצאים אצלנו.

( )8תרבות לישראל
משנות ה־ 50של המאה העשרים ועד  2009פעלה עמותת "אמנות לעם" לטובת ניוד אמנות
לפריפריה .העמותה נסגרה ב־ 2009ובמקומה קמה עמותת "תרבות לישראל" המתוקצבת גם היא
על ידי משרד התרבות .ב"אמנות לעם" הייתה מחלקה פעילה לאמנות פלסטית ,ובמסגרתה הופקו
פרויקטים וספרי אמן ,נוידו תערוכות ,נוצרו פעילויות בקהילה ,ונערכו הרצאות אמנים ומפגשי
אמנות .עם תחילת פעולתה של העמותה החדשה ,שונו התבחינים לתחום האמנות החזותית ,ואף
שהמחלקה עדיין קיימת ,בפועל אמנים פלסטיים אינם יכולים להגיש בקשה לתמיכה בפרויקטים,
שכן הקריטריונים החדשים מיועדים לאמנויות פרפורמטיביות .מ־ 2009אין כמעט פעילות בתחום
ומקור הכנסה נוסף נגזל מהאמנים הפלסטיים .גם תושבי הפריפריה לא נחשפים כמעט לתחום
במסגרת פלטפורמה זו.
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אמנות לעם
אני גדלתי כילד בקריית גת ,והאמנות היחידה שראיתי זו אמנות לעם ,שהייתה עוברת מעיר
לעיר .היו שם מיטב אמני ישראל .זריצקי וסטימצקי ואחרים ,שבתערוכות הנודדות עברו
ממתנ"ס למתנ"ס .את זה ראיתי ,את זה למדתי .בשלב מאוחר יותר התעניינתי וראיתי דברים
נוספים ...אי אפשר לספוג כאן אמנות .כשגדלתי והפכתי לאמן ,רציתי לעשות את השינוי
זה .ובאמת משרד השיכון בחר להציג עבודות שלי .הייתה כוונה טובה ,ובאמת היו כאן
מספר ּ ְפ ָס ִלים – לא רק שלי ,אלא של אמנים שנבחרו .אבל בחמש השנים האחרונות לא
היה יחס לאמנות ,כלומר הם לא ראו בזה דבר הכי חשוב ולא העריכו את זה .עובדה
שהאנדרטה[ ...מצביע על האנדרטה שלו ,שלא שופצה ומתחילה להתבלות] אבל
למרות זאת ,אני גדלתי כאן והלכתי ללמוד אמנות .עדי נס ,תושב קריית גת ואחרים,
צבי גולשטיין ואמנים טובים מאוד צמחו כאן ,כך שזה לא תלוי אם אני גר במקום
שבו אני סופג אמנות .אם אני רוצה אמנות ,אני אחפש ואמצא" ( .43אבנר בר חמא)

4242כדי להמחיש את היקף ההזנחה של תחום האמנות החזותית מצד "תרבות לישראל" ,די לומר כי מ־374
פעילויות האמנות שערכה העמותה ב־( 2016מינואר עד אפריל) ,ארבע פעילויות בלבד היו בתחום
האמנות החזותית .יתר הפעילויות היו בכל שאר תחומי האמנויות ,זאת על פי הנתונים המפורסמים
באתר האינטרנט של "תרבות לישראל".
4343מתוך ריאיון מצולם שנערך בקיץ  2015במסגרת פרויקט של הקורס ״אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי״
בבצלאל בהנחיית ד״ר דיאגו רוטמן ואיתן שוקר.
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( )9תקנת סל"ע – סל תרבות עירוני
התקנה נועדה לסייע לרשויות המקומיות בתחומי התרבות והאמנות ולתרום לקידום חיי התרבות
והאמנות לרווחת הקהילה ,במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל .תפקידה:
•לעודד פסטיבלים ,פעילויות תרבות ויוזמות בתחום התרבות והאמנות;
•להגביר את המודעות והחשיפה של הציבור הרחב לפעילות בתחומי התרבות והאמנות;
•לסייע בייסוד פעילויות ארוכות טווח ובהקמת גופי תרבות ואמנות שייתמכו על ידי ִמנהל
התרבות.
על פי התקנה ,גוף או אמן יכול להגיש בקשה לתמיכה ביוזמה עד ארבע יוזמות ,וכל אחת מהן
צריכה לעמוד בתנאים הבאים:
1.1פעילות בתחומי התרבות הנתמכים על ידי ִמנהל התרבות ,המיועדת לקהל הרחב ללא תשלום;
פרויקט בתחומי האמנות (פלסטית/חזותית) ,המיועד לקהל הרחב או לקבוצה מסוימת ללא
תשלום; או סיוע ראשוני להקמת הרכבים בתחומי אמנויות הבמה שאינם פעילים ביישוב.
2.2פעילות בעלת אופי מתמשך שיש סבירות גבוהה שתתקיים לאורך זמן.
3.3תקציב הפעילות  20,000ש"ח לפחות.
4.4פעילות חדשה שמקיימת הרשות ,בשנה הראשונה שבה נכללת היוזמה בבקשת התמיכה.
 30%5.5לפחות מהאמנים המשתתפים ביוזמה הם תושבי האזור.
6.6לעניין רשות בסיווג למ"ס  – 7מרבית היוזמות הכלולות בתכנית העבודה שהגישה הרשות
ייועדו לשכונות פריפריה בשטחה (אם ישנן) או יתקיימו בהן.
תקציב התמיכה בתקנת סל"ע ב־ 2016עומד על  50מיליון ש"ח.
התקציב נחלק בין שתי רצועות:
רצועת פסטיבלים – 50%
רצועת יוזמות – 50%
תקציב התקנה עצום ,פי  6-7מהתקציב השנתי של תקנת האמנות הפלסטית .התקציב מאפשר
ליזום פרויקטים מיוחדים בתחום האמנות הפלסטית ברצועה המיועדת ליוזמות .עם זאת,
הקול הקורא לרשויות פורסם רק באמצע מאי  2016והמועד האחרון להגשת תכניות מקצועיות
מוקדמות נקבע ל־ 20ביוני (חמישה שבועות מפרסום הקול הקורא) ומועד ההגשה הסופית נקבע
ל־ 31ביולי .בקשת התמיכה היא רק בגין פעילות שמקיימת הרשות עד  31בדצמבר.
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ב־ 29במאי נשלחה הודעה לרשויות ולבעלי עניין בזו הלשון" :בתאריך  16.6.2016נקיים כנס ראשי
רשויות בהשתתפות שרת התרבות והספורט ,חה"כ מירי רגב ,בנושא תקנת סל"ע ,סל תרבות
עירוני .הכנס יערך בסינמטק תל אביב".
תרשומת התאריכים עלולה להישמע קנטרנית ,אולם נראה שאופן התנהלותו של משרד התרבות
בנושא ,ולוחות הזמנים הבלתי אפשריים עבור מנגנונים גדולים הנוהגים לתכנן את פעילויותיהם
שנה עד שלוש שנים למפרע ,מזמין הצעות שלופות מהשרוול ,מה גם שהמשרד מחייב כתנאי
מוקדם (סעיף  )2כי "יש הסתברות גבוהה לכך שהפעילות תהיה בעלת אופי מתמשך ותתקיים
לאורך זמן" .לגבי רשויות מקומיות קטנות יותר ,הרי שאין להן על פי חוק (ובמקרים רבים גם
בפועל) תקציב למשרה או אף לחצי משרה של רכז/ת תרבות ,כך שהכוח המקצועי העומד לרשותם
לפעולה בפרק זמן כה קצר דל מדי ,ומזמן בעיקר קיום פסטיבלים של מוזיקה פופולרית במסגרת
רצועת הפסטיבלים.
על פניה ,היוזמה חיובית וניכר שבמסגרת הזמן הקצרצר שבה נוסחה ,הושקעה חשיבה ונעשה
ניסיון ליצור מסגרת בת קיימא ובעלת מנגנון בקרת איכות לעידוד התרבות .אולם העובדה שכספי
התמיכה אינם נכללים בבסיס התקציב ,והועברו למשרד כסעיף המוגדר "על שינוייו" ,עשויה להיקטע
(לפחות על פי מיטב הבנתנו) עם כניסתו לתוקף של התקציב הדו־שנתי הבא .כמו כן נשאלת השאלה
מדוע לא לחזק באמצעות התקציב מוסדות קיימים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל,
מוסדות המשוועים לתקציבים שיסייעו להם לעבור ממצב של הישרדות להעצמה ורווחה.
א .משרד החינוך  −סל תרבות
"סל תרבות ארצי היא תכנית של חינוך לאמנות הפועלת במסגרת החינוך הפורמלי ,בקרב
בתי ספר בכ־ 120יישובים ברחבי הארץ .באמצעות התכנית נחשפים כלל התלמידים ביישוב,
מגן חובה עד כיתה י"ב ,למופעים בתחומי האמנות השונים .מטרת פעילות זו היא הרחבת
אופקים ,העשרה רוחנית ,הגברת המעורבות החברתית ,פיתוח טעם וחוש ביקורת .מטה סל
תרבות ארצי מפתח ומפעיל תכנית חינוכית לצפייה מושכלת באמנות .מטרת התכנית להכשיר
תלמיד שיהיה שוחר אמנות איכותית בחייו הבוגרים .התכנית משולבת במערכת החינוך הפורמלי
מגני הילדים ועד כיתות י"ב".
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במסגרת הסל עשרות אמנים פלסטיים העבירו הרצאות על האמנות שלהם במוסדות חינוך.
בתי הספר הזמינו את ההרצאות ,שתוקצבו במסגרת סל התרבות .תקציב סל התרבות עומד על
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4444מתוך אתר סל התרבות (לפני השינוי הצפוי עם הפרטתו)

כ־ 16מיליון ש"ח ,כחלק מתקציב משרד החינוך .בתחילת  2016הודיע שר החינוך ,נפתלי בנט,
על שינוי מתכונת הפעולה .עד היום איפשר הסל למנהלי בתי הספר לבחור מופעים ,פעילויות
והרצאות מתוך רשימה סגורה שאושרה בוועדות רפרטואר שהיו אמונות על סף איכות גבוה.
המתכונת החדשה כוללת הרחבה של מגוון המופעים על ידי פנייה למוסדות ולגופי האמנות
באמצעות קול קורא פתוח ,אולם ועדת הרפרטואר תמשיך לאשר מופעים לסל בית הספר.
 30%מהמופעים המאושרים בסל יהיו מהמופעים שזכו לאישור הוועדות ,וכך לטענת המשרד
יובטחו מופעים איכותיים .תקציב הסל הוגדל ל־ 22מיליון .בדיון שנערך בוועדת החינוך והתרבות
בכנסת 45נשמעו קולות המצדדים במתווה החדש לצד קולות המגנים אותו .האם המתווה החדש
ישנה את מאזן הזמנת הרצאות של אמנים פלסטיים בבתי הספר? ימים יגידו.
ב .קשתו"ם — אגף קשרי תרבות ומדע במשרד החוץ
ייצוא התרבות של מדינת ישראל ,באמצעות משרד החוץ ,הוא ערוץ חשוב בקיום דיאלוג תרבותי
פורה עם מדינות העולם .מדינות רבות מפתחות את הערוץ הזה ומזרימות לטובתו תקציבי ענק.
שוחרי תרבות ישראלים מכירים את היוזמות האלה של ה ,British Counsil-של מכון גתה ,של
המכון הפולני ,של מרכז תרבות ברזיל ואחרים.
למשרד החוץ של ישראל יש אגף קשרי תרבות ומדע המופקד על הפעילות התרבותית והמדעית
בנציגויות ישראל בחו"ל .על פי אתר משרד החוץ ,יעדי האגף הם לתת קדימות גבוהה ולאפשר
חשיפה לפעילות התרבותית והמדעית של ישראל בחוץ לארץ כאמצעי חשוב לקידום האינטרסים
המדיניים שלה ,כדי לשרטט תדמית חיובית על ידי דגש על האיכות התרבותית והמדעית וכדי להציג
את הישגיה בתחומים אלה כאמצעי מרכזי ביצירת התדמית .האגף אחראי על שיתוף הפעולה
בנושאים אלה עם כל מדינות העולם ,בהתאם לתעדוף ולמערכת האינטרסים המדיניים של מדינת
ישראל כפי שקבעה הנהלת משרד החוץ .משרד החוץ נושא באחריות התקציבית למימוש שיתוף
פעולה זה ,ופועל תוך התייעצות עם גופים ומשרדים מקצועיים הקשורים לנושא.
בין היתר עוסק האגף בשיגור תזמורות ,מופעים ,תערוכות ,אמנים ,תיאטראות ,סרטים ,ספרים
ומשוררים; בסיוע בתרגום ספרות עברית יפה ובהפצתה; בהשתתפות בביאנלות ובאירועים בין־
לאומיים אחרים; בחילופי מלגות (הענקת מלגות מטעם ממשלת ישראל לסטודנטים זרים); בחילופי
מדענים ,חוקרים ומרצים; ובהפצת מידע שוטף על פעולות התרבות של ישראל.
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4545פרוטוקול מס'  148מישיבת ועדת החינוך ,התרבות והספורט יום רביעי ,ט"ו באדר א התשע"ו
( 24בפברואר )2016

להלן פירוט תקציב קשתו"ם לשנת :462014

מניתוח התקציב עולה כי האגף תמך בהכנת תערוכות ובניודן בסכום של  355,818ש"ח .עם זאת,
לא ידוע באיזה תחום עסקו התערוכות (ארכיאולוגיה ,היסטוריה ,אמנות שימושית וכדומה) ולפיכך
אי אפשר לדעת מה הסכום שהוקצה בפועל לתמיכה באמנות חזותית .בכל אופן ,גם הסכום הזה
נמוך משמעותית מהסכום שהוקצה לתמיכה בקולנוע ובתיאטרון ואף במחול.
סמנכ"ל משרד החוץ וראש האגף לקשרי תרבות ומדע ,רפי גמזו ,אמר בריאיון כי "קיים בלבול
או אי הבנה לגבי איך קשתו"ם פועל .משרד התרבות הוא שאחראי על ניהול התרבות בארץ ועל
התמיכה ביצירה .המנדט של קשתו"ם הוא בחו"ל ,ייצוא יצירתיות אמנותית ישראלית לעולם.
אנחנו לא גוף תומך ולא קרן פילנתרופית .העשייה שלנו היא באוריינטציה אחרת ,אנחנו מבצעים
פעולות בחו"ל שעומדות בקנה אחד עם היעדים של משרד החוץ .אנחנו שמחים אם היוצר יוצא
נשכר מכך ,אך זה לא בראש מעייננו .אין לנו קריטריונים כמקובל בתמיכות ,אלא קווים מנחים
לפעולה .כל מקרה נבדק לגופו".
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בהתאם לדבריו באותו ריאיון ,כל מקרה נבחן לגופו בקשתו"ם :כאשר מתקבלות פניות של יוצרים
או של נספחי התרבות בשגרירויות ,נבדקות מידת החשיבות של האירוע המדובר ומידת החשיפה
והנראות הפוטנציאליות ביחס לסדרי העדיפויות של המשרד .להבנתנו אין מדיניות מובנית לקידום
אמנות חזותית או אמנים פלסטיים ,אלא האגף פועל לקידום אינטרסים של המדינה ,הנבדקים
אד-הוק עם כל פנייה .כמו כן ,אין ועדה מקצועית ואין קריטריונים ברורים לבחירת האמן והאמנות.

ג .רשויות וקרנות מוניציפליות
רשויות מקומיות מקדמות פעילות תרבות ואמנות במרחב העירוני שבסמכותן ותומכות בה ,אם
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4646מתוך הדו"ח השנתי לשנת  2014קישור לדוחות שנתיים באתר משרד החוץ
4747משרד החוץ לקולנוענים – אין קריטריונים ,יש מדיניות ושיקול דעת  ,מרב שקד ,אתר תעשיה.קום,
 8בנובמבר 2015

במישרין ואם בעקיפין ,באמצעות גופים אדמיניסטרטיביים הכפופים להן .תל אביב-יפו וירושלים
משקיעות משאבים רבים בתרבות ובאמנות בתחומן .עיריות נוספות ,כגון חיפה ,חולון ,בת־ים
וראשון לציון מקדמות אמנות ותומכות בה ,אולם היקף המשאבים שהן מפנות לצורך כך מצומצם
משמעותית .בשל כך נתייחס בפירוט רב יותר לעיריות תל אביב-יפו וירושלים ,ובהמשך נציג
דוגמאות נוספות לתמיכה באמנות בערים אחרות.
עיריית תל אביב־יפו ועיריית ירושלים תומכות בפעילות אמנותית בכמה ערוצים .למשל ,הן יוזמות
אירועי חוצות וטקסים ציבוריים שבהם מקובל לכלול אירועי מופע ,ובגינם מתוגמלים האמן ,מקום
המופע ואנשי ציוד ומקצוע נלווים .בתל אביב-יפו מקיימת העירייה אירועים במסגרת "אוהבים
אמנות"" ,לילה לבן" ,פסטיבל "הפסנתר מארח"" ,רגע אחד" וכן אירועי מופע במתקני תרבות ציבוריים,
במתחמי תרבות ,בילוי ופנאי וביפו העתיקה ,בחגים ומועדים ברחבי העיר ובמרכזים קהילתיים.
בירושלים מפיקה העירייה אירועי ציבור בחוצות העיר ,במתקני עירייה ובשיתוף מוסדות תרבות
ואמנות ציבוריים ופרטיים ,כגון שבוע העיצוב ,שוק הלילה ,פסטיבל האור ,פסטיבל חוצות היוצר,
"שאון חורף"" ,אינדיסיטי" ,פסטיבל צמי״ד ופסטיבל ירושלים לאמנויות.
אמנות ואמנים פלסטיים נעדרים ממרבית האירועים הללו .כאשר הם משתתפים ,על פי רוב
מספקת העירייה תשתית תצוגה לעבודות (תערוכה ,דוכן תצוגה או מכירה) ,אך התקציב העירוני
אינו משמש למימון שכר אמן ,בניגוד לאמני מופע ולאמני מדיות במה והצגה.
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בערים הגדולות ,תל אביב ,חיפה וירושלים ,התפתחו מנגנונים הנותנים מענה לצורך של קהילות
לעבוד בשיתוף פעולה עם אמנים ,ולהפך .נראה שהמנגנונים גובשו "תוך כדי תנועה" ,וכל עיר
בנתה מנגנון משלה .אם ניקח לדוגמה את התהליך שקורה בירושלים בחמש השנים האחרונות,
נראה שמופנים לערוץ זה תקציבים גדולים ,אולם יש בלבול בהגדרת הצרכים ,הן של הקהילה
והן של האמנים 49.בירושלים עמותות ״רוח חדשה״ ו״עדן״ מפרסמות קולות קוראים לאמנים ,או
פונות ישירות לאמנים בעיר .הקולות הקוראים כוללים קריטריונים להגשת בקשות והעמותות
מלוות את האמנים ,אולם חלק מהיוזמות של אותן עמותות העובדות עם העירייה נועדו למעשה
להנעת שינויי ייעוד של מבנים .כך המבנה מקבל חשיפה כמתחם אמנות ,ומתרחשת בו פעילות עד
להשלמת התהליך הארוך של קבלת האישורים הדרושים .כך שהעירייה רואה באמנים מעין קבלני
שיפוץ המשלבים בעבודתם תכנים אמנותיים ,ולכן החוזים שהאמנים נדרשים לחתום עליהם אינם
מתאימים לסוג הפעילות שלהם.

4848אירוע "אוהבים אמנות" היה במשך שנים האירוע היחיד שעיריית תל אביב-יפו השיקה כדי לחשוף ולקדם
אמנות חזותית בעיר .בשנים האחרונות התווספו יוזמות עצמאיות שזוכות לתמיכה מסוימת של העירייה,
כגון מנורת לילה ,מטרופוליס ועוד.
4949ראו בנספח ג׳ "עיר טובה דיה – רב שיח בנושא תמיכה בפרויקטים קהילתיים בבית ריק ,ירושלים"
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ערוץ נוסף של עיריות אלה הוא מנגנון תמיכה כספית על בסיס שנתי ,לתמיכה שוטפת בפעילות
של מוסדות אמנות .מחלקת התרבות של עיריית תל אביב-יפו הציבה את הזכאות לתמיכה שוטפת
מטעם משרד התרבות הממשלתי כתנאי סף לתמיכה מצדה ,ובכך הותירה את הסינון הראשוני
לתמיכה זהה לזה של מדיניות משרד התרבות .היקף התמיכה בגופים נקבע על בסיס ציון שמתקבל
ביישום שיטת תבחינים ,בדומה לשיטת משרד התרבות .בהתאם למגנון זה ,מוקצה לגוף הנתמך חלק
יחסי מסך התקציב ,בהתחשב במספר הגופים הנתמכים ובהיקף התקציב הכולל .תקציבי תמיכה
מסוג זה ניתנים בעיקר למוסדות ולמתקני תרבות ואמנות (מוזיאונים ,אולמות מופע ,סינמטקים,
מוסדות מקצועיים ,תחרות רובינשטיין לפסנתר וכדומה) ולאנסמבלים של תיאטרון ומוזיקה .גם
במקרה זה אמנים פלסטיים כמעט שלא נהנים מתמיכה בערוץ המימון של פעילות שוטפת.
ערוץ תמיכה שנתי נוסף של עיריית תל אביב-יפו הוא "המסלול לפרויקטים מיוחדים" ,המיושם
באמצעות קרן רבינוביץ לאמנויות .מסלול זה מיועד לאמנים יחידים ולקבוצות למימון תערוכות
והפקות חד פעמיות .במסגרתו אמני מופע ואירועים מסוגים שונים וגם אמנים פלסטיים מקבלים
מימון לצורך עבודות ,תערוכות וקטלוגים של תערוכות .אמן שזכה לתמיכה בשנה מסוימת לא יכול
להגיש בקשה לתמיכה בשנה שלאחר מכן ,ובפועל לא יזכה לתמיכה נוספת אלא כעבור כמה שנים.
מסלול זה מושתת על ועדת מומחים ,שהחלטתה נסמכת במידה רבה על היקף פעילות האמן ,על
מימד החדשנות והניסיוניות שבעבודתו ,ולעתים גם על תרומתו לעיר ותושביה.
ב־ 2015פנה איגוד האמנים הפלסטיים אל המחלקה לאמנויות בעיריית תל אביב בבקשה
להתנהלות שקופה ביחס למסלול לפרויקטים מיוחדים ולחשיפת המידע המבוקש :שמות מקבלי
המענקים בשנים קודמות ,המקומות שבהם התקיימו הפרויקטים הנתמכים ,סכומי התמיכה ותוכני
הפרויקטים .זאת מתוך תפיסה כי מדובר במידע החיוני לציבור האמנים ובעיקר לאלה המבקשים
להציע פרויקט ולקבל תמיכה ,וכי שקיפות ונגישות מידע הן תנאים הכרחיים לפעילות ציבורית
תקינה בכלל .בעקבות פניית האיגוד פרסמה קרן רבינוביץ חלק מהנתונים שלא התפרסמו עד כה.
מהנתונים עולה שוועדות המומחים היו מצומצמות מאוד וכמעט שלא הייתה בהן תחלופה של
חברי הוועדה .ראו בנספח ד' את סיכום הנושא ,כפי שפורסם על ידי איגוד האמנים הפלסטיים.
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ערוץ אחרון של העירייה הוא תמיכה שוות ערך ,כלומר שאינה מתבטאת ישירות בתקצוב כספי,
אלא למשל בהשכרת חלל לפעילות ,בהקצאת מבנה ,בהקצאת ציוד ויועצים ובהנחה בארנונה.
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5050ראו בנספח ד׳ את סיכום הנושא ,כפי שפורסם על ידי איגוד האמנים הפלסטיים.

השכרת חלל
רשויות מקומיות מפעילות מתקני תרבות במרכזים קהילתיים ,במתנ"סים ובאולמות מופע ותצוגה.
השכרת חלל לפעילות כרוכה בתשלום לפי משך זמן ,היקף שטח השימוש והאזור במתקן ,שלעתים
משמש במקביל גם לפעילויות אחרות .האמן או האמנים נדרשים לשלם שכר דירה ולשאת בהוצאות
בגין ציוד ,תשתיות ועלויות יועצים טכניים .חלל לפעילות אמנות במרחב עירוני הוא שירות עירוני
שמקדם את התרבות והאמנות באמצעות הצעת תשתית פיזית לפעילות ,תשתית שעלות הקמתה
ותחזוקתה גבוהה .אמנים המשתמשים במתקן מממנים חלקית את עלויות הפעילות השוטפת בו
על ידי שכירות על בסיס זמן ושטח ,ולעתים כחלק מההכנסות ממכירת כרטיסי כניסה למבקרים
באירוע .לא ידוע לנו על אמנים פלסטיים שנהנים ממודל זה.

הקצאת מבנה
הקצאת מבנה לעמותות כפופה להנחיות משרד הפנים ולצורכי הרשות המקומית .הליך ההקצאה
הוא בסמכות ועדת הקצאות ,שבראשה מנכ"ל העירייה ובין חבריה נציג של מהנדס העיר .הקצאת
מבנה לארגון תרבות ואמנות נשקל כנגד צורכי הרשות ופניות של כלל הגופים ללא מטרות רווח
הזקוקים למבנה בעיר .תנאי הסף בהליך זה הם בעלי אופי משפטי ,ונוגעים לאופי הארגון הפונה
ולטיב יחסיו עם הרשות ,ומוגדרים בו עקרונות מחייבים להקצאה ,כגון פיתוח הנכס והתחייבות
לשימוש בו בהתאם לתנאי ההקצאה המאושרים .הוצאות שוטפות של תפעול המבנה חלות על
הגוף המקבל ,וכך גם עלויות התאמתו לפעילות הרצויה.
יוצא מן הכלל במקרה זה הוא הקצאת מקלטי ביטחון ציבוריים לטובת סטודיו לאמנים .האמן
זוכה לחלל עבודה בעלויות שכירות וארנונה נמוכות במיוחד למשך זמן קצוב ,תוך הגבלת אופי
פעילותו במקום ליצירה בלבד והתחייבות שהמבנה לא ייפגע .כמו כן עליו להתחייב לפינוי מוחלט
של תכולת הציוד שלו מהמקלט תוך יממה בזמני חירום .הקצאת מקלטים לאמנות מתרחשת בתל
אביב-יפו ,שהייתה חלוצה בעניין זה ,כבר כשלושה עשורים .עיריית ירושלים החלה לאחרונה לבחון
את הנושא .גם עיריית רמת השרון מסבסדת מקלטים לאמנים.
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הקצאת ציוד ויועצים
אירועים ביוזמות פרטיות של אמנים ויזמי תרבות זוכים לעתים לתמיכה עירונית בשווה ערך –
בהקצאת ציוד ויועצים מקצועיים .תמיכה זו ניתנת בכפוף להתקשרות חוקית ולהסכם שיתוף
פעולה בין הרשות ובין יזם הפעילות ,על פי רוב הסכם שבעל פה מול מחלקת התרבות העירונית.
תמיכה מסוג זה כוללת בדרך כלל ציוד התארגנות הנחוץ לעמידה בדרישות בטיחות של הרשות
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5151בשנת  2014דרשה העירייה מהאמנים תוספת רטרואקטיבית עבור ארנונה במקלטים .לא מצאנו
נתונים על תוצאות תביעת העירייה.

כגון מחסומים ,גידור ,מדרגות חירום וייעוץ בטיחות והנדסה ,אך גם השאלת ציוד כגון מקרנים,
ציוד תאורה והגברה ,ריהוט וכדומה.

הנחה בארנונה
עיריית תל אביב הייתה חלוצה בארץ בהכרה בחשיבות הנחה משמעותית בארנונה לאמנים .צו
הארנונה לציירים ופסלים ( )896מיושם כבר כמה עשורים ברחבי העיר .לאחרונה קיבלה עיריית
ירושלים אישור ממשרד הפנים לצו ארנונה מיוחד לציירים ופסלים ,בדומה לזה שנהוג בתל אביב.
עיריות מסוימות מאשרות תשלום ארנונה מופחת באזורים מוגדרים .נציין עוד כי האיגוד נמצא
כיום בדיאלוג עם עיריית תל אביב להרחבת צו הארנונה לאמנים ,שכן ההגדרה המקורית של ציירים
ופסלים כפי שהיא מופיעה בצו היא אנכרוניסטית ואינה תואמת את תחומי העיסוק של האמנים
במאה ה .21-העירייה הביעה נכונות להרחבת הצו.
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על פי מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים החיפוש של אמנים למציאת חללי עבודה זולים
הוא קטליזטור להתחדשות עירונית 53.כניסתם של אמנים למתחמים נטושים ולשכונות בלתי
מבוססות מביאה להתפתחות חיי חברה ומסחר מגוונים ומאיצה את התפתחות המקום .אזורים
כמו פלורנטין וקריית המלאכה בתל אביב או האיסט וילג' והסוהו בניו־יורק הם דוגמאות לכך.
בניגוד לרוב מדינות המערב ,בערי ישראל העיריות מסבסדות חללים ספורים בלבד כסדנאות אמנים
או כחללים ייעודיים אחרים .למרבה הצער ,השכרת מקלטים לאמנים במחירים מסובסדים נעשית
פחות ופחות אטרקטיבית בגלל הצורך לפנותם בתוך  24שעות לטובת ייעודם המקורי .נוסף לכך,
במקרים רבים הצפות במקלטים החריבו עבודה של שנים .מכאן שהתמיכה היעילה והמשמעותית
ביותר שהעיריות יכולות להעניק לאמנים בישראל היא ההנחה בארנונה.
הנחה בתשלום מס הארנונה העסקי הנדרש מפעילות של תרבות ואמנות מצמצמת את העלויות
השוטפות של גופים ויחידים .יש שלושה מסלולי הפחתת ארנונה:

•ארנונה מופחתת לסטודיו עבודה לאמן פלסטי (ציור/פיסול) .ארנונה לסטודיו מסוג זה היא
הנמוכה ביותר מכל סיווגי הארנונה העסקית הקיימים .מדי שנה נהנים מהטבה זו בין 700
ל־ 800אמנים פלסטיים בתל אביב-יפו ,המתחייבים ליצור אמנות בלבד בחלל העבודה .העירייה
עורכת ביקורת תקופתית בחללים אלה כדי להבטיח שאינם משמשים למגורים ,להוראה או
למכירת אמנות .בשנים האחרונות ניסתה עיריית תל אביב-יפו ,ללא הצלחה עד כה ,להחיל

52

5252ראו פירוט צו הארנונה לאמנים בעיריית תל אביב מחודש פברואר  2014בנספח ה' למסמך זה
5353מתוך המחקר“ :התחדשות עירונית ע”י אמנות” ,רועי פביאן ,מחלקת התכנון של עיריית תל אביב יפו2013 ,

הנחת ארנונה על אמנים בתחומים נוספים ,כגון צילום ווידאו-ארט ,אך נתקלה בסירוב מצד
משרד הפנים.
•תמיכה במלכ"ר תרבות ואמנות כנגד ארנונה .עיריית תל אביב-יפו תומכת באופן שוטף
בגופים הזכאים להנחת ארנונה ,באמצעות העברת סכום כספי לתמיכה מדי שנה,
ובקיזוז אחוז מסוים מדמי הארנונה .תמיכה מסוג זה מוגדרת כתמיכה שוטפת ,והעירייה
קבעה כי היא תוענק אך ורק לגופים הזוכים גם לתמיכה שוטפת מטעם משרד התרבות.
•רשויות מקומיות זכאיות לבקש פטור מארנונה ממשרד הפנים עבור מוסד לתועלת הציבור
הפועל בתחומן .גופים העוסקים בתרבות ואמנות נכללים בין הזכאים להגיש בקשת פטור,
בתנאי שיעמדו בתבחינים מחייבים וייזכו להמלצת העירייה .התבחינים מגדירים פעילות
המשרתת במהותה את רווחת הציבור ביישוב שבו פועל הגוף ,וגופים שאינם נהנים מהכנסות
מפעילותם או שהכנסתם נמוכה משמעותית מהמקובל בתחום זה בשוק .אישור מסוג זה כפוף
כאמור להחלטת משרד הפנים ,והוא תקף לשלוש שנים.
ד .מפעל הפיס
מפעל הפיס תומך בפרויקטים של אמנות מסוגים שונים באמצעות מועצת הפיס לתרבות ואמנות
החל משנת  .2000המועצה מעניקה מלגות ותמיכה לאמנים עצמאיים וכן יוזמת כמה פרויקטים
בשנה .המועצה כוללת מחלקות של אמנויות הבמה ,אמנות חזותית ,ספרות ושירה ,קולנוע
וטלוויזיה ואמנות בין-תחומית .תקציבה נגזר מהרווחים השנתיים של מפעל הפיס ועומד כיום
על  3.75%מהרווח השנתי של מפעל הפיס .ב־ 2016עמד תקציב המועצה על כ־ 76מיליון ש"ח
וחולק באופן הבא:
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חלקים נוספים מן התקציב מועברים לפרויקטים יזומים של המועצה וכן לפרסי ספיר ולפרסי
מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו.
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מדי שנה מפרסמת המועצה קול קורא לתמיכה באמנים ובפרויקטים של אמנות .תחומי האמנות
וסוגי הפרויקטים הזכאים לתמיכה משתנים מדי שנה .תמיכת הפיס ניתנת לפרויקט מוגדר ותחום
בזמן ,ומתקבלת בתום ביצועו .כלומר ,האמן מממן את העבודה ומקבל החזר בתום הביצוע ,על
פי תנאי החוזה שחתם עם מועצת התרבות של הפיס .מזה כשנתיים שמפעל הפיס מחייב כי 20%
מהמענק ישולמו כשכר אמן ,ולא לכיסוי הוצאות הכרוכות בפרויקט .הקול הקורא מיועד לאמנים
יחידים ,לקבוצות והתארגנויות רשמיות ובלתי רשמיות ולמוסדות תרבות ואמנות .במסגרתו מכתיבה
המועצה תנאי סף לקבלה ,כמו גם תבחיני חשיבות ,וועדת מומחים משקללת את נתוני הבקשות
שהתקבלו .הוועדה פועלת כגוף מקצועי ,חבריה חתומים על היעדר ניגוד עניינים ,ובמהלך דיוניה
נבחנים המועמדים ביסודיות ,ולצורך כך מזומנים מומחים בשכר לייעוץ.
הגמישות של מפעל הפיס בניהול תקציבו מייחדת אותו משאר הגופים התומכים ,ולמעשה הוא
הגוף היחיד שתומך ביוזמות ניסיוניות וחדשניות ,כגון חממות אמנות ,מסגרות שהות אמן (רזידנסי),
התארגנויות שיתופיות של אמנות ופרויקטים של אמנות בין-תחומית .הוא גם הגוף היחיד כיום
שמעביר כספי תמיכה ישירות לאמנים ולא למוסדות (תמיכה חוזרת באותו גורם יוצר ניתנת אחת
לכמה שנים) .כמו כן מנגנון הגשת הבקשות ובדיקת ההצעות מקוון והוא ברמה הגבוהה ביותר,
כולל משובים.
יחד עם זאת ,יש לזכור שפעילות זו של מועצת הפיס לתרבות אינה מעוגנת בחקיקה .כלומר,
תנאים רבים יכולים להשפיע הן על עצם ההוויה של המועצה ,הן על תקציבה .בין היתר ,בתנאים
מסויימים יכול דירקטריון מפעל הפיס להחליט כי אינו מעוניין להעביר כספים לטובת תמיכה
באמנות ובתרבות או לחלופין לצמצם את האחוז המופנה למועצת התרבות והאמנות מן התקציב
הכללי .תקציב המועצה גם תלוי ברווחים השנתיים של מפעל הפיס ,ולכן עשוי להשתנות .משתנה
נוסף שיכול להשפיע מאוד על תקציב המועצה הוא הצורך לחדש מדי חמש שנים את אישור משרד
האוצר לתנאי ההיתר של מפעל הפיס ,המשפיעים על אופי והיקף הפעילות ,ולכן גם על היקף
הרווחים ,של מפעל הפיס.
ה .מימון פרטי פילנתרופי
בישראל כמה קרנות פילנתרופיות התומכות ישירות באמנים באופן קבוע על ידי מימון סטודיו ומקום
תצוגה ,מימון פרויקטים ותערוכות בארץ ובחו"ל וחלוקת פרסים כספיים בהתאם לקריטריונים
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5454הנתונים באדיבות דולין מלניק ,ראש אגף תרבות במפעל הפיס.

הספציפיים שקבעה כל קרן .בשל הסכומים הנכבדים של הפרסים והתמיכה ,ובשל היוקרה
שבקבלת הפרס ,לקרנות אלו השפעה כלכלית וערכית רבה על האמנים ועל תחום האמנות .בין
הקרנות הפעילות בארץ :הקרן על שם תד אריסון ,קרן רבקה סקר ועוזי צוקר , Artis, Outset ,קרן
רפפורט ,קרן גוטסדינר וקרן אוסטרובסקי.
ו .מימון פרטי עסקי
גם מימון מטעם חברות מן המגזר הפרטי-העסקי הוא כלי משלים של תמיכה באמנים הפלסטיים.
התמיכה יכולה להתבטא באופן רציף (תערוכה שנתית ,תכנית רזידנסי ,מימון גלריה המציגה אמנים)
או בפרויקטים חד פעמיים (יצירת קולקציית לבוש בשיתוף עם אמנים ,עיצוב מחודש של תווית
מוצר על ידי אמנים וכו') .חברות רבות רואות בתמיכה באמנות כלי למיצוב תדמיתי .רוב הקרנות של
החברות נעזרות באוצרים ובמומחים בתחום כדי לגבש קריטריונים לתמיכה ולשיפוט .בין החברות
התומכות לעתים באמנים :בנק לאומי ,בנק הפועלים ,בירה מכבי ,רשת ישרוטל ,קסטרו ועוד.
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ז .סיכום מקורות תמיכה ומימון של שדה הפעילות האמנותית העצמאית
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.4

דיון בממצאים ובחינות תאימות בין
צורכי היוצרים והיצירה לבין מקורות
המימון והתמיכה
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א .מבוא
פרק זה ישמש פלטפורמה לדיון בממצאי שני הפרקים הקודמים .בפרק השני סקרנו את הצרכים
של האמן הפלסטי .דנו בצורכי האמן הבודד ובתופעה הרווחת מזה שני עשורים ,של פעילות
משותפת של קבוצת אמנים החולקים חלל עבודה ותצוגה .כמו כן סקרנו מצבים ייחודיים בעיר,
שמתקשרים ומספקים מענה ,גם אם רק בפוטנציה ,לצורכי אמנים פלסטיים .דנו גם בצורכי המדיום
האמנותי הייחודי של פעילות יצירה בשיתוף קהילה .בפרק השלישי בחנו את דרכי המימון והתמיכה
העומדים לרשות אמן פלסטי הפועל בישראל ,מעבר לפרנסה עצמית .סקרנו את מעורבותו של
הממסד הציבורי לגופיו השונים באפיקים ובמנגנונים שנוסדו כדי להקל ,לתמוך ולאפשר פעילות
יצירה של אמנים פלסטיים.
בפרק הנוכחי נשלב את המידע שנאסף בפרקים הקודמים לכדי מיפוי רציף של תנאי העבודה
ומימון היצירה של האמן הפלסטי .בפרק שלושה חלקים ,כל חלק דן בקשיים הניצבים בפני אמנים
בקונסטלציות שונות :האמן היחיד ,קבוצות שיתופיות ומקרים והזדמנויות מיוחדות.

ב .אמן יחיד
( )1חללי עבודה פרטיים
תנאי העבודה הנדרשים לאמן ,כפי שפורט בפרק  ,2כוללים חלל ייעודי לעבודה .בין שחלל זה
נמצא בביתו ובין שזהו חלל עבודה עצמאי ,משמעות הדבר כי על האמן לשלם שכר דירה וארנונה
לצורך שימוש בחלל .עם עליית מחירי השכירות ,בעיקר ברוב הערים במרכז הארץ ,יכולת האמנים
להתפרנס ולממן חלל עבודה מצטמצמת .נשמעת הטענה שאמנים יכולים להעתיק מושבם
לפריפריה ,וודאי אינם חייבים לגור בתל אביב-יפו ,שבה יוקר המחייה מהגבוהים בארץ .טענה
זו מתעלמת מהצורך של אמן להימצא קרוב לשדה הפעילות האמנותית ,לגלריות ,לתערוכות
ולאירועי התרבות שהוא משתתף בהם ,כמו גם לקהל חובבי האמנות ולאספנים .אמנים מעטים
יכולים לפעול ולהצליח בהיותם פיזית מחוץ למרכז הפעילות של שדה האמנות על חלקיו
השונים .גם שדה האמנות זקוק למסה קריטית של יוצרים ופעילות כדי לשמר מומנטום ,עניין
וחדשנות .תפיסה המצדדת בהגירת אמנים ממרכז הפעילות ,משמעותה צמצום ניכר בעשייה
היצירתית בארץ .לפיכך יש למצוא פתרון למצבם של מירב האמנים ,פתרון שישמר מסה
קריטית של פעילות יצירה ,ויקל על אמנים לגור ולעבוד בקרבה גיאוגרפית למרכז הפעילות.
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א .ארנונה לסטודיו של אמנים
אחד ממנגנוני הסיוע לאמנים הוא ארנונה מופחתת לסטודיו לאמנות ,מנגנון הקיים מזה כמה
עשורים בתל אביב .כך הוגדר עד היום צו הארנונה:
סטודיו של ציירים ופסלים (סמל )896
בניין המשמש לסטודיו בלבד ,של ציירים ופסלים ,ואינו משמש לתצוגה ,מכירה או להוראת
אמנות הציור או הפיסול וכיוצא באלה ,יחויב בכל האזורים לפי התעריפים הבאים:

*התעריפים ,נכון לשנת .2013

סטודיו של ציירים ופסלים כנ״ל ,המוחזק באותו מבנה עם דירת מגוריו ,יחויב בתעריפים
לפי האזור של הארנונה למגורים.

צו הארנונה אינו מבחין בין ציירים ופסלים חובבים לבין ציירים ופסלים מקצועיים ,שעיסוקם זה
מרכזי בחייהם והם מציגים את יצירותיהם בקביעות בגלריות מקצועיות המעסיקות אוצר ,ובכך
תורמים להתפתחות התרבות בעיר ובארץ .מבחינת עיריית תל אביב ,כל אדם שבידו האמצעים
לשכור או לרכוש חלל ולצייר בו להנאתו זכאי ליהנות מתעריף הארנונה המוזל .היעדר קריטריונים
להגדרתו של אמן הזכאי לתמיכה מעמיד בסימן שאלה את האינטרס הציבורי של תמיכה באמנים
מקצועיים .בנוסף ,מספר לא מבוטל של אנשים מתחזים לציירים או לפסלים ביום הסיור של פקחי
העירייה כדי לקבל אישור להנחת הארנונה – מצב שמתאפשר גם בגלל היעדר ההבחנה בין אמנים
חובבים למקצועיים.
ב .עלויות
דמי השכירות של סטודיו בשטח של  100מ"ר בדרום תל אביב עומדים על כ־ 3,500ש"ח בחודש.
עלות הארנונה לנכס כזה על פי צו הארנונה לסטודיו לאמנים (סמל  )896ב־ 2015היא  475ש"ח
בחודש ,לעומת ארנונה לעסקים לנכס כזה ,שהיא  2,085ש"ח .נכון להיום רק ציירים ופסלים זכאים
לתעריף המופחת .אמני צילום ווידאו נאלצים לשלם את התעריף הרגיל לעסקים.
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טבלת עלויות שכר דירה לסטודיו וארנונה לחודש (לחלל עבודה בן  100מ"ר בדרום ת"א)

חללי העבודה משמשים את האמנים לתכנון ,לעבודה ולאחסון עבודותיהם .עלות של  4,000ש"ח
בקירוב היא מעמסה כלכלית עבור ציירים ופסלים ,ועבור אמנים אחרים ,סכום של כ־ 5,500ש"ח
בחודש הוא כבר הוצאה שכמעט בלתי אפשרי לעמוד בה ,במיוחד לבעלי משפחות.
מ 2011-פועל ועד איגוד האמנים הפלסטיים להרחבת צו הארנונה של עיריית תל אביב לתחומים
נוספים של היצירה החזותית .כל שינוי בצו הארנונה העירונית דורש את אישור משרד הפנים
והאוצר ,ועל כן המהלך מורכב .בטיוטת צו הארנונה שהגישה מחלקת הארנונה בעיריית תל אביב
למשרד הפנים ב־ 2014הורחב הצו לאמני צילום ווידאו ,אולם במקביל הושתו על האמנים גזֵ רות:
הארנונה המופחתת ,שלא הוגבלה בעבר לשטח מרבי ,הוגבלה כעת ל־ 150מ"ר ,וכן הוחרפו התנאים
המגבילים הנוגעים להוראה ,תצוגה ואיסור מכירה בסטודיו 55.משרד הפנים דחה את הטיוטה
ב־ 2014ופעם נוספת ב־ .2015רק לאחר התערבותו של ראש העיר ,מר רון חולדאי ,נמצאה פשרה
בין איגוד האמנים הפלסטיים למחלקת הארנונה וגובשה טיוטה שעשויה לקבל אישור ממשרד
הפנים בימים אלה.
אם לא די בכך ,בשנים  2013-2015החילה עיריית תל אביב אכיפה אגרסיבית על חללי עבודה
וסדנאות אמנות ,שכללה חיפוש באינטרנט וביקורי פתע שמטרתם לוודא שהאמנים אינם מלמדים
בחלל הסטודיו ,ושלא מתרחשת בו כל מכירה .אמנים שנחשדו בהעברת סדנה לימודית אחת
בסטודיו חויבו רטרואקטיבית בארנונה לפי תעריף המיועד לעסקים.
בעיה נוספת שהטרידה אמנים היא העובדה שפקחי הארנונה לא הוכשרו כראוי להבחנה
בין ציירים ופסלים לבין "מתחזים" .כך מצאו עצמם גם ציירים פעילים ומוכרים מקבלים
מכתבים מעורכי הדין של העירייה .לשיטתם של הפקחים הימצאותם של מחשב,
מדפסת ושולחן כתיבה בסטודיו ,די בהם כדי לפסול את האפשרות שמדובר בצייר או פסל.

5555מכתב לראש העיר תל אביב
5656איגוד האמנים פתח בדיאלוג ארוך עם העירייה בנושא ובמסגרת ההבנות הועברה לפקחים סדנה
מטעם מחלקת תרבות של העירייה ,בשיתוף חברת ועד של האיגוד ,כדי לציידם בכלים להבחין בין
חללי עבודה של ציירים ופסלים וחללי עבודה אחרים.
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ג .קביעת קריטריונים ואכיפת הנחת ארנונה בתחום האמנות — ברמה הארצית
מכיוון שמשרד הפנים הוא הגוף המאשר את צווי הארנונה ,יש באפשרותו לחייב את השלטון
המקומי 57להעניק תשלומי ארנונה מיוחדים לסטודיו לאמנים .כך ייהנו כל האמנים הפלסטיים
בארץ מתעריפי ארנונה מוזלים .איגוד האמנים פועל להסדיר את הנושא במשרד הפנים .בדצמבר
 2014הוזמנו נציגי האיגוד לפגישה בוועדת הפנים של הכנסת ,לדיון מיוחד בנושא הארנונה לאמנים
ברמה הארצית 58.מלבד אנשי משרד הפנים נכחו בפגישה גם בכירים מהמרכז לשלטון מקומי,
נציגים מגלריות מסחריות ואמנים .את הדיון יזמו כמה חברי כנסת בעקבות פניות שקיבלו בנושא.
כבר בסוף הדיון הסתמן כי אין בכוונת משרד הפנים לקדם את הנושא .מסתמן שהדרך האפשרית
היחידה לקדם את הנושא היא ניסוח הצעת חוק והעברתו בכנסת.
ובינתייים ,בלונדון
עיריית לונדון הכריזה על תכנית עירונית להגדרת אזורים במזרח ובדרום-מזרח העיר שבהם
תסייע העירייה לאמנים ,בשיתוף גורמים נוספים ,לרכוש מבנים ריקים ולהמירם לחללי
עבודה ותצוגה קבועים .המטרה היא למנוע "בריחת אמנים" מלונדון בעקבות ההאמרה
העקבית במחירי חללים ומבנים בעיר .כך תסייע העירייה ליצירת מנגנון "עוקף עליית
מחירים" ותמנע את איבוד אמניה של לונדון.
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( )2סדנאות אמנים
סדנאות אמנים מסובסדות מספקות מענה לקשיי המימון של חלל עבודה לאמן היחיד .בישראל
יש סדנאות אמנים בשלוש הערים הגדולות – תל אביב ,ירושלים וחיפה .הסדנאות במימון משרד
התרבות ,הרשויות המקומיות וגורמים פילנתרופיים פרטיים .מספר הסדנאות נמוך ביחס להיקף
הדרישה ,ומתקבלים אליהן אך ורק אמנים מבוססים .הקריטריונים ותנאי הסדנאות אינם תמיד
שקופים וברורים דיים 60.יש לציין לשבח את הסדנאות בירושלים ,שהקריטריונים והתנאים שלהן
מופיעים בבירור ובשקיפות באתר האינטרנט .הליך הקבלה אינו שקוף (פרט לסדנאות בירושלים),
ומשך השהות בהן אינו אחיד ומקשה על אמנים שאינם בסדנאות להיערך להגשת בקשה לקבלה.
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5757גוף שבו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל
5858לינק לפרוטוקול הפגישה והדיון באתר איגוד האמנים הפלסטיים
5959קישור לכתבה ,Evening Standard ,ב 13-ספטמבר 2016

( )3רזידנסי
מסגרת זו ,של שהות אמן ,מספקת מענה לשלושה צרכים עיקריים של אמן :הצורך לפנות זמן
איכות לעבודת יצירה ,הצורך בגירויים לעידוד השראה ולהתפתחות מקצועית והצורך בחשיפה
לעמיתים .באשר לזמן יצירה איכותי ,מסגרות שהות אמן לסוגיהן מקנות לאמן המתארח תנאים
המאפשרים לו להתרכז במלאכת היצירה :חלל עבודה ,מגורים ו/או אש"ל .באשר להשראה ,בחלק
מהמסגרות מוגדרים נושא עבודה או מסגרת עבודה ,למשל זיקה למקום ,קשר עם הציבור או
פעילויות שהאמן מתחייב להשתתף בהן ,כגון סדנה ,תערוכה או תוצר מסוים .באשר לחשיפה,
מסגרות שהות מסוימות מארחות כמה אמנים בו זמנית ומציעות אירועים משותפים של לימוד,
העשרה ,הרצאות והתייחסות לתהליכי עבודה של האמנים המתארחים.

חוות פארק תרבות בפאברה ,סיציליה
דוגמה מרתקת לפוטנציאל הגלום ביוזמות אמנות במרחב הציבורי בשיתוף הקהילה
היא חוות פארק התרבות בעיירה פאברה שבסיציליה .פלורינדה ואנדרה בארטולי
הקימו את החווה ב– , 2010ובשש שנים בלבד הפך המתחם למוקד עלייה לרגל עבור
שוחרי אמנות ותיירים .כך שלא רק המרחב הציבורי בפאברה השתנה ,אלא גם המצב
הסוציו-אקונומי של התושבים.

במנהל התרבות בתל אביב ביוזמת האמנים נועה צדקה וצבי גסטון איצקוביץ
6060בדצמבר  2013נערכה פגישה ִ
ובליווי נציג ועד האמנים של איגוד האמנים הפלסטיים ,לצורך דיון בהתנהלות סדנאות האמנים של תל
אביב .בפגישה השתתפו פרופ' מיכה לוין ,יו"ר ועד מנהל סדנאות האמנים ,ד"ר ורד זפרן גני ,מנהלת ואוצרת
סדנאות האמנים ,גברת סיגל ברניר ,יו"ר המדור לאמנות פלסטית ,המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות,
גברת צלילית בן נבט ,מנהלת המחלקה לאמנויות בעיריית תל אביב-יפו ,עידית עמיחי ,מנהלת תחום
המוזיאונים והאמנות הפלסטית במשרד התרבות והספורט ,האמנים נועה צדקה וצבי גסטון איצקוביץ
ומר איתן שוקר ,נציג ועד האמנים .בדיון הוצע להנהלת הסדנאות לגבש תנאי סף ברורים שיצמצמו את
המספר הרב של הפונים ,וקריטריונים לבחירת האמנים ,שיפורסמו לציבור .הועלתה דרישה חד־משמעית
לפרסם את מועד הגשת המועמדות באופן גלוי וברור (במודעה בעיתון ובאתר הסדנאות) ,ולכלול במודעה
(או במסמך נלווה) פירוט של דרישות ההגשה ,הנהלים ,העלויות ,המועדים ,זכויות וחובות של אמני
הסדנאות ,ומשך זכות השימוש בסדנאות (פרק זמן מינימלי ומקסימלי) .כמו כן ,הומלץ שההגשה תהיה
דיגיטלית ותכלול מספר מוגבל של דימויים ,קורות חיים וחומרים רלוונטיים .אם תהיה בקשה לחומרים
מודפסים ,יש לציין מראש כי החומרים לא יוחזרו לפונה .פרק הזמן להגשה מתאריך הפרסום יהיה שלושה
שבועות לפחות (הוצע לפרסם במועד שנתי קבוע ,ולפרסם שנה מראש כדי לאפשר התארגנות נאותה).
דרישות נוספות שהועלו הן לשלוח לכל אחד מהפונים תשובה מנומסת בכתב ולפרסם את זהות חברי
צוות השופטים (לאחר בחירת האמנים) .נציין שנכון לסוף שנת  2016קיים אתר אינטרנט לסדנאות ,אולם
חסר בו מידע והוא נעדר שקיפות.
6161ראו בנספח ו' מתווה למודל להקמת סדנאות שנכתב על ידי איגוד האמנים הפלסטיים
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ריאיון עם אנדרה בארטולי
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מתי הוקמה החווה?
ב– , 2010כשנדמה היה שהכול נידון לקריסה ,בחרנו באמנות ותרבות ככלי לחידוש המרכז
ההיסטורי של העיירה .חשבנו להעניק לה זהות חדשה ואופק להתפתחות.
מדוע הוקמה החווה דווקא בפאברה?
חוות פארק תרבות צמחה מתוך תובנה של פלורינדה ושלי .בעקבות המצב הקשה באזור,
שקלנו לעבור לגור בחו"ל אבל החלטנו ,במקום להתלונן ,לנסות לעשות מעשה קטן אבל
משמעותי שיחולל שינוי .חשבנו שנוכל לתת לבנות שלנו ,ויולה וקלרה ,ולכלל הקהילה ,משהו
טוב יותר.
איך נתרמו תושבי פאברה מהפעילות שלכם?
בשש השנים האחרונות נוצר שינוי בזהות הפנימית והחיצונית של פאברה .אין כמעט פינה
בעיר העתיקה שלא עברה טרנספורמציה .בכל חודש נולד מלון חדש ,B&B ,יוזמת תרבות,
מסעדה או פיצרייה .עיר ללא היסטוריה של תיירות אירחה בקיץ  2016כ– 78,000תיירים!
אנשים מתארים את העיר כ–״State of Mind״ או "דרך חיים" .בריאיון תקשורתי טען אחד
המרואיינים ששהות בחווה משרה עליו תחושת רעננות ,יוצרת אמון ,תשוקה לחוות את
העתיד ,נותנת הזדמנות ורצון לשנות ,גאווה ואומץ.
איך אמנים מהאזור נתרמים מהפעילויות שלכם?
אנדרה מצטט את האמן כרמלו ניקוטרה ,שפיתח את אחד הפרויקטים של ובמהלך שהות
בחווה" :הכול החל בחווה שבה אמנים חלקו זה עם זה חללים ורעיונות .ללא החוויה היה
קשה למצוא גירוי לעשייה .כאן אתה תמיד פוגש אנשים מעניינים ורציניים ,אנשי מקצוע
מהתחום החברתי ,ויחד מפתחים רעיונות הנשענים על חדשנות חברתית .אופי העיסוק שלי
מזמן תנועה מתמדת ,לא מעניין אותי לחיות חיים בעיירה פרובינציאלית טיפוסית .כאן
אני יכול לחיות בחופשיות מבלי להרגיש חנוק על ידי החברה .אני אוהב לצטט את מקים
החווה ,אנדרה בארטולי ,שאמר לא פעם' :ערים משתנות כי אנשים גורמים להן להשתנות'.
זו הרוח שהניעה את האנשים שיוצרים את קהילת החווה ,אנשים ואמנים שהשאירו חותם,
שהפכו לאדריכלים שהשפיעו בהווה והפכו את המקום לטוב יותר".
האם החווה מקבלת תמיכה כלכלית מהמדינה או מהרשות המוניציפלית (במימון ,בהנחות,
במיסוי וכו')?
אפס תמיכה.
האם האמנים השוהים ברזידנסי או המציגים במקום זוכים לתמיכה כלכלית?
החווה מממנת את הנסיעות ,הלינה והוצאות הפקת העבודות ,שלעתים הן ארעיות או לא
מוחשיות .לצערנו רק לעתים רחוקות ביכולתנו לשלם לאמנים שכר אמן.
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כמו סדנאות אמנים ,גם מסגרת שהות אמן איננה פתרון גורף לקבוצת אמנים גדולה .בישראל יש
מסגרות מועטות ,ומרביתן לא כוללות לינה או אש"ל .לכן הן מאפשרות ניתוק מאילוצי היום-יום
והתמקדות בעבודת היצירה באופן חלקי בלבד .יחד עם זאת ,תרומתה הפוטנציאלית של מסגרת
שהות אמן להתפתחותו היצירתית והמקצועית של האמן רבה מזו של סדנאות ,וראוי לעודד
הקמה של מסגרות רבות יותר ,כמו גם להבטיח את קיומן לאורך זמן .משרד התרבות אינו מממן
ישירות את המסגרות הקיימות כיום בישראל .מקורות המימון הם גורמים פרטיים ,כגון קרנות
פילנתרופיות ,גורמים עסקיים ומפעל הפיס .בתל אביב-יפו ,בהרצליה ובערד יש מסגרות שהות
אמן ,אולם היקפן של מסגרות אלה מצומצם ,ולכן מתקבלים אליהן אמנים מבוססים בלבד ,ולאמנים
צעירים ומנוסים פחות אין הזדמנות להתארח בהן.
( )4חללי תצוגה פרטיים
בישראל חללי תצוגה פרטיים הם כמעט אך ורק במתכונת של גלריות מסחריות .חללים אלה
מתנהלים על בסיס כלכלי של היצע וביקוש ,ומוגבלים ביכולתם לייצר הכנסות בשל היקפו המצומצם
של שוק האמנות בארץ .פעילות הגלריות ממומנת מהכנסותיהן העצמיות ,והן מחויבות בתשלום
מס הכנסה וארנונה כעסק מסחרי לכל דבר 63.מחירי יצירות האמנות מגלמים בתוכם עלות נוספת
זו ,וכתוצאה מכך מצטמצמים הן מספר האנשים שביכולתם לרכוש אמנות ,הן הכנסות האמנים
מעבודתם.
ב־ 2013קידמה עיריית בת ים הקמה של מתחם תרבות באזור ספציפי בעיר ,במטרה שיהיה למנוע
צמיחה עירוני .היא הגישה למשרד הפנים בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה מופחתת לסטודיו,
בהגדרה רחבה הכוללת אמנות ,ציור ,פיסול ,ארכיטקטורה ועיצוב ,וכן לגלריות ומתחמי תרבות
נוספים .משרד הפנים דחה את הבקשה ,מכיוון שהוגשה בשנת בחירות.
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( )5בתי מכירות פומביות
בשל הפומביות של מחיר היצירה בבתי מכירות אלה (להבדיל ממחירי היצירות החסויים בגלריות),
לא פעם נמתחת ביקורת על ההתנהלות בבתי המכירות הפומביות ,בטענה שהמכירות מניפולטיביות
ותפקידן להעלות את מחירי היצירות של אמן מסוים ,בדומה להרצת מניות.

6363בפגישה שהתקיימה בכנסת ב 5-בינואר  , 2014ביקשו נציגי פורום הגלריות המסחריות הנחה בארנונה
מתוקף היותם גורם תרבותי חשוב .משרד הפנים דחה את בקשתם על הסף ,וכדי לקדם את הנושא עליהם
לנסות לקדם חקיקה .עוד מידע ראו באתר האיגוד ,כאן .
6464לא הצלחנו לקבל מעיריית בת ים נתונים נוספים בנוגע לבקשה – האם הוגשה שנית והאם התקבלה.

64

המקום של הכסף
"גבעון טוענת שבתי המכירות משחקים תפקיד מרכזי בפגיעה בענף ,הן מבחינת איכות
האמנות שנוצרת בארץ והן מבחינה כלכלית ,כאילו לא היה קשה ממילא לשרוד בשוק
האמנות עוד לפני כניסתם' .רוב רובו של השוק ,ואני מעריכה שגם רוב הכסף ,נמצאים
היום בשוק המשני  -בבתי המכירות ואצל הסוחרים' ,היא אומרת' .ומשום שהיום בעלי
הדעה הם לא בעלי המאה ,זה נהיה שוק של ספקולנטים .לכן הרבה יותר קשה היום
לקדם אמן ,כי האמן מתקדם על ידי דעה ואידאה ,והדעה והאידאה לא נמצאות במקום
של הכסף'"( .מתוך כתבה של דנה גילרמן ב"כלכליסט" 19 ,במאי )2011

לעתים דווקא "מחירי פטיש" גבוהים עלולים להזיק לאמן .לדוגמה ,העבודה "ללא כותרת"( ,הסעודה
האחרונה) של האמן עדי נס נמכרה במקור לאספן על ידי גלריה דביר ב־ 3,000מהם קיבל האמן
 . 1,500ב־ 2005התגלגלה העבודה למכירה פומבית ונמכרה ב־ . 102,000האמן אינו מקבל כסף
מהמכירה ,אבל תג המחיר המוצמד ליצירה ולסדרת התצלומים כולה מוערך כעת בכמאה אלף
דולר .לכאורה זו בשורה נפלאה לאמן ,אולם בפועל רף המחיר הזה כנראה לא היה ריאלי ,ומנע
מהאמן למכור עבודות נוספות במשך תקופה לא מבוטלת .במקרה הספציפי הזה ,היצירה נמכרה
בשתי מכירות פומביות נוספות :בפברואר  2007נמכר הצילום ב־ , 264,000ובדצמבר 2013
נמכר ב־ . 377,000למרות זאת ,המחירים הריאליים ליצירותיו של נס התייצבו על  10,000עד
 - 40,000מחירים גבוהים במונחי השוק בישראל.

המקרה של נס
״'...הסעודה האחרונה' ,עבודתו של האמן עדי נס ,נמכרה במכירות פומביות בינלאומיות
והגיעה למחיר שיא של  372אלף דולר .זומר ,שהגלריה שלה מייצגת את נס ,מעידה שהמחיר
האסטרונומי (שדבר ממנו לא הגיע לכיסו של האמן ,יש לדעת) ,לא השפיע על מחירי
היצירות של נס בשוק' .זה מקרה טריקי לאמן .זה כמובן תורם למוניטין שלו ,להיכרות
של הקהל ולסקרנות של אספנים .אבל זה גם מרתיע אנשים שיטעו לחשוב שזו העבודה
היחידה שלו ואין בלתה ,או שאלה מחירי העבודות שלו' היא מסבירה [ ]...מה המחיר
הריאלי של עבודותיו של נס? 'בין  10ל– 40אלף דולר .יש גם יותר יקרות ,העבודות
המבוקשות ביותר מכל סדרה ,שנותרו מהן עותקים אחרונים .ככל שיש פחות עבודות
ערכן עולה'"( .מתוך ריאיון עם הגלריסטית של עדי נס ,עירית זומר)
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6565אמנות קונים מאהבה ,לא מהבנה  ,חגית פלג רותם ,גלובס 4 ,בספטמבר 2014

חוק זכויות אמנים לתגמול ממכירה חוזרת ()Artists Resale Royalty Rights
ב־ 2001אימץ האיחוד האירופי את ההכרה בזכותם של אמנים לקבל תגמול בעד מכירה חוזרת
של עבודתם .זכות זו עוגנה בחוק של האיחוד האירופי ולפיו כל חברות האיחוד יאמצו את ההכרה
בזכות ויעגנו אותה בחוק בארצן.
בפברואר  2006נחקק החוק בבריטניה .הוא מקנה לאמנים את הזכות החוקית לקבל אחוז קטן
ממחירה של יצירה שלהם אשר נמכרה במכירה חוזרת ,לאורך חייהם ועד  70שנה לאחר מותם.
אמן אינו רשאי לוותר על זכותו זו או להעבירה לאדם אחר (למעט בצוואה לאחר מותו) .סעיף זה
מבטיח את זכויותיו של אמן שנמצא בעמדת נחיתות במשא ומתן מול עסקן אמנות מקצועי (למשל
אמן בתחילת דרכו) ומגינה עליו מפני לחץ לוותר על התגמול המגיע לו.
בקליפורניה נחקק החוק כבר ב־ .1977עיקריו:
1.1בגין כל מכירה חוזרת של יצירת אמנות בגבולות מדינת קליפורניה או על ידי תושב קליפורניה,
המוכר או הדילר של המוכר ישלמו לאמן  5%מסך המכירה.
2.2זכותו של האמן לקבל את התמלוגים לא יכולה לעבור לגורם אחר.
3.3החוק חל על מכירות פרטיות ,מכירות בבתי מכירות פומביות ומכירות על ידי גלריה ,דילר,
ברוקר ,מוזיאון או סוכן.
4.4החוק נוגע ליצירות אמנות – ציור מקורי ,פסל או איור – גם אם נוצרו לפני  1בינואר .1977
5.5במקרה שהאמן לא נמצא ,יש לשלם את התמלוגים לארגון האמנות בקליפורניה (California
 ,)Arts Councilהמחוייב למצוא את האמן בתוך  7שנים.
6.6החוק נוגע למכירה חוזרת ששוויה מעל  . $1,000הוא אינו חל על מכירה חוזרת ששוויה
פחות מהמכירה הראשונית או למכירה לאחר מותו של האמן.

כיום מתקיים בארה"ב דיון ענף בהסבת חוק זה לחוק פדרלי ,שיכלול את כל מדינות ארה"ב .בשנים
האחרונות נעשו שני ניסיונות שונים להעביר את החוק בקונגרס ,אולם הם כשלו .נכון לאפריל
 ,2015נקבע כי החוק יועלה בשלישית לאישור הקונגרס .עקרונות הצעת החוק כוללים העברת
תמלוגים בסך  5%ממחיר המכירה לאמן ,בסכום של עד  $35,000בכל מכירה מעל  .$5,000את
התמלוגים יעבירו בתי מכירות פומביות שמכרו יצירות אמנות בשנת המכירות הקודמת בסכום
כולל של מעל מיליון דולר.
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בישראל נעשו כמה ניסיונות לקדם חוק דומה ,עד כה ללא הצלחה.
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6666קישור לכתבה בArtnet News -

( )6חללי תצוגה ואירועים ציבוריים :מוזיאונים ,גלריות ,אירועים
גלריות ציבוריות ומוזיאונים זוכים למימון חלקי מטעם משרד התרבות וחלקם מסתייעים ברשות
המקומית .חלק הארי של תקציב התרבות מתועל לאמנויות מופע ,ואמנות פלסטית זוכה להיקף
מצומצם מאוד מסך תקציב התרבות השנתי .מנגנון תנאי הסף והתבחינים מסנן גופים קטנים
וגופים שאינם מתמקצעים כדרישת המשרד מבחירה .הזוכים לסיוע כספי ושווה ערך מקבלים
סיוע בעבור גודל הארגון ,היקף פעילותו והעסקת ייעוץ טכני מטעם אנשי מקצוע בשכר .במחקר
זה לא נדון במימון מוזיאונים וגלריות ציבוריות שכן הנושא נחקר בעבר ומופיע במחקר מ־.2008
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לעניין הצגת יצירותיו של אמן במוזיאונים ובגלריות ציבוריות נציין כי למעט מקרים חריגים ,הגלריות
הציבוריות והמוזיאונים בישראל אינם משלמים שכר אמן לאמנים העובדים על תערוכה .האמנים
אינם זכאים למימון מהמוסד שבו הם מציגים ,ובפועל אינם נהנים מהמימון הציבורי שמקבלים
חללי התצוגה הציבוריים ואף מממנים בעצמם את עלות חומרי היצירה בעבודה.
[שכר אמן [ ]Honorary, Artist's Feeמשולם בעבור זמן העבודה הנדרש לאמן לצורך מימוש
יצירה חדשה מעבר לעלות הפקתה .מוזיאונים וגלריות ציבוריות אף אינם משלמים גמול תצוגה

[ ,]Exhibition Payment Right, Exhibition Fee, Loan Feeהמשולם לאמנים עבור השאלת היצירה
והצגתה במוסד ציבורי המקבל תמיכה מהמדינה ,בדומה לתשלום תמלוגים למוזיקאים)].

מדינות רבות בעולם קבעו תעריפי מינימום מומלצים לשכר אמן ולגמול תצוגה ,על פי מפתחות
שונים לשני הסעיפים ,לצד חוזים המפרטים את פרטי ההתקשרות והתשלום בין האמן ומוסד
האמנות .ב־ 2016צורף לתבחיני משרד התרבות תמריץ לעידוד הגלריות לתשלום לאמנים .לטעמנו
תמריץ זה עמום (הוא נקשר לתשלום לאוצרים) .בנוסף לכך ,לקריטריון של "שכר אמן" ניתן ניקוד
נמוך במסגרת התבחינים לתקצוב מוסדות תרבות ,כך שהוא לא באמת מתמרץ את המוסדות
לזכות אמנים בתשלום.
פעילויות במימון רשויות מקומיות ואירועים במרחב הציבורי כוללים בדרך כלל אמנויות מופע.
אמנות פלסטית ואמנים פלסטיים נעדרים ממרבית האירועים והפעילויות ,ובשל כך אינם נהנים
ממימון או מסיוע כספי ציבור .ניסיונות של עיריית תל אביב-יפו ועיריית ירושלים לקדם אמנות
פלסטית ,למשל באירועים "אוהבים אמנות" ו"מנופים" ,מסתמכים בעיקר על יצירת אווירה חגיגית,
שתמשוך קהל ותגביר את המודעות לתחום.
מטרה ראויה זו עוזרת לאמנים להתגבר על הקושי לחשוף את עבודתם ,אך אינה מסייעת בפועל
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6767מתוך מחקר בנושא היבטים כלכליים וחוקתיים הקשורים לתחום האמנות הפסלטית ומעמדו
של האמן

לפרנסת אמנים או למימון יצירה .יוצא דופן הוא "המסלול לפרויקטים מיוחדים" של עיריית תל
אביב-יפו וקרן רבינוביץ .אולם כמו במקרה של פרסי משרד התרבות לאמנים ,המסלול הוא נקודת
ציון ,רגע שיא בעבודת האמן ,ולכן אין בה כדי לסייע לפרנסתו השוטפת .כך גם מענקי מפעל הפיס,
שמטרתם לקדם פרויקטים ראויים ,ייחודיים ואיכותיים במיוחד.

ג .חללי עבודה ותצוגה שיתופיים
במסגרת המחקר נשלח שאלון לגלריות שיתופיות ולקבוצות של אמנים עצמאיים .השאלון
מצורף כנספח ז' למסמך זה .התקבלו תשובות משמונה קבוצות ,כולן מחזיקות חלל בתל אביב
(פרט לקבוצה אחת בירושלים) ובו נוצרת ,מוצגת ולעתים מוצעת למכירה אמנות חזותית (ציור,
פיסול ,צילום ,וידאו) ואף אמנות רב תחומית .בחללים אלו גם נערכים ימי עיון ,סדנאות ,הרצאות
ואירועים הפתוחים לקהל נרחב .בין השאר ,הקבוצות פועלות לתמיכה באמנים ובאוצרים צעירים
בתחילת דרכם ולהדרכתם ,תוך יצירת תשתית אמנות זמינה ,עשירה ומגוונת בכל תחומי האמנות
אשר פונה לקהל רחב ומשתפת פעולה עם הקהילה .קבוצות אלה פועלות לדברי חבריהן "מתוך
תשוקה כנה להקמת מקום אמנות קהילתי משמעותי ובניית חזון חברתי תרבותי" .כ־ 60%מן
הקבוצות שענו לשאלון מאוגדות ומוצגות כעמותות רשומות .השאר עובדות באופן לא פורמלי
(פרט לאחת ,הרשומה כחברה בע"מ).
חללים שיתופיים מעניקים מענה לצרכים כלכליים בסיסיים של אמנים פלסטיים ומעניקים להם
השראה באמצעות חשיפה לעבודה של עמיתים וליצירה בין-תחומית .עיקר הקשיים של קבוצות
אמנים המתחזקות חללים שיתופיים הם בירוקרטיים-כלכליים ,כגון מימון שוטף של הפעילות
ושיווק .קשיים אלה נובעים מנטייתם של חברי הקבוצה להזניח מטלות מנהלתיות ,לרוב בשל
היעדר כישורים מתאימים ,אך גם בגלל העדפה מודעת להתמקד ביצירה ובפעילות קהילתית ,ולא
בהתנהלות מוסדרת מול רשויות .קשיים בירוקרטיים לא מסתכמים בקושי לבקש או לקבל היתרים
ואישורים או בחריגה מתנאי הפעילות המוסכמים ,כגון שעות פעילות ,רעש ,הגשת משקאות
ללא היתר וכדומה .הם מתעצמים ומשליכים על יכולתה של הקבוצה לממן את תפקודה השוטף.
בהקשר זה עלו בשאלון שהפצנו שתי נקודות מרכזיות:
•היעדר כישורים הכרחיים להתנהלות בירוקרטית מול הרשויות העירוניות ורשם העמותות.
•קושי רב בהתנהלות הטכנית הנדרשת ממוסד נתמך על פי הנחיות מנגנון "מרכב"ה" של
משרד התרבות.
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הדלות הכלכלית של התארגנויות שיתופיות מעודדת יצירתיות במאבק לשרוד על בסיס שותפות
גורל ,אך מעצימה את הקשיים הכלכליים הקיימים ממילא .קבוצות אלה נוטות להתמקם בחללים
פרוביזוריים ,בחללים זמניים ,במקומות המיועדים לשימוש מעורב .כדי לאכלס ולהפעיל חללים
כאלה ,בהינתן התחיקה הקיימת ,יש צורך להשקיע משאבים ניכרים בהתאמתם .זאת ועוד ,מאחר
שהתארגנויות אלה נוסדות על מצע של ניסיוניות ובין-תחומיות ,הן אינן עונות על תנאי הסף
לקבלת תמיכה ,למשל הגדרת תחום מדיומלי ,שטח מינימלי של פעילות או העסקת אנשי מקצוע
בשכר .כתוצאה מכך נאלצים חברי ההתארגנויות לממן את פעילותם השוטפת על בסיס אירועים
פתוחים לציבור ,ובהיעדר פתיחות ונכונות מצד הרשויות לאפשר את פעילותן ,מקור הכנסה זה
מוביל לבסוף לסגירתן ,שכן הן אינן עומדות בתנאי הרשויות לפעילות.
ההתארגנויות ששורדות וממשיכות בפעילותן לאורך שנים הן אלו שחבריהן השכילו לצלוח
את מכשולי הבירוקרטיה ולהתגבר על קשיי גיוס המשאבים .יצירתם של האמנים בקבוצות
אלה היא לרוב מגוונת וניסיונית ,אולם התמיכה מוגבלת לקטגוריות אמנותיות מסוימות ,כנובע
מדרישות תנאי הסף של משרד התרבות ושל קרנות בישראל ומחוץ לה .לפיכך התמיכה
בקבוצות אלה לרוב אינה הולמת ותואמת את ההתרחשות היצירתית האמיתית במקום ואינה
פרופורציונלית לה.
גם כדי לצלוח את אתגר השיווק יש צורך בכוח אדם מתנדב מקרב הקבוצה .מצב זה יוצר קהילה
סגורה המזינה את עצמה ומוגבלת ביכולת להיפתח לציבור ולעניין קהל הטרוגני .לכאורה המודל
של קהילה סגורה משרת את הקבוצה ,שכן חבריה לא נאלצים להתפשר על תכנים אמנותיים,
אולם הסתגרות זו מגבילה מאוד את השיח המקצועי ,שנעדר במקרים רבים מאמץ לתקשר עם
קהלים פחות "מובנים מאליהם" ,מאמץ שעשוי ,בטווח הארוך ,גם להניב הכנסות נוספות לקבוצה.
כך שהמודל הסגור מוביל בסופו של דבר למצב שבו חברי הקבוצה מוותרים מראש על פוטנציאל
הכנסה ,שיקל על ההישרדות לאורך זמן .הקושי להתמודד עם הבירוקרטיה הכרוכה בעמידה
בדרישות תנאי הסף של משרד התרבות ,שולל מראש אף את הסיכוי לקבל תמיכה שוטפת מהרשות
המקומית .תקציבים ציבוריים שמוצאים את דרכם להתארגנויות אלה הם מענקים חד פעמיים,
שאינם תורמים להתנהלות השוטפת והיציבה של הקבוצה מטבע היותם חסרי עקביות ורציפות.
קשיים כלכליים אלה השתקפו בתשובות לשאלון שהפצנו וסוכמו בארבע נקודות:
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•היעדר מימון לפעילות השוטפת.
•חוסר ביטחון כלכלי לטווח ארוך.
•חיפוש מתמיד אחר מקורות מימון.
•מאבק מתמיד להנחת ארנונה ולהנחת מס.
הקשיים הכלכליים והבירוקרטיים משליכים אף על דרכי התמיכה האחרות שמעניקה הרשות
המקומית .פרט לקבוצה אחת ,הפועלת במבנה שבבעלותה ,כלל הקבוצות שוכרות חללים ממשכירים
פרטיים .לפיכך הן נתקלות בקשיים בגיוס מימון לשכר הדירה ,אך בעיקר סובלות מהארעיות
האופיינית לשכירת חלל ומהיעדרו של חלל קבוע .כמו כן ,לצורך יצירת עניין ולשם השיווק יש
צורך קריטי בחלל הפונה אל הרחוב וכולל חלון ראווה כלשהו – "חלון אל המתרחש בתוך החלל".
אולם בפועל ,גם האפשרות להקצאת מבנה מטעם הרשות חסומה בפני התארגנויות שיתופיות .אין
ביכולתן לעמוד בתנאי הסף להקצאת מבנה ולהתחרות עם גופי תרבות גדולים וממוסדים .מעבר
לכך ,דרישת החוק לפתח את המבנה המיועד למסירה היא בלתי ישימה עבור התארגנויות מסוג
זה .הדרישות להכרה בהתארגנות כמוסד לתועלת הציבור ,אף היא מתגלה כחסם בלתי אפשרי,
לאור ההתמודדות הנדרשת עם סוללת טפסים ודרישות בירוקרטיות בתהליך הגשת המועמדות,
וההישרדות ההכרחית לאורך חודשים רבים ,עד אשר תיבחן בקשת המועמדות במשרד הפנים –
וזאת בהנחה שהגוף זכה להמלצה מהרשות המקומית.
כך יוצא שכדי שהתארגנות שיתופית תוכל להישקל כמועמדת לתמיכה מטעם רשות ציבורית
כלשהי ,עליה לכייל עצמה לעיסוק בירוקרטי סבוך ,לעמידה בדרישות בעלות השלכות כלכליות,
להוצאת משאבים רבים ,הן כלכליים והן בכוח אדם מתנדב – כל אלה פוגמים ביתרון העיקרי של
ההתארגנות ,שהוא יצירתיות ,ניסיוניות ובניית קהילתיות.

ד .הזדמנויות ייחודיות
( )1פיסול במרחב הציבורי
ההצבה של יצירות אמנות במתחם הציבורי ,נגישות לציבור הרחב ,היא נדבך חשוב בהעצמת
התרבות והחינוך לתרבות ולאמנות במדינה .זו גם הזדמנות ייחודית לאמנים-פסלים להציב את
יצירותיהם במתחם פתוח ונגיש לקהל הרחב ואף להתפרנס ממנה בכבוד .אמנם אין רגולציה או
חובה חוקית להצבת יצירות אמנות במתחם הציבורי ,אך רשויות מקומיות רבות בוחרות לעשות
זאת ואף משקיעות בכך סכומים נכבדים.
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עם זאת ,זיהינו כמה כשלים בתהליך הצבתן של יצירות פיסול במרחב הציבורי ,ובראשם העובדה
כי תהליך בחירת האמן והיצירה אינו מוסדר ברוב הרשויות ,ונדמה כי הפך לשרירותי ואף למיועד
ל"מקורבים" בלבד .מרבית הרשויות המקומיות (פרט לתל אביב וירושלים) אינן ממנות ועדות
לבחירה של האמן ,ולפיכך לא ידוע מי בעצם בוחר בפועל את האמן ואת היצירות .גם הקריטריונים
הרלוונטיים לבחירת האמן או היצירה אינם מתפרסמים .ברשויות שבהן יש ועדה לבחירת האמנות
שתוצב במרחב הציבורי ,לא תמיד ידוע מה הרכב הוועדה והאם חברי הוועדה רשאים להכריע
בסוגיות כגון אילו יצירות מתאימות לתצוגה במרחב הציבורי של הרשות או מיהו אמן ראוי .כמו
כן לא ידוע האם הרכב הוועדה מתחלף ובאיזו תדירות .מכיוון שתקציבי האמנות נמצאים בדרך
כלל באגפי שפ"ע (שיפור פני העיר) בעיריות וברשויות השונות ,ברשויות שבהן אין ועדות ,אנשי
שפ"ע מובילים את מהלכי רכישת היצירות והצבתן.
הפנייה לאמנים נעשית לעתים כ"קול קורא" פתוח לכלל הציבור ולעתים כפנייה ישירה לאמנים
ספורים .פנייה ישירה שכזו עלולה לסגור את התחום בפני אמנים טובים רבים .מנגד ,אמנים
מקצועיים ומנוסים נמצאים ביתרון ,לפחות תיאורטית ,להצבת יצירות במרחב הציבורי .בנוסף,
לא תמיד נחתמת התקשרות חוזית עם האמן ,מה שעשוי ליצור קשיים ביחסי האמן והרשות .מן
המחקר עולה כי אין אחידות בין הרשויות המקומיות השונות וכל רשות "ממציאה מחדש" את
ההליך לבחירת יצירות שיוצבו במרחב הציבורי.
( )2פרויקטים מבוססי אמנות בשיתוף קהילות
א .יוזמות עצמאיות של אמנים הפועלים במקום מגוריהם
אמנים ללא ניסיון קודם בעבודה עם קהילה מוצאים עצמם לא פעם חסרי אונים מול מורכבותו
של פרויקט ,שמתגלה בפועל כמורכב ממה שנראה בתחילה .ככל שהמוטיבציה של האמנים גדולה
יותר ,כך סביר יותר שהפרויקט יושלם ,אם כי במהלכו נעשות לפעמים טעויות בהתנהלות מול
הקהילה .המלצתנו היא שאמנים יזכו לליווי של מנטורים מומחים מתחום האמנות ו/או של עובדים
סוציאליים קהילתיים.
ב .פרויקטים תחת המטרייה והליווי של מרכזי אמנות
המודל מאפשר ליווי צמוד משלב התכנון ועד לביצוע .המוסד מגייס את התקציב לפרויקט ,מסייע
בתכנון ,בונה תקציב ריאלי ומספק מטרייה של ידע ,לוגיסטיקה ,אמצעי ייצור ,מנגנון פנייה לקהילה,
ליווי ,תיעוד ,פרסום ויחסי ציבור .מנגנון התמיכה המסורבל והתקציבים הזעומים של מוסדות
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האמנות אינם מאפשרים להם להעסיק בעלי מקצוע בתחום ,ורק מוסדות בודדים פיתחו מערכת
ליוזמת פרויקטים בקהילה .כמו כן חסרה מערכת שתתמרץ מוסדות לפתח יוזמות מהסוג הזה.
ג .יוזמות של ִמנהלים קהילתיים או עמותות עירוניות
המודל מוכיח את עצמו בערים הגדולות בישראל .ברוב המקרים סיכויי הצלחתו של פרויקט שנובע
המנהלים
מצורך אמיתי של הקהילה וביוזמתה הם גדולים יותר מפרויקט ש"הונחת" מלמעלהִ .
הקהילתיים מקיימים קשר יום-יומי ,רציף ,ארוך טווח ובלתי אמצעי עם תושבי המקום ,ומכאן
לא פעם הפרויקטים שלהם מצליחים יותר מפרויקטים שנוצרו על ידי פקידים בעירייה ,המייבאים
רעיונות מערים אחרות בארץ או בעולם.
דוגמה לעמותה עירונית" :רוח חדשה" ירושלים

העמותה נוסדה ב־ 2003על ידי קבוצת סטודנטים בשיתוף עם אנשי עסקים בעיר ,בהם ראש
עיריית ירושלים כיום ,ניר ברקת 68.העמותה החלה לפעול באוניברסיטה העברית ועמדה בשלב
מסוים בראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה .מאז ועד היום יזמה מאות פרויקטים בסדרי
גודל שונים :פרויקטים למען אוכלוסיות צעירות בירושלים ,בהם פרויקטים בנושא דיור וקהילות
צעירים ,פרויקטים לטיפוח הזדמנויות תעסוקה איכותיות לצעירים ופרויקטים לפיתוח תרבות
ואמנות צעירה בירושלים .העמותה משתפת פעולה עם האקדמיות והמכללות בירושלים ומשלבת
סטודנטים בפרויקטים .העמותה מצליחה להשתנות על פי צורכי השעה וליזום פרויקטים חדשניים.
יש לה מקורות הכנסה רבים מתרומות ותמיכה .ב־ 2014עמד תקציבה על כ־ 5מיליון ש"ח ,מהם
כ־ 650אלף ש"ח כספי תמיכה מהרשות לפיתוח ירושלים 150 ,אלף ש"ח מעיריית ירושלים ,וכן
תרומות מפדרציות יהודיות בארה"ב ,מקרן שוסטרמן ועוד .תקציב העמותה מאפשר פעילות
בקנה מידה גדול מאוד.
ד .פרויקט "אמן בקהילה" של משרד התרבות
הפרויקט ראוי ומוצלח ,והניב לא מעט פרויקטים שכללו תהליכי עומק לצד תוצרים ברמה אמנותית
גבוהה.
( )3מתחמי תרבות ,בילוי ופנאי
במסמך שהוגש לעיריית תל אביב-יפו ב־ 692014נבחנו מתחמי תרבות ,בילוי ופנאי בעיר .על אף
הפוטנציאל הרב של אתרים אלה לספק מענה לצורכי פעילות תרבות ואמנות ,נמצא כי על פי רוב
הם מכילים מעט מאוד פעילות מסוג זה.

6868במסגרת המחקר שמענו טענות מצד כמה עמותות ויוצרים בעיר ,שהעובדה שהעמותה מזוהה כפרויקט
שזכה בראשית ימיו לתמיכת ראש העיר המכהן מר ניר ברקת ,משאירה עמותות מקבילות עם תמיכה
עירונית קטנה .לא ביקשנו את תגובת העירייה אך מצאנו לנכון להעלות על הכתב את תחושותיהם של
היוצרים ,אף אם אין בהן עובדות לאשורן.
6969״פרוגרמה למרחב חצי האי הירקוני" ,רועי פביאן וקרן מיטרני2014 ,
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סקרנו מדגמית שבעה מתחמי תרבות בילוי ופנאי שהוקמו מאז שנת  2000בישראל ,בשלוש הערים
הגדולות– תל אביב-יפו ,ירושלים וחיפה .תל אביב-יפו משופעת במתחמים מעין אלה ,ואילו בחיפה
יש רק אחד ,וכך גם בירושלים .מטרתנו לבחון את היקף פעילות התרבות והאמנות ,כמייצגת את
ליבת התעסוקה היצירתית ,לצד ייעודיהם האחרים של המתחמים – בילוי ופנאי .הערכים בטבלה
לקוחים מאתרי האינטרנט של המתחמים ,ונוגעים אך ורק למספר העסקים הקיימים ופועלים
בהם .בדיקה מעין זו יכולה לספק אינדיקציה טובה יותר בצירוף נתונים נוספים ,כגון היקף שעות
פעילות ,שטח רצפה ,אירועים במרחב הציבורי וכן הלאה.

*

*מוצרי חיפוש הם מוצרים שהצרכן יכול ללמוד על תכונותיהם ואיכותם לפני הרכישה (למשל רהיט)

ניכר בטבלה עד כמה דלה הפעילות של תרבות (ואמנות) במתחמי התרבות ,הבילוי והפנאי בישראל.
מהמקומות המשתייכים לתעסוקה יצירתית ,אף אתר מאלה שנבדקו אינו עובר את ה( 10%-פרט
לנמל יפו ולמתחם  – 21עיר תחתית בחיפה 23% ,ו , 21%-בהתאמה; בנתוני מתחם התחנה
בירושלים נכלל יריד אמנות ואומנות כתעסוקה יצירתית) .הנתונים מעידים על החמצה גדולה של
פוטנציאל עידוד ,תמיכה והעשרה של היצירתיות העירונית .למעשה מתחמים אלה הם קניונים
ללא גג ועם מרחב ציבורי פתוח ,ותו לא.
( )4שימוש זמני בחללים ריקים
במסגרת מחקר שנערך עבור עיריית תל אביב-יפו בשנתיים האחרונות ,מופו כמה חסמים מבניים
המכשילים יוזמות פרטיות של שימוש זמני 70.שימושים זמניים מצריכים גמישות מערכתית
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"7070פיתוח מנגנון לשימוש זמני במבנים ריקים" ,רועי פביאן ,אייל פדר ,ניסן אלמוג2016 ,

והסתגלות מהירה לשינויים .על כן רשויות מקומיות רבות מתקשות להתמודד עם דרישות של
שימוש זמני ,ובפועל מערימות קשיים וחסמים בלתי פתירים .חסם משמעותי הוא למשל דרישות
מחמירות והולכות של בטיחות ורישוי עסקים ,ללא הבחנה בין פרויקט ארוך טווח לפרויקט קצר
טווח ,וללא הכרה בפתרונות זמינים של משאבים חלופיים ,כגון כוח אדם מתנדב ,פתחי מילוט
זמניים ,איגום משאבים עם מוקדי פעילות סמוכים וכדומה.
בעיה נוספת היא היעדר תקשורת בין בעלי נכסים ליוזמי פרויקטים .יזמים אינם יודעים על חללים
ומבנים זמינים ובעלי מבנים אינם מודעים ליוזמות שטח .לעתים קרובות אין לבעל הנכס נכונות
להשמיש את נכסו ,בשל חשש מדרישותיו של משכיר לטווח קצר ,בשל עלויות פינוי עתידיות,
ובצל דרישות של הרשות המקומית להשמשת נכס ריק .גם הרשויות המקומיות מערימות קשיים
לעתים קרובות ,בחוסר נכונותן להתגמש ולאפשר פעילות בתנאים סבירים לשימוש זמני ,הן בשל
חוסר אמון בבעלי נכסים ויזמי פרויקטים והן בשל חשש מאחריות ישירה או עקיפה לפעילות
הפתוחה לציבור.
בעיה נוספת נובעת מעלויות הסדרת מקום לשימוש זמני ,אם כדי לאפשר פעילות מתוכננת ,ואם
כדי לעמוד בדרישות הרשות המקומית .המחקר שנערך עבור עיריית תל אביב-יפו הגדיר שלושה
סוגי חסמים המקשים על פיתוח פעילויות של שימוש זמני :פערי ידע ,חסם רגולטיבי/ארגוני וחסם
כלכלי/מימוני .כל אחת מ"משפחת החסמים" האלה כוללת סוגים שונים של קשיים נקודתיים,
שבהצטברם מקשים מאוד על יישום שימוש זמני בפועל .יחד עם זאת ,שימוש זמני בחלל ריק
יכול להיות פתרון יעיל לקשייהם של אמנים פלסטיים ובו בזמן להניע התחדשות עירונית רצויה.
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.5

המלצות

75

בפרק זה נציג את המלצותינו ליצירת תנאים לשגשוגה של האמנות החזותית בישראל .כדי להשיג
מטרת-על מעין זו ,ניסחנו שלושה מטרות אסטרטגיות מנחות ,המאגדות סדרת פעולות וכלים
מומלצים לביצוע:
א .ביסוס ושימור מסה קריטית של פעילות אמנותית ,הן של יצירה ועשייה ,הן של חשיפה ותצוגה.
ב .עידוד והרחבת שוק האמנות המקומי והגברת מקורות הכנסה לאמנים פלסטיים מיצירותיהם
ומעבודה מפרנסת שאיננה יצירת אמנות.
ג .חיזוק והעצמת התארגנויות שיתופיות של אמנות כפתרון למקסום משאבי תמיכה ציבוריים
מוגבלים ,ועידוד פעילות אמנותית בין-תחומית ,ניסיונית וחדשנית.
ההמלצות שיוצגו בהמשך ,כפעולות וכלים לפיתוח וליישום ,זקוקות לבחינה פרטנית עתידית של
פיתוח ועלות מנגנוני ביצוע .יש לבחון גם את ההשלכות של יישום כלים אלה ,הן בהשפעה הצפויה
על שדה האמנות הפלסטית ועל יתר שדות הפעילות האמנותית ,הן כמשתנה במסגרת המערך
הקיים של כלל סוגי המדיה של פעילות תרבות ואמנות בישראל.
בטרם נדון במטרות ,נבקש לציין כי בעבודתנו איתרנו שלבי עבודה רבים שבהם מערכות ציבוריות
של סיווג אמנות ושל תמיכה באמנות פועלות בהיעדר שקיפות ,ובמקרים מסוימים אף תוך סבירות
גבוהה לניגוד עניינים ולהשפעה של אינטרסים זרים לעניין המקצועי על שיקולי המערכת .לכן אנו
ממליצים באופן גורף כי בכל מנגנון או מהלך שבו תומכים באמנות או פועלים לטובתה ,תכונס
ועדה של אנשי מקצוע שונים אשר תפעל בשקיפות מירבית .בהתאם לכך יפורטו שמות חברי
הוועדה ותפקידם ,יפורטו התנאים והתבחינים לקבלה לתכניות ומסלולים או לקבלת מענק .כמו
כן ,על היקף התמיכה השנתי המוקדש לסוג זה של פעולות להיות ידוע מראש ולהתפרסם זמן
מספק לפני התאריך האחרון להגשת מועמדות.

א .ביסוס ושימור מסה קריטית של פעילות

1.1מע"מ מופחת על עסקאות של רכישת אמנות מקומית ; 71העלאת רף ההכנסה השנתית לקבלת
פטור מתשלום מע"מ ; 72הבחנה במיסוי בין האחוז המשולם ברכישה ישירות מהאמן לבין
רכישה באמצעות מתווך ,כגון גלריה או בית מכירות פומביות.
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7171במרבית מדינות אירופה נקבע מע"מ על יצירות אמנות בשיעור של שליש עד חצי משיעור המע"מ שנקבע
לעסקאות סטנדרטיות.
7272נכון לכתיבת שורות אלה ,עוסק פטור מתשלום מע"מ מוגדר כמי שהכנסתו השנתית נמוכה מ  99,006-ש"ח.

2.2הקלות במס הכנסה לאמנים בגין הכנסות ישירות ממכירת אמנות; פטור ממסים לאמנים בגין
זכייה בפרסים ,מלגות ומענקים; פטור ממס הכנסה על הכנסות בגין זכויות יוצרים; פריסת
תשלום מס הכנסה על פני כמה שנים.
3.3הקלות בתשלום ביטוח לאומי לאמנים פעילים; פטור מתשלום ביטוח לאומי בשנות הפעילות
הראשונות; קביעת מסלול מיוחד של דמי תשלום מופחתים לאמנים; הבדלה בין סוגי הכנסות,
כך שהכנסה מזכויות יוצרים או ממכירת עבודות לא תיכלל בהכנסה השנתית של אמנים לצורך
חישוב דמי ביטוח לאומי; פריסת דמי ביטוח לאומי על פני כמה שנים.
4.4סיווג ארנונה מוזלת לסטודיו לאמנות חזותית ,כדוגמת תל אביב-יפו ,בכל היישובים בארץ;
החלת סיווג זה על כל תחומי האמנות החזותית ,כולל צילום ,וידאו ומולטי-מדיה; הקלה בארנונה
להסדרי מגורים ועבודה לאמנים בחללי סטודיו (למשל תצוגת אמנות ושיעורי אמנות) כדי
להוזיל הוצאות של אמנים על שכירות וארנונה למגורים ,ליצירה ולתצוגה; קביעת קריטריונים
ברורים להגדרת אמן מקצועי ,הזכאי לתעריף ארנונה מיוחד.
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5.5החלת שימוש זמני במקלטים ציבוריים לטובת סטודיו אמנות בכל יישובי הארץ ,כדוגמת תל
אביב-יפו.
6.6הקמת סדנאות אמנים מסובסדות ,תחת רשות מקומית ,קרן תומכת או מלכ"ר ביישובים
ברחבי הארץ ,על פי דרישה.
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7.7עידוד והקמת מסגרות רזידנסי בחסות ו/או בתמיכה ציבורית של רשויות מקומיות ומוסדות
תרבות מרכזיים .יש להגדיר ולאפיין בבירור מסגרות אלה במטרה לתעל תקציבים לעידודן
ולהרחבת פעילותן בכל חלקי הארץ.
8.8פרויקטים מבוססי אמנות בשיתוף קהילות :יצירת מנגנון עירוני מקצועי שיוכל לתת מענה
ליוזמות של אמנים .קבוצת האמנים תגיש פרזנטציה שתגדיר ותציג את הקהילה המקומית
שעמה מעוניינים האמנים לעבוד ,את עיקרי הפרויקט ,את מטרתו ואת התקציב הדרוש למימושו.
ועדה מקצועית תדון בהצעות ותאשר או תדחה את הפרויקטים תוך כתיבת הערות רלוונטיות.
המנגנון יכלול קישור בין האמנים למנטורים שילוו את הפרויקט המוצע ואת פיתוחו .האמנים
יידרשו לכתוב רפלקציה שלהם ושל הקהילה על ביצוע הפרויקט ועל מימושו .בנוסף מומלץ
שמשרד התרבות ייבחן את הנושא ,ייעד תקציבים לעיריות לצורך תקצוב פרויקטים עירוניים
ויאפשר פנייה ישירה לוועדה לצורך תקצוב ישיר של פרויקטים ,בהתאם לקריטריונים ברורים.
9.9מתחמי תרבות בילוי ופנאי :יצירת רגולציה המחייבת הקצאת שטח מסוים מהמתחם לחללים
ייעודיים ומסובסדים לתרבות ואמנות; ניסוח קריטריונים ברורים להגדרת אופי החללים
והפעילות הנלווית להם; הקמת ועדה עירונית מקצועית בתחום האמנות ,לאכיפה שוטפת
ולליווי הביצוע.
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7373ראו מכתב האיגוד לעיריית תל אביב 17 ,בינואר  2016בלינק כאן
7474ראו הצעת האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בנספח ג'

1010הסדרת הצבת יצירות אמנות במרחב הציבורי ברשויות המקומיות :הקצאת תקציב עירוני שנתי
לרכישה ,הצבה ותחזוק של יצירות אמנות במרחב הציבורי; פנייה פתוחה ופומבית לאמנים
מקצועיים ותעדוף אמנים תושבי העיר; קביעת קריטריונים ברורים לתנאי סף לבחירת האמנים;
פיקוח על הרכב הוועדה האמונה על התחום ברשות המקומית כדי לוודא שהיא מורכבת הן
מאנשי מקצוע והן מנציגי הרשות והציבור; התקשרות חוזית בין האמן לרשות ,המעגנת הן
את זכויות האמן והן את חובותיו; האחדת הקריטריונים והפעילות בין הרשויות המקומיות,
כולל נוסח והתנהלות אחידים בפרסום הקול הקורא ,בהרכב הוועדה הבוחרת ,בחוזה הנחתם
בין הרשות לאמן ובסוגיות הנדסיות וביטוחיות.
1111יש לחייב מוסדות אמנות ציבוריים ,מוזיאונים וגלריות ציבוריות לשלם שכר אמן לאמנים .לשם
כך יש להגדיל את תקציב חללי התצוגה בסך התמיכה מטעם מועצת התרבות ,ולהבטיח את
חלקו היחסי של האמן בהכנסה.
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ב .עידוד והרחבת שוק האמנות המקומי והגדלת מקורות הכנסה לאמנים
1.1הוספה משמעותית של תקנים למלגות "אמן בקהילה" ו"אמן מורה"; הארכת משך ההשתתפות
של האמנים הנבחרים במסגרות אלה על בסיס תבחיני צרכים ,כגון השתתפות בתערוכות
ופעילות בעלת תהודה בשדה האמנות; שקלול היקף המלגה הניתנת לאמן והחזרי נסיעות,
בהתחשב במרחק ממקום מגוריו וממקום עבודתו.
2.2הגדלת תקציב הפרסים הנוכחי של משרד התרבות ותיעולו לתמיכה שוטפת באמנים יחידים
(בניגוד לקבוצות ומוסדות) למשך תקופה של כמה שנים ,כדוגמת משכורת חלקית .זאת במטרה
להקל על כושר ההתפרנסות של אמנים בזמן עבודה על פרויקט עם לוח זמנים מוגדר ,כגון
תערוכה ,הוצאת ספר ,מחקר וכדומה; הגדלת מספר הזוכים בתמיכה מאחדים לכמה עשרות
בשנה; המרת מנגנון פרסים כספי של משרד התרבות למנגנון פרסום וחשיפה של הפעילות
האמנותית של האמן הזוכה ,כולל הפקת תערוכות ,סרטים והפצת עבודתו של האמן בארץ
ובחו"ל; הצמדת ערך סכום המלגות והפרסים שמעניקים גופים ציבוריים מדי שנה למדד השכר
הממוצע במשק ,כדי למנוע שחיקה במנגנון סיוע זה; פיתוח מנגנון מקוון נגיש ופשוט להגשת
מועמדות למלגות ולפרסים מטעם הגופים הציבוריים ,כמפורט במסמך זה.
3.3רכישת אמנות מטעם המדינה ,תוך הבטחת ההכנסה ליוצר; הצגת יצירות האמנות הנרכשות
במקומות ראויים במתקנים ציבוריים כגון משרדי ממשלה ,בסיסים צבאיים ,בתי משפט ,מוסדות
חינוך וכו' ,וכן רכישת יצירות אמנות לצורך הצגתן בשגרירויות ישראל ברחבי העולם 76.מנגנון
מסוג זה יבטיח את השתמרותן של יצירות אמנות מקומיות חשובות במרחב הציבורי ,ואף
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7575איגוד האמנים הפלסטיים דרש לאחרונה ממשרד התרבות מענה רגולטיבי אפקטיבי ,שיחייב גלריות ומוסדות ציבוריים
לשלם שכר אמן וגמול תצוגה .במדינות רבות יש מפתחות שונים ואף אפליקציות לחישוב התשלום עבור שכר אמן ודמי
תצוגה – על פי אופי התערוכה וכן על פי ותק האמן ,רזומה וכו׳ .יש ליצור מפתח שכזה המותאם לפעילות בישראל.

ייצור מקור הכנסה לאמנים שטרם התבססו מבחינה מסחרית .רכישת אמנות מטעם המגזר
הציבורי היא השלמה ראויה לרכישות מוזיאליות ,שעל פי רוב מקיפות יצירות של אמנים
מבוססים ,המיוצגים על ידי גלריות מסחריות.
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4.4קשתו"ם (משרד החוץ) :פרסום הזדמנויות לאמנים פלסטיים במדינות שונות; הקמת ועדה
אשר תדון מנקודת מבט מקצועית לא רק בסדרי העדיפות של משרד החוץ אלא גם באמנות
ובאמן הנבחרים; הגדלת התמיכה באמנות פלסטית.
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5.5פיתוח מנגנון  1%לטובת אמנות במבני ציבור ועיגונו בחוק.
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המודל הבריטי
באוסף הממשלתי של בריטניה מעל  9,000יצירות אמנות .הן מוצגות בתערוכות הפתוחות
לציבור ברחבי בריטניה ומחוצה לה .היצירות מושאלות למוזיאונים ולגלריות ציבוריות להצגה
בתערוכות ,ויצירות מסוימות מוצגות בבתי חולים ,בבתי ספר ובמבנים ציבוריים שונים ברחבי
בריטניה .האוסף נוצר ב– 1946ובכל שנה נרכשות יצירות חדשות מכלל סוגי המדיה  -ציורים,
איורים ,פסלים ,הדפסים וכן עבודות וידאו .ב– 2014-2015נרכשו כ– 33עבודות חדשות ,מ–22
אמנים .ה Artcouncil-הבריטי ומרכז התרבות  Southbankבלונדון מנהלים את האוסף.
מטרתו המוצהרת של האוסף היא לתמוך באמנים חיים המתגוררים ויוצרים בבריטניה ,ללא
קשר לאזרחותם.
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במנהל התרבות ,אז בראשות השרה לימור לבנת .פיליפ
7676בעבר הועלה הרעיון במדור לאמנות פלסטית ִ
רנצר ,אז ראש המדור ,רצה לקדם הצעה להקצאת פרומיל מתקציבי שגרירויות ,נספחויות וגופים
אוצר לאומי לשם כך .בין השאר הוצע כי יצירות
ממלכתיים לרכישת יצירות אמנות ישראלית ולמינוי ֶ
האמנות יועברו לאחר פרק זמן לאוספי המוזיאונים הקטנים ,בעיקר בפריפריה .מאז הועלתה ההצעה
לא ידוע על התקדמות בנושא .לדברי רנצר ,לפני כשנה התעניין בהצעה חבר הכנסת דב חנין וטען כי
ינסה להעביר הצעת חוק בכנסת .לא ידוע לנו על הכנת הצעת חוק בנושא זה ,כל שכן על הגשתה (מתוך
התכתבות עם פיליפ רנצר ,דצמבר .)2015
7777בישראל אין רכישה מוסדרת שכזו ,אם כי היא התרחשה בכמה מקרים בודדים :ב 2002-פרסם משרד
התרבות והספורט קול קורא לרכישת יצירות וקיבל  218הצעות מאמנים ,מהן בחרה ועדת שיפוט 27
יצירות ,מרביתן מוצבות במסדרונות משרד התרבות והספורט בתל אביב .התקציב לרכישה עמד על
כ 275,000-ש"ח ,כולל אירוע פתיחה ,תלייה ,כתוביות ,שכר השופטים ותשלום לאמנים .ב 2011-רכשה
כנסת ישראל כ 46-יצירות של  31אמנים ישראלים בתקציב כולל של  300,000ש"ח עבור אגף חדש שנחנך
ב .2007-ועדה מיוחדת שכללה שלושה אנשי מקצוע מתחום האמנות העכשווית היתה אמונה על אוצרות
ובחירת העבודות ונהנתה מחופש אמנותי ומקצועי מוחלט (מתוך כתבתה של חגית פלג רותם" ,ולתפארת
מדינת ישראל :תערוכת אמנות עכשווית בכנסת" ,גלובס 6 ,ביוני .)2011
7878לפני פחות מעשור יזמה פולין מהלך אסטרטגי נרחב של ייצוא התרבות הפולנית לכל העולם .המכון הפולני
החל את פועלו בישראל ביוני  .2000הייתה זו משימה ראשונה מסוגה של משרד החוץ של פולין מחוץ
לאירופה ,עוד לפני הקמת המכון הפולני בניו-יורק  .לפני כמה שנים התקיימה בישראל "שנת פולין" ,יוזמה
שהביאה לישראל מאות אירועים מפולין וחשפה עשרות-אלפי ישראלים לתרבות מפולין .כמו כן נוצרו שיתופי
פעולה בין סטודנטים משתי המדינות והתקיימו תערוכות אמנות בשיתוף פעולה עם מוסדות ישראליים.
המהלך האסטרטגי נשא פירות ותוך זמן קצר נכנסו יצירות של אמנים פולניים לאוספים חשובים בעולם.
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המודל האוסטרלי
באוסטרליה האוסף הגדול ביותר של אמנות עכשווית שייך לממשלה .האוסף ,הנקרא Artbank
הוקם ב– 1980ושייך כיום למשרד איכות הסביבה ,המים ,המורשת והאמנות של אוסטרליה.
יש בו מעל  10,000יצירות ,של יותר מ– 3,000אמנים .היצירות מוצעות להשכרה לציבור
הרחב ,והשוכרים זכאים להחזר מלא של המסים .ההכנסות מהשכרת היצירות מתועלות
לרכישת יצירות אמנות נוספות ולהגדלת בנק היצירות Artbank .מתמקד בתמיכה באמנים
צעירים ורוכש יצירות מגלריות וישירות מהאמנים ,בהתאם לנהלים .ועדת רכישות
קובעת אילו יצירות לרכוש.
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שגרירויות בריטניה
לבריטניה אוסף אמנות ממשלתי  .UK GAC (Goverment Art Collection( -יצירות מהאוסף
מוצגות בבנייני הממשלה ברחבי בריטניה ובערי בירה בעולם ,בשגרירויות ובבתי השגריר
הרשמיים .מטרת האוסף לקדם אמנות בריטית תוך יצירת קשרי תרבות דיפלומטיים .האוסף
נוסד ב– 1898וכיום כולל מעל  13,500יצירות של אמנים בריטיים ,בכל סוגי המדיה .מנהלי
האוסף רוכשים יצירות וכן מזמינים עבודות אמנות מאמנים בריטיים ,בהתאם להחלטת
ועדה מייעצת .ב– 2014-2015נרכשו כ– 98עבודות חדשות ,של  27אמנים.
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7979מדינות רבות בעולם נדרשו לנושא הצבת יצירות וחפצי אמנות בפרויקטים של בנייה ציבורית .תחום זה
מוסדר רשמית ,בין היתר ,ב־ 27מדינות בארצות הברית ,בבריטניה ,בהולנד ,בקנדה ובגרמניה .הסדרים
אלה מכונים ( One Percent for the Art Schemeאחוז למען אמנות) וקובעים כי אחוז אחד מתקציבו
הכולל של פרויקט הבנייה ייועד לרכישת והצבת יצירות אמנות בתחומו .מדינות מסוימות אף הרחיבו את
התקנות כך שהתקציב יאפשר הצגת תערוכות מתחלפות במרחב הציבורי .הסדר שכזה אינו קיים כיום
בישראל .בשנות ה־ 90נקבעה בתל אביב תקנה שחייבה יזמים המקימים פרויקטים בעלי אופי ציבורי או
מבני מגורים גדולים לשלב בהם יצירת אמנות בערך של אחוז אחד מעלות הבנייה .התקנה קבעה כי יש
לקבל הנחיה ואישור מוועדת הפיסול והאנדרטאות של עיריית תל־אביב לאלמנטים המוצעים ולאופן
שילובם בפיתוח ,באמצעות אדריכל מינהל ההנדסה .לאחר כמה שנים עתר איגוד הקבלנים יחד עם חברות
קבלניות נוספות לבית המשפט המנהלי בתל אביב בבקשה לבטל את התקנה ,בהיותה מנוגדת לדין
(המ"פ תל־אביב-יפו  – 1648/96ארגון הקבלנים נ' עיריית ת"א וועדת התכנון והבנייה) .העותרים טענו
כי ההנחיה והתניית קבלת היתרי בניה במילויה ,מהווים חריגה מסמכות המשיבות וכי אינן חוקיות ,אינן
סבירות ואף מונעות משיקולים זרים לעניין .כמו כן נטען כי אופן אכיפת ההנחיה אינו סביר ונוגד אמות
מידה ציבוריות .ב־ 1997ביטל בית המשפט המחוזי את התקנה .השופט שדן בעתירה קבע כי כל סמכות
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שגרירויות ארצות הברית
ב– 1963הוקם בארה"ב ארגון ( Art in Embassies (AIEהחוסה כיום תחת משרד החוץ של
ארצות הברית .הארגון הוא שותפות ציבורית ופרטית אשר בפעילותה לוקחים חלק מעל
 20,000גורמים ,כולל אמנים ,מוזיאונים ,גלריות ,אוניברסיטאות ואספנים פרטיים .בכל שנה
מוצגות כ– 60תערוכות אמנות בשגרירויות ארה"ב בכ– 189מדינות .כ– 58אוספים קבועים
הותקנו בשגרירויות ארה"ב ברחבי העולם.
הארגון פועל גם ליצירת קשרים בין אמנים אמריקאים לגורמים מקומיים במדינות השונות,
ומציע תכניות רזידנסי וחילופי אמנים וכן שיתופי פעולה עם אמנים מקומיים לצורכי הקמת
תערוכות .בעשור אחרון מעל  100אמנים אמריקאים יצאו לשגרירויות ברחבי העולם כדי
לקדם פרויקטים עם אמנים וקהילות מקומיות.
הארגון מעסיק כמה אוצרים הנמצאים בקשרים מתמידים עם מוסדות אמנות ,ומתחזק מאגר
וירטואלי של יצירות של אמנים אמריקאים המעוניינים להשתתף בתערוכות בשגרירויות.
הארגון מכסה עלויות הובלה ,אחסון ,התקנה וביטוח של יצירות האמנות .אמן או מוסד
אמנות המשאילים יצירה לארגון אינם מקבלים תשלום ,אלא תועלת בדמות חשיפה בין-
לאומית באירועים שעורכות השגרירויות ,באזכורים באתר האינטרנט של הארגון ובאתרי
השגרירויות.
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ג .מקסום משאבי תמיכה ציבוריים ועידוד פעילות אמנותית בין-
תחומית ,ניסיונית וחדשנית

1.1ליצור מסלול תמיכה שוטף חדש עבור התארגנויות שיתופיות של אמנות בין-תחומית ורב-תחומית.
לצורך כך יש להגדיר תנאי סף ותבחינים מתאימים ,שימנעו השתלטות של ממסדי התרבות הגדולים
על תקציב זה .תנאי הסף יגדירו גודל מקסימלי של ההתארגנות (בניגוד לתנאי הסף היום ,המגדירים
גודל מינימלי) והגבלת מקור הכנסה לפעילות אמנותית (בכך תימנע פנייה של גופים מסחריים

מנהלית צריכה מקור בחוק או על פי חוק (בתקנה) וכי לא ייתכן שחיוב של אזרח ,גם אם מדובר בחברה
קבלנית ,ייעשה בדרך של "הנחיה" מבלי שהוא מעוגן באופן מפורש וברור בחוק .בסיום פסק-הדין מציין
השופט שלא נעלמו מעיניו כוונותיה הטובות של העירייה אולם כאמור ,יש לעגן חיוב זה כדין ,וכל עוד
הדבר לא נעשה ,החיוב האמור בטל מעיקרו .כדי להחזיר את התקנה יש לחוקק חוק בכנסת .ב־ 2004הוגש
לחבר הכנסת אהוד רצאבי דו"ח משווה בנושא "הסדרים המחייבים הצבת יצירות אמנות בפרויקטים של
בנייה ציבורית" .הדו"ח לא הבשיל לכדי חוק .ח"כ עופר שלח עסק בקידום חוק דומה בכנסת הקודמת.
למרות ניסיונות רבים של האיגוד לסייע לקידום חוק זה ,טרם הוגשה הצעת חוק בנושא.
8080קישור לאתר האוסף של בריטניה
8181קישור לאתר האוסף של אוסטרליה
8282קישור לאתר משרד החוץ של ארה"ב ,למידע על הארגון
8383קישור לאתר האוסף הממשלתי של בריטניה ,למידע על אמנות בשגרירויות
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המשלבים פעילות אמנותית כאטרקציה) .תבחיני המסלול יתבססו על מדד אינטנסיביות ,אשר
יתמרץ פעילות ,הגעת מבקרים ,מגוון הפקות ,מספר אמנים משתתפים וכדומה– ביחס לשטח
רצפה .מדד האינטנסיביות יתמרץ חללי פעילות אמנותית קטנים ,בגודל  30-200מ"ר ,המאפיינים
מרכזי אמנות בין-תחומית וגלריות שיתופיות (בניגוד למרכזי האמנות הרפרטואריים הגדולים,
אשר משקיעים משאבים רבים בשטחי שירות ובילוי נלווים כגון בית קפה ,מסעדה ,לובי וכדומה).
להחיל על רשויות מקומיות דרישה לעודד התארגנויות שיתופיות ולתמוך בהן ,על ידי רכישת
שירותים מהפעילות השוטפת במקום :קורסים ,סדנאות ,הכשרות ,סיורים לטובת הציבור וכו'.
להאריך את תקופת התמיכה מטעם משרד התרבות לשלוש שנים .כך יצטמצם העיסוק המתמשך
וגוזל המשאבים בתכנת "מרכב"ה" ,המקשה על מוקדי פעילות קטנים להתמודד על קבלת תמיכה.
כמו כן ,לאמנים יהיה בסיס של תקציב שנתי קבוע (או של תקציב לשנתיים) ,שעליו יוכלו להסתמך
לתקופת זמן ארוכה יותר .נדרשת "תמיכת הרצה" ממשרד התרבות לטובת הקמת עסק או ייסוד עמותה
בהיקף של כ־ 200,000ש"ח ,כדי להקל על התמודדות עם דרישות רישוי ,הסדרה ותפעול ראשוניות.
2.2להגדיר סיווג ארנונה ייעודי להתארגנויות שיתופיות שפעולתן היא בגדר שירות לתועלת ציבור
האמנים והציבור בכלל .במסגרת ההמלצות לחקיקה שמסדירה את הנחות הארנונה לתחומי האמנות,
אנו ממליצים שגם מוקדי פעילות אלה ,המשלבים שטח עבודה ותצוגה ,יקבלו סיווג ארנונה מיוחד.
3.3ליצור ברשויות הציבוריות מנגנון שיהיה אמון על אישור תמיכה מהירה" ,אד-הוק" ,לביצוע
פרויקטים המגיבים למציאות בזמן אמת.
4.4להקים במשרד התרבות אגף ליווי לגופים חדשים ,שיקל עליהם ויסייע להם לעמוד בתנאי
התמיכה בשנים הראשונות לפעילותם.
5.5להקים גוף שינהל את הממשק עם הממסד ועם מנגנוני התמיכה ,בדומה לעמותת
"בר קיימא" ו"עמותת הכוריאוגרפים" הפועלים בישראל וארגון " "Smart euהפועל ברחבי
אירופה 84.אנו סבורים כי הקמת גוף דומה לטובת תחום האמנות החזותית בישראל
היא הכרחית ותספק פתרון מקומי ומהיר לאמנים ולהתארגנויות של אמנים בישראל.
6.6להקים בחסות הרשויות המקומיות מחסן להשאלת/להשכרת ציוד לאמנים.
7.7להקצות מבנים מטעם רשויות מוניציפליות להתארגנויות שיתופיות; להתאים את המבנים
ליכולות ולאופי של ההתארגנויות.
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8.8לקדם שימוש זמני בחללים ריקים :ליצור אפיק תקשורת באתרי העיריות והרשויות המקומיות
שבו בעלי ומנהלי חללים ריקים מפרסמים "קול קורא" לשימוש בחלל לטובת פעילות תרבות
ואמנות; למנות פרויקטור עירוני האחראי לקידום שימוש זמני של תרבות ואמנות ברשות
המוניציפלית; ליצור ברשויות המקומיות מנגנון לתמרוץ כלכלי של בעלי הנכסים הריקים ולעידודם
להשתלב בפרויקט.

8484עמותת "בר קיימא" החלה לפעול בירושלים ב־ , 2012מתוך זיהוי הפן הבירוקרטי של גיוס משאבים כמכשול העיקרי
של קבוצות יוצרים לקבל תמיכה .העמותה מסייעת ליוצרים החברים בה – מגישה בשמם בקשות לקבלת תמיכה,
מסייעת בהפקת פרויקטים אמנותיים ,במתן כלים ופתרונות כלכליים וניהוליים ומשמשת כפלטפורמה שיווקית.
חברי העמותה מעבירים אליה כ־ 7%מהכנסותיהם השנתיות .ראו שיחה עם נועם כוזר ,ממקימי העמותה ,בנספח ח'.
עמותת הכוריאוגרפים פועלת מ־ 2001כעמותת "גג" של כוריאוגרפים עצמאיים ומסייעת להם לקבל תמיכה.
כיום יש בה כ־ 80חברים ,שהם כ־ 80%מכלל הכוריאוגרפים הפועלים בישראל .חברי העמותה חותמים
על חוזה לשנת פעילות משותפת .פרט לסיוע בהגשת בקשות לתמיכה ,העמותה מספקת לחבריה סיוע
ופתרונות בתחום הכלכלי-חשבונאי ,ייעוץ משפטי ,פרסום ויחסי ציבור ,תכנית ביטוח קולקטיבי ,חדרי
חזרות ואולם הופעות .כל חבר מעביר לעמותה  5%מהכנסתו השנתית ,ובהתאם לגובה המחזור השנתי
לעתים גם אחוז נוסף מסוים (עד  .)5%בשנה האחרונה נפגעה מאוד פעילותה של העמותה בשל החלטת
משרד המשפטים מדצמבר  2015למנוע ממשרד התרבות להיענות לבקשות התמיכה של העמותה בתואנה
כי זו "עמותת צינור" ,כלומר בשל העובדה שהיא מעבירה את הכסף לכוריאוגרפים יחידים .בשל כך לא
הועברו כספים ליוצרים והפקות רבות נדחו או נקלעו לקשיים כלכליים כבדים .בתגובה הגישה העמותה
בג"צ נגד משרד המשפטים ומשרד התרבות ובו דרישה להוצאת צו ביניים להעביר ל־ 77חברי העמותה
את המקדמות לכספי התמיכה לרבעון הראשון של שנת  .2016למיטב ידיעתנו העניין טרם הוסדר סופית
והמגעים בין הצדדים נמשכים .ראו שיחה עם סיגלית גלפנד ,המנכ"לית הפורשת של העמותה ,בנספח ט'.
 Smart euהוא ארגון בלגי ללא מטרת רווח .הוא נוסד ב־ 1998וחברים בו כ־ 60,000אמנים מרחבי אירופה.
מטרתו לספק פתרונות עבור יוצרים ואמנים לקידום ופיתוח הפרויקטים שלהם .הארגון מספק שירותי
ניהול ,אדמיניסטרציה ,תמיכה ,הדרכה וקידום לאמנים ולגופים אמנותיים ,כולל כלי סיוע לראיית חשבון
ולניהול ספרים ,הלוואות בריבית נמוכה לצורכי רכישת ציוד לבעלי הכנסה שאינה קבועה ,הלוואות על
חשבון הכנסה עתידית מובטחת ופוליסות ביטוח המותאמות ספציפית לכל מקצוע יצירתי .הארגון הקים
קרן ערבות משותפת ( )Mutual Guarantee Fundלסיוע בגביית חובות מלקוחות ,לסיוע כללי ולייעוץ
משפטי .כמו כן הארגון מחזיק חללי סטודיו ואזורי עבודה ומשכיר אותם במחירי עלות ,יוזם שיתופי פעולה
עם הפלטפורמה למימון המונים  PUSHועורך בקביעות סדנאות קצרות המספקות מידע בסיסי למצטרפים.
הוא גם מקיים הכשרה בנושאים ספציפיים כגון הסכמי עבודה ,מעבר בין מדינות ,פיתוח קריירה ,משא
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תודות וקרדיטים
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אנו מודים לוועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל על שיתוף הפעולה ,למועצת
הפיס לתרבות ואמנות על הבחירה לתמוך במחקר ולאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל על הליווי
והתמיכה.
כמו כן אנו מבקשים להודות לאנשים ולגופים הבאים (מצוינים לפי סדר ה-א'ב'):
•אנדרה בארטולי ,פאברה ,סיציליה
•ורדה גבעולי
•איתמר גורביץ ,מנכ"ל פורום מוסדות תרבות
•סיגלית גלפנד ,עמותת הכוריאוגרפים
•כרמלה וייס ,גלריה P8

•מאשה זוסמן ,גלריה "ברבור"
•יעלה חזות ,מנהלת ואוצרת גלרית בית הגפן ,חיפה
•ארקדיוש טומלקה
•מריה יריב ,מנהלת תחום מוזיאונים ואמנות פלסטית במשרד התרבות
•נעם כוזר ולידיה מלטין ,בר קיימא
•דבי לוזיה ,גלריה שטרן
•אורית לרנר ,לוביסטית פורום מוסדות תרבות
•לאה מאואס ,מעמותה
•קרסטין מלכה-וינטר ,מכון גתה ,תל אביב
•דולין מלניק ,ראש אגף תרבות ,מפעל הפיס
•שחר מרום ,גלריה תיאטרון "החנות"
•רבקה סקר
•עידית עמיחי ,מנהלת לשעבר של תחום מוזיאונים ואמנות פלסטית במשרד התרבות
•בית בינימיני ,המרכז לקרמיקה עכשווית
•בעלי המלאכה ,סדנא .הדפס .גלריה
•שרון תובל AFAR-

•הצימר ,תל אביב
•חברי עמותות שסייעו לנו במילוי שאלונים וביקשו להשאר אנונימים
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Barry Checkoway Six stratagies of community change, community development

•

jornal, Oxford University Press 1995, Volume 30
Eytan Shouker, Israel country profile report commissioned by Med ECulture in 2014

•

http://www.medculture.eu/country/report-structure/israel
Henri Lefebvre, "The Right to the City" in Henri Lefebvre Writings on Cities edited

•

and translated by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, Oxford: Basil Blackwell
•אזולאי מורן ,פרסום ראשון :היועמ"ש אישר חוק הנאמנות של מירי רגבYNET ,

24בפברואר 2016
•בוגנים איתן ,הארץ ,למה מתעלמים מהפיסול הסביבתי 1 ,בדצמבר 2013
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.2177408

•בן יוסף מוריה ,עוד סיבוב בין יעקב אגם לעיריית ת"א בעניין המזרקה בכיכר דיזנגוף ,זמן
תל אביב 28 ,בפברואר 2009
•הורביץ איתי ,מחשבות של אדריכל ,בלוג http://www.hor-ack.co.il/blog/?p=802

•ליאור אילן ,המזרקה בדיזנגוף תוחזר למצבה המקורי ,הארץ 6 ,ביולי 2011
•פלג רותם חגית" ,ולתפארת מדינת ישראל :תערוכת אמנות עכשווית בכנסת" ,גלובס,
 6ביוני 2011
•פלג רותם חגית ,אמנות קונים מאהבה ,לא מהבנה ,גלובס 4 ,בספטמבר 2014
•פביאן רועי“ ,התחדשות עירונית ע”י אמנות” ,מחלקת התכנון של עיריית תל אביב יפו,
2013
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•פביאן רועי ומיטרני קרן ",פרוגרמה למרחב חצי האי הירקוני"2014 ,
•פביאן רועי ,פדר אייל ,אלמוג ניסן" ,פיתוח מנגנון לשימוש זמני במבנים ריקים"2016 ,
•שוקר איתן ועו"ד אשר פניג נורית ,מחקר בנושא" :היבטים כלכליים וחוקתיים הקשורים
לתחום האמנות הפלסטית ומעמדו של האמן2010 ,
•שקד מרב ,אתר תעשיה.קום ,משרד החוץ לקולנוענים – אין קריטריונים ,יש מדיניות ושיקול
דעת  8 ,בנובמבר 2015
•מסמך סיכום פעילות של משרד התרבות והספורט לשנת 2014
http://mcs.gov.il/documents/merged_document.pdf

•פרוטוקולים של ועדות הכנסת ,מתוך אתר הכנסת
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx

•דוחות פילת ,המרכז למידע ומחקרי תרבות
•פסקי דין:
ת.א  35630/01יעקב אגם נ' עיריית תל אביב ואח'
המ"פ תל־אביב-יפו  – 1648/96ארגון הקבלנים נ' עיריית ת"א וועדת התכנון והבנייה
סעיף  46לחוק זכויות יוצרים ,התשס"ח 2007

http://artistsstudiostlv.org.il/about/
http://www.artiststudiosjlm.org/14881493149114931514149715041493--about us-1593160616171575.html
https://culture.pais.co.il/Pages/grants_2016_Interdisciplinary-aspx.aspx
http://www.artportlv.org/he
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https://www.facebook.com/RedlineBeerSheva
http://www.theartistsresidence.org/
http://www.aradnik.co.il/2245-article.html
http://www.musrara.co.il/en/artist-in-residence
https://culture.pais.co.il/Pages/grants_2016_Interdisciplinary-aspx.aspx
http://www.most.gov.il
https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Citycouncilandcommittees/Pages/Vaadot.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/Art/Pages/PublicArt.aspx
http://www.obudget.org
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?id=2&bookid=545&contentid=10213&directio
n=1&frompage=864
http://ummelfahemgallery.org/he/?page_id=25683
http://www.saltarbutartzi.org.il/
http://igud-omanim.org/?p=3456
https://news.artnet.com/market/embargoed-official-release-via-ek-416-amjerrold-nadlerleads-renewed-push-us-artist-resale-rights-288713
www.artscouncilcollection.org.uk
www.artbank.gov.au
http://art.state.gov/faq.aspx
http://www.gac.culture.gov.uk/245.html
http://smart-eu.org
http://www.standard.co.uk/news/london/city-hall-reveals-plan-for-dedicated-artist-zones-inlondon-to-protect-from-soaring-rents-a3343441.html
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נספח א׳
מידע על פרסים ומלגות

פירוט הפרסים והמלגות:
•פרס השרה לאמנים ותיקים (על שם אריק איינשטיין) :מוענק לשלושה אמנים ותיקים ,כל אמן מקבל
 50,000ש"ח .סך הכול  150,000ש"ח.
•מלגת אמן מורה :ניתנת ל־ 12אמנים למשך  10חודשים 4,374 ,ש"ח לחודש .סך הכול  524,880ש"ח.
•מלגת אמן בקהילה :ניתנת לתשעה אמנים למשך  9חודשים 4,374 ,ש"ח לחודש .סך הכול  354,294ש"ח.
•פרס האמן הצעיר :מיועד לבני  , 35-27עד עשרה זוכים ,כל אחד מקבל  10,000ש"ח .סך הכול
 100,000ש"ח.
•פרס ליוצרים בתחום העיצוב :מוענק לעד חמישה מעצבים ,כל אחד מקבל  20,000ש"ח .סך הכול
 100,000ש"ח.
•פרס מפעל חיים :לזוכה אחד ,על סך  70,000ש"ח.
•פרס שרת התרבות :מיועד לאמנים מעל גיל  , 35מוענק לעד  10יוצרים ,כל אחד מקבל  50,000ש"ח.
סך הכול  500,000ש"ח.
•פרס עידוד היצירה :מוענק לעד עשרה יוצרים ,כל אחד מקבל  20,000ש"ח .סך הכול  200,000ש"ח.
•פרס האוצר 1-2 :זוכים ,סך הכול  50,000ש"ח.
ב־ 2015פורסמו הקולות הקוראים הבאים:
פרס השרה לאמנים ותיקים ,מלגת אמן מורה ,מלגת אמן בקהילה ,פרס האמן הצעיר ,פרס ליוצרים
בתחום העיצוב ,פרס מפעל חיים ,פרס שרת התרבות.
ב־ 2014פורסמו הקולות הקוראים הבאים:
פרס שרת התרבות ,פרס מפעל חיים ,פרס האמן הצעיר ,פרס ליוצרים בתחום העיצוב ,פרס השרה
לאמנים ותיקים ,פרס עידוד היצירה ,מלגת אמן מורה ,מלגת אמן בקהילה (ל־ 15אמנים)
ב־ 2013פורסמו הקולות הקוראים הבאים:
פרס האמן הצעיר ,פרס האוצר ,פרס ליוצרים בתחום העיצוב ,פרס שרת התרבות ,פרס עידוד
היצירה ,פרס מפעל חיים ,מלגת אמן בקהילה (לתשעה אמנים) ,מלגת אמן מורה.
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•עד  20צילומים של עבודות נחברות ,בציון שם העבודה ,השנה שבה נעשתה ,ובאיזו מסגרת נעשתה.
•קורות חיים ,בכלל זה יש לציין השתתפות בתערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות.
•קטעי ביקורת במידה וקיימים.
•עד  2קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד (במידה וקיימים).
•אין להגיש תיק עבודות מודפס ,עבודות מקוריות ,חומרים תלת ממדיים ושקופיות.
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אמני וידאו יגישו את העבודות על גבי  D.V.Dבארבעה עותקים (או יצרפו במקומם לינקים בתוך תיק
המועמדות).
•אין צורך בהגשת המלצות .
•החומר לא יוחזר.
מועד אחרון להגשת תיק המועמד והטפסים הנלווים הוא :יום חמישי ,כ"א בסיון תשע"ד 19 ,ביוני
.2014
בקשות שיגיעו לאחר המועד הנקוב ,או בקשות שיכילו כמות חומר גדולה מהמצוין ,לא ייכללו ברשימת
המועמדים לפרס.
יש לציין על גבי המעטפה :עבור פרויקט אמן בקהילה.
כתובת למשלוח :דיאנה שואף ,מפיקת פרסי אמנות ועיצוב ,ת.ד 5183 .תל אביב 6105101
לשאלות ובקשות בדואר האלקטרוניprasim2014@gmail.com :

אנו מאחלים לך הצלחה רבה,

עידית עמיחי
מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית
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האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל
 58-037-942-8ע״ר
אלחריזי  , 9תל אביב יפו  | 6424408 ,טלפון03-5223045 :
www.igud-omanim.org | igud.a.p@gmail.com

דרישה לשקיפות
ועד האיגוד פנה אל תחום אמנות פלסטית באגף האמנויות בעיריית תל אביב-יפו בדרישה לשקיפות לגבי
המפעל לפרויקטים מיוחדים.
בעקבות פרסום הקול קורא לאמנים יוצרים לפרוייקטים מתחום האמנות הפלסטית לוועדה לפרויקטים
מיוחדים .קישור כאן.
ועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים פנה אל המחלקה לאמנוית ,תחום האמנות הפלסטית,
בעיריית תל אביב בבקשה לשקיפות לגבי המפעל לפרוייקטים מיוחדים .המידע המבוקש –
רשימת שמות מקבלי המענקים בשנים קודמות ,היכן התקיימו הפרויקטים הנתמכים ,סכומי
התמיכה ותוכני הפרויקטים .זאת מתוך התפישה כי כל אלה חשובים ביותר לציבור האמנים
בבואם להציע פרויקט ,וכי שקיפות ונגישות מידע הן תנאים הכרחיים לפעילות ציבורית תקינה.
למרות פניותנו החוזרות ונשנות אל האגף לאמנויות בעירייה ,רק יותר משבועיים ימים לאחר
סגירת מועד הגשת הבקשות ,הגיעה תשובה מלשכת היועץ המשפטי לעירייה.
שמחנו לקרוא שלבקשתנו נמסרו שמות האמנים אשר קיבלו מענקים בשלוש השנים האחרונות.
אך הצטערנו לגלות כי מסמך התשובה אינו כולל פירוט של הפרויקטים ,מקומות התצוגה בהם
התקיימו וסכומי הסיוע .יתרה מכך ,המסמך מציג את עמדת העירייה לפיה המידע המבוקש
אינו חשוב או רלוונטי להגשת הבקשות:
״אין כל קשר בין פרסום שמות הזוכים בשנים עברו וסכומי הסיוע שניתנו לבין הגשת בקשה
לסיוע בעבור פרויקטים המתקיימים השנה שכן הקריטריונים לקבלת הסיוע וכל המידע המפורט
האמור לעיל ,נגישים וזמינים לכל פונה ובכל עת.״
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בניגוד לעמדה זו ,אנו מוצאים שיש קשר וחשיבות רבה מאוד לפרסום הפרטים .דרישתנו מייצגת
צורך אמיתי של אמנים למידע עדכני ומפורט ככל הניתן לגבי אפשרויות המימון וייתכנותם של
פרוייקטים .בעזרת מידע זה יוכלו אמנים ללמוד על היקף הפרויקטים להם מסייעת הוועדה,
עצם הימצאותם של חללים ציבוריים מאושרים ואופן התאמתם של פרויקטים בסדרי גודל שונים
למקומות הקיימים .הערכה עצמית תתאפשר על סמך דוגמאות ונתונים מפרויקטים שהתקיימו
בעבר ,פנייה אל המקומות הציבוריים המאושרים לבירור פרטים והתייעצות עם קולגות .פרסום
הפרטים יקצר תהליכים ,יקל על ציבור האמנים ויאפשר להציע הצעות רלבנטיות ,מציאותיות,
מתוקצבות באופן ראוי ומותאמות לדרישות.
מצאנו את ההערה בהמשך מקוממת במיוחד:
״יש לציין כי הגשת בקשה לסיוע ממילא אינה כרוכה בעלות כספית״.
הערה ז ו מציגה עמדה מנותקת ,המתעלמת מתהליך יצירת אמנות ומזלזלת בעבודתם של
האמנים .גם אם הגשת הבקשה אינה כרוכה בעלות כספית ,היא בהחלט כרוכה בהשקעה לא
מבוטלת של זמן ,חשיבה ,עבודת הכנה ובדיקות שונות (שלפעמים כרוכות בתשלום לצד ג׳).
כמו כן ,נדחתה הבקשה לפרסום שמות חברי הוועדה לאחר הבחירה:
״חברי הוועדה רובם ככולם הינם דמויות פעילות בתחומי האמנות השונים בארץ ובעיר ועל מנת
למנוע את שיבוש פעילותה של הוועדה באמצעות פניות ישירות לחבריה ,אנו נמנעים לבקשתם
מלפרסם את שמותיהם״ .גם על עמדה זו אנו חולקים .פרסום שמות חברי הוועד  ,לאחר שאלה
כבר קיבלו את החלטתם ,הוא חיוני ,הכרחי ומשקף ניהול תקין :תחלופה סדירה של אנשים
וכניסת דמויות חדשות למעגל מקבלי החלטות ,כמו גם מניעת מצבים של צבירת כוח ,קידום
מקורבים או כל שחיתות אחרת.
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צו ארנונה – מתוך פוסט באתר האיגוד מתאריך  3באוקטובר 2014

לינק לאתר
צו הארנונה לאמנים בעיריית תל אביב-יפו
חדר עבודה של אמן בתחום ציור ,פיסול ,צילום ,וידאו ארט
חדר עבודה של אמן יחויב לפי טבלת התעריפים בסעיף זה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלבן
במצטבר:
האמן עוסק בתחום הציור ,הפיסול ,הצילום ,הוידאו ארט בלבד.
המקום משמש את האמן בלבד בעבודתו.
עבודת האמן הינה עצמאית שוטפת ויום יומית.
יצירותיו אינן מהוות אמנות שימושית.
יצירותיו אינן מוכוונות או מוזמנות על ידי לקוח מסוים.
המקום אינו משמש לתצוגה ,הוראת אומנות ,מכירה או שימוש מסחרי כלשהוא.
*סיווג זה יינתן לאמן בגין נכס אחד בלבד.
טבלת התעריפים:

לצד הרחבת מעגל האמנים שייהנו בקרוב מארנונה מופחתת (הודות לשינוי צו הארנונה) ,נראה שמחלקת
אכיפת הארנונה בעירייה רק מגבירה את ביקורי הפתע בסטודיו של האמנים לבחינת נכונות העובדה שהם אכן
ציירים או פסלים .האיגוד מבין את מהלך האכיפה האינטנסיבי ,שכן כיום יש למעלה מ־ 900חללים המוגדרים
כסטודיו של ציירים ופסלים המקבלים את התעריף המיוחד .עם זאת ,לצערנו ,הידע והכלים העומדים לרשותם
של הפקחים במשימתם אינו מאפשר להם לעשות את ההבחנה בין מצג שווא של בעלי מקצוע המתחזים
לאמנים ,ובין אמנים פעילים .על פי שיטתם ,הימצאותם של מחשב ,מכשיר פקס או אפילו מברגה ,מעידים
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על כך שהמקום משמש כמשרד או בית מלאכה ,ולכן הם שוללים באופן מידי את הזכות לתעריף המיוחד
רטרואקטיבית .פעולות אלה הגבירו את המתח ,החשדנות וחוסר האמון בקרב האמנים ביחס למנגנון העירוני.
האמן ציבי גבע ,זוכה פרס שרת התרבות ( )1994ופרס שרת התרבות על מפעל חיים לאמן פלסטי (,)2010
סיפר בוועדת הפנים של הכנסת על ביטול התעריף המיוחד לאחר ביקור הפקחים ,בשל הימצאותו של
מחשב בסטודיו .גבע ,כמו אמנים אחרים שהאיגוד מלווה ,נזקק לשירותיו של עורך דין כדי לערער על
ההחלטה .מנכ"ל עת"א קיבל את הצעתנו להעברת הכשרה לפקחים ,וביקש שנכין תכנית כזו .בפגישה
ב 8-דצמבר  2013התקבלה החלטה שההכשרה לפקחים תיכנס למסגרת ההכשרות של הפקחים בעת"א.
(הגב' צלילית בן נבט תהיה אחראית על כך) .בפועל מחלקת הארנונה מטרפדת את תיאום ההדרכה.
האיגוד פועל בנחישות לשינוי אופן בדיקת הפקחים ,שכן יש לנו אינטרס משותף למציאת מנגנון פיקוח
מדויק יותר להבחנה בין בעלי מקצוע המתחזים לאמנים ובין אמנים פעילים .לצערנו ,העירייה לא קיבלה
את הצעתנו לקביעת קריטריונים ברורים להגדרת האמנים הזכאים להנחה ,בדומה לקריטריונים לזכאות
קבלת חברים לאיגוד .עם זאת ,יש התקדמות בנושא הגדרת הקריטריונים מול משרד הפנים ,הגדרות שאם
תתקבלנה ,תחייבנה את כלל הרשויות המקומיות בישראל.
בהזדמנות זאת נזכירכם שגם לפי התקנה החדשה ההנחה תינתן רק אם הסטודיו אינו משמש לתצוגה,
הוראת אמנות (מבחינת אגף הפיקוח עצם הימצאותו של פרסום על כך שהאמן מלמד בסטודיו היא עילה
מספקת בשביל לפסול את מתן ההנחה) ,מכירה או שימוש מסחרי כלשהוא (כלומר אם תרצו למכור עבודה,
עליכם לבצע את האקט מחוץ לכותלי הסטודיו).
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מתווה למודל להקמת מרכזי סדנאות אמנים
בהמשך לסיכום פגישה עם שרת התרבות מיום  30ביוני  , 2015הוחלט על פיילוט להקמת  5סדנאות
אמנים ברחבי הארץ ביוזמת משרד התרבות והספורט ,בשיתוף וליווי האיגוד האיגוד המקצועי של האמנים
הפלסטיים בישראל.
האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים ממליץ על הקמת צוות מקצועי ,בהשתתפות וליווי נציג איגוד
האמנים ,שיבחן ויגדיר את התנאים להקמת הסדנאות ויעמוד על כל הסעיפים והפרטים שבמסמך להלן ,על
מנת שהיוזמה והמרכזים שיוקמו בעקבותיה יעמדו בסדטנדרטים מקצועיים ראויים ,וימלאו את המשימה
לשמה נוצרו .אנו תקווה כי שיתוף פעולה זה ישא פרי ובעקבותיו ניתן יהיה לבחון היתכנות של הקמת
גופי סדנאות נוספים ברחבי הארץ.
חזון:
תמיכה באמנים פלסטיים ויצירת מרכזי סדנאות אמנים בפריפריה :ממשלת ישראל ומשרד התרבות
והספורט מכירים בערך תחום האמנות הפלסטית ,לו דרושים תנאים יחודיים ליצירה ,ובצורך לספק לאמנים
הפלסטיים את התנאים הנדרשים ליצירה האמנותית ,הפלסטית והחזותית .לצורך כך מוצעת
כאן תכנית להקמת פלטפורמות ציבוריות בהם חללי עבודה ,יצירה ותצוגה.
תכנית זו מבוססת על ההכרה בתרומה המשמעותית של האמנות והאמנים היוצרים לסביבתם המיידית,
לקהילת האמנות ולתרבות הישראלית בכללותה.סדנאות האמנים בפריפריה ייצרו נקודות תרבות פועמות,
הכוללות יצירת שיתופי פעולה בארץ ובחו״ל ,תכניות שהות לאמנים (רזידנסי) ותערוכות מתחלפות .פעילות
זו תמקם את סדנאות האמנים כמרכזים עצמאיים ובלתי תלויים ,המייצרים סדר יום אמנותי ייחודי.
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מרכזי סדנאות אמנים:
יאפשרו לקבוצת אמנים מתחלפת תנאי עבודה מועדפים:
	-שכירות חלל מסובסדת – חללים אלה יספקו הרשויות המקומיות (השתתפות האמנים בדמי
שכירות מסובסדים)
	-חלל זמין לתצוגה שממוקם בתוך מבנה הסדנאות
	-הפריה הדדית יצירתית בין אמנים העובדים זה לצד זה
	-שיתוף פעולה בין אמנים ליצירת חשיפה ובניית מערכת קשרי עבודה
	-קשר עם קהילת האמנים מהסביבה המידית והקרובה
תכנית למרכז סדנאות אמנים:
מיקום:
הסדנאות יוקמו ב־ 5ישובי פריפריה בהם:
	-תשתית פעילות תרבותית-קהילתית קיימת :קרבה יחסית למוסד תרבותי מרכזי
	-קרבה יחסית למוסדות חינוך לאמנות
	-קהילת אמנים פעילה באיזור
	-הימצאותו של מבנה מתאים קיים שניתן להסב למרכז סדנאות
	-נגישות יומיומית בתחבורה ציבורית :עבור עובדי המקום ,האמנים ,ועבור מבקרים מכלל הארץ
	-ערך מוסף להשראה והתפתחות (נוף ייחודי ,מרכז אורבני משמעותי ,מרכז תרבותי-חברתי)
מבנה מרכז סדנאות אמנים:
	 20-15-סדנאות אמן/סטודיו :חלל המשמש לפעילות יצירה של אמן יחיד או שיתוף פעולה
אמנותי קבוע (דואו/קולקטיב) בנוכחות רציפה
	-גלריה/חלל תצוגה :מיועד לתצוגה של רצף תערוכות שנתי של האמנים הפועלים בסדנאות
	-תצוגות של אמנים ואוצרים אורחים ,פתוח לקהל הרחב
	 2-1-סדנאות אירוח – שהות אמן (רזידנסי) של אמנים מהארץ ומהעולם – סדנאות לפרקי
זמן קצרים ומשתנים עבור אמנים מחו״ל או לשימוש אמנים מאזורים אחרים בארץ עבור
פרויקטים ייחודיים
	 2-1-יחידות אירוח (רזידנסי) :דירות אירוח ,עם תנאי מגורים בסיסיים .לא חייבות להיות
במבנה הסדנאות אלא בקרבת מקום
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דרישות המבנה:
חדרי סטודיו:
	 20-15-חדרים בגדלים משתנים של כ־ 40-70מ”ר
	-בכל חדר יש פתח אוורור (חלון) ,חיבור לחשמל ,תאורה בסיסית ,מים זורמים ודלת ננעלת
	-שירותים לכל חדר או משותפים לכל כמה חדרים
גלריה:
	-חלל תצוגה אחד –  100-200מ״ר
	-חיבור חשמל ,מיזוג ,מערכת תאורה ,מערכת שמע
	-דרישות נוספות :ציוד תצוגה – גופי תאורה ,ציוד שמע וצפייה לאמנות דיגיטלית (מקרן,
מסכים ,רמקולים וכו׳) ,ריהוט
	-גישה נוחה לקהל הרחב
דרישות נוספות:
	-נגישות מלאה לבעלי מוגבליות (מעליות ושירותי נכים)
	-תקני בטיחות וציוד כיבוי אש
	-אבטחה בשעות הפעילות הפתוחות לקהל
	-ביטוח צד ג׳ עבור המבקרים בתערוכה (כל אמן מבטח את הסטודיו והציוד שלו)
	-ניקיון במרחבים הפתוחים לקהל
ניהול ותפעול המרכז:
מנהל/ת אמנותי/ת ואוצר/ת גלריה
	-ניסיון באוצרות ,כתיבה ,מחקר ,באמנות ישראלית/בינלאומית
	-אג׳נדה חברתית :מערכת יחסי הגומלין בין המוסד האמנותי והקהילה
	-אחראי/ת על תערוכות מתחלפות בגלריה
	-מפגשים מקצועיים עבור האמנים (ביקורי אוצרים ,חוקרים ,אנשי תיאוריה וביקורת)
	-יוזמה של אירועים שוטפים ופתוחים לקהל הרחב
הפקה וניהול אדמינסטרטיבי:
	-תהליכי מיון וקבלה
	-הקמה וניהול של ועדת קבלה מקצועית (חברי הועדה בהתנדבות)
	-הפקת אירועים מיוחדים ותערוכות
	-קשר עם מוסדות קהילה
	-פרסום הזמנות לקהל הרחב
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	-ניהול אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק
	-תחזוקה ותפעול – שמירה ,ניקיון ,תקשורת ושירותי משרד
פעילות המרכז:
	-עבודה יומיומית של אמנים בסטודיו
	-תערוכות מתחלפות בגלריה – פתוח לקהל הרחב בשעות קבועות
	-אירועים מיוחדים ,ימי סטודיו פתוח ,פרזנטציות והרצאות של האמנים הפעילים – עבור
הקהל הרחב
	-קשר עם מוסדות חינוך :בתי ספר ,גני ילדים ,מגמות לאמנות בתיכונים ועל-תיכוניים
	-ביקורי סטודיו של אוצרים ,אספנים ,חוקרים ומבקרי אמנות
	-הרצאות וסדנאות של אמנים אורחים ומומחים אחרים בעולם האמנות וימי עיון
	-ספרייה וארכיון
	-שהות אמנים אורחים מהארץ והעולם
תקציב תפעולי:
	-מנהל/ת אמנותי/ת ואוצר/ת במשרה מלאה
	-הוצאות משרד (ציוד משרדי ,תקשורת ואדמיניסטרציה)
	-איש טכני/תחזוקה
	-תחזוקה שוטפת ופתיחת גלריה לקהל – הוצאות חשמל ומים ,שמירה וניקיון
	-תערוכות ואירועים מיוחדים – הפקה ,עבודות הקמה (צביעה ,תלייה ,בנייה ,חשמל) ,ציוד
וחומרים ,עיצוב ,הדפסת הזמנות – הובלות ,נסיעות ,כיבוד ("הונורוריום")
	-שהות אמן אורח – דירת אירוח וחלל עבודה במימון מלא
מקורות תקציב:
	-תמיכה מוניציפלית :מבנה – על ידי הרשות המקומית
	-תמיכת משרד התרבות והספורט – מחזור שנתי כולל של כ  500,000-ש״ח
	-הכנסות עצמיות – דמי השתתפות של האמנים 400-750 :ש״ח לחודש
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נספח ז'
הזמנתי אותך למלא טופס:

שאלון לקבוצות והתארגנויות של אמנים

שאלון זה נשלח אליכם כחלק ממחקר בנושא ״בחינת מודלים שיאפשרו שגשוג של היצירה העצמאית
והקהילתית במרחבים ציבוריים״
המחקר נערך באמצעות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל ובליווי אקדמי של הרקדמיה
לאומנות ועיצוב בצלאל
חוקרים :עו״ד נורית אשר-פניג ,אדר׳ רועי פביאן ואיתן שוקר
המחקר יפורסם במהלך 2016

פרטים מזהים
שנת התחלת הפעילות

שם הקבוצה/התארגנות

מיקום הפעילות

שמות חברי הקבוצה
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איש קשר

טלפון איש קשר
ספרות ללא סימנים

אימייל איש קשר

סוג התארגנות
עמותה רשומה
חברה רשומה
לא פורמאלי
שותפות/קואורפרטיב

אופי ההתארגנות
אופי הקבוצה
היררכית
שיתופית
שירותים משותפים
אחר
תחום אומנות
ציור
פיסול
צילום
וידאו
רב-תחומי
אחר
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אופי ההתארגנות
אילו פעילויות מתקיימות במסגרת ההתארגנות?
תערוכות
ימי-עיון
פעולות במרחב הציבורי
אחר
אילו פעילויות נוספות מתקיימות אצלכם?
בר
ספריה
סדנאות עבודה מקצועיות (נגרות ,אלקטרוניקה וכו׳)
אחר
מספר תערוכות/פעולות בשנה
כגון :תערוכה ,פעולה במרחב הציבורי ,סדנא ,יום עיון (נא לציין את מספר הפעמים בשנה לצד
כל תחום פעילות)

מספר אמנים אורחים בשנה
אמנים שאינם חברים בקבוצה

מספר התערוכות/פעולות בהשתתפות חברי הקבוצה בלבד -בשנה

האם יש לכם שיתוף פעולה עם מוסדות מוניציפאליים או גופים פרטיים? אם כן ,אילו?
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האם מתקיימים שיתופי פעולה עם אמנים או התארגנויות מחו״ל? (נא להרחיב)

האם אתם נותנים ייעוץ או ליווי טכני לאמנים?
כן

לא

קהל
היקף המבקרים (ע״פ) אופי הפעילות בשנה
הערכה של מספר המבקרים בשנה לכל תחום פעילות כדוגמת :תערוכות ,פעולות במרחב הציבורי ,ימין
עיון ,אחר

כמה מבקרים מגיעים לכלל הפעילויות בשנה

חלל עבודה (מבנה קבע)
האם אתם פועלים במקום קבוע?
כן

לא

למי אתם משלמים שכר דירה?

מהו שטח החלל במ״ר?
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האם קיימת קומת קרקע?
כן

לא

האם ניתן לראות את הפעילות מהרחוב?
כן

לא

אילו חללי עזר קיימים במבנה?
מעבר לחללי הפעילות

מהו סיווג הארנונה?

תקציב  -הכנסות
מהו היקף ההכנסות השנתי של ההתארגנות מגביית דמי חבר קבועים?

מה היקף ההכנסות השנתי ממכירת כרטיסים לפעילויות שוטפות של ההתארגנות? בש״ח לשנה

מה סדר הגודל של ההכנסות ממכירת אומנות בשנה? סכום בש״ח לשנה

מהו היקף ההכנסות שאינו קשור במישרין לאומנות? ציינו את מהות ההכנסות וסכום לשנה בש״ח

מהו היקף התרומות המתקבלות להתארגנות בשנה? תרומות ישירות מגורמים פרטיים ,תרומות במסגרת
מבצעי תרומות ואירועי התרמה וכד׳

מהו היקף התמיכות הציבוריות בשנה ,המוגדות כתמיכות ציבוריות ,וניתנות להתארגנות? הכוונה לתמיכה
של מנהל התרבות או הרשות המוניציפאלית
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האם יש הכנסות מאירועים מיוחדים שאינם אירועי התרמה להתארגנות?
כגון פסטיבל ,ימי עיון וכד׳ .אם כן ,מהו הסכום בשנה לש״ח?

מהו היקף ההכנסות השנתי המתקבלות מהדרכות ,הוראה ופעילות דומה?

תקציב  -הוצאות
מה סכום שכ״ד שנתי

מהו סיווג הארנונה ומה הסכום המשולם בשנה?

מהו סכום הוצאות שוטף בשנה? תשתיות כגון :חשמל ,מים ,אינטרנט ,וכד׳

מהו סכום הוצאות אחזקה שוטפת בשנה? תיקונים במבנה ,ניקיון ,וכד׳

מהו היקף ההוצאות על קניית ציוד מקצועי בשנה?

מהו היקף ההוצאות על חומרים לפעילות מקצועית בשנה?

מהו היקף ההוצאות על משכורות אדמיניסטרציה בשנה?

מהו היקף ההוצאות על משכוורת אחזקה בשנה?
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מהו היקף ההוצאות על משכורות הוראה/הדרכה בשנה?

מהו היקף ההוצאות על יעוץ מקצועי בשנה?

מהו היקף ההוצאות על פעילות אמנים בשנה? כגון שכר אמן

חסמים וקשיים
מהם החסמים המקשים על פעילותיכם?
(לדוגמה :העדר תקציב שוטף ,העדר שיתוף פעולה עם העירייה/רשות מקומית ,העובדה שאיננו עמותה
רשומה וכו׳)

מנו  5נקודות חולשה שלכם
לדוגמה :שיווק ,ניהול זמן ,בירוקרטיה מול הרשויות .נא לפרט במשפט שניים על כל נקודה.

מנו  5נקודות חוזק שלכם
לדוגמה :החברות ביננו היא עוגן המסייע לצלוח מחלוקות ,שייוק ,ניהול זמן .נא לפרט במשפט שניים על
כל נקודה.

מנו  5יעדים/אתגרים העומדים בפניכם לדוגמה :הגדלת מספר המבקרים בשנה ב ,20%-מציאת מקורות
מימון חדשים ,מעבר למקום גדול יותר.נא לפרט במשפט שניים על כל נקודה.
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מנו  5דברים המאיימים או יכולים לאיים על הפעילות שלכם לדוגמה :העלאת שכר הדירה באופן שישתק
את הפעילות ,הפסקת תמיכה קבועה עקב שינוי קריטריונים ותבחינים שלה .נא לפרט במשפט שניים
על כל נקודה.

מה יכול לסייע לכם במימוש הפעילות?
לדוגמה :מנגנון לקבלת תמיכה מהירה עד  5,000ש״ח ,על פי קריטריונים ברורים ממשרד התרבות ,גוף
מקצועי שילווה את פעולות הקבוצה ,הנחה במס ארנונה ,השאלת ציוד לפעילויות וכו׳.

במידה ויקום גוף המסייע לאמנים בניהול התקשרויות מול תמיכות ציבוריות ורשויות ,בהגשת מסמכים,
הנהלת חשבונות וכו׳ מהו האחוז המקסימאלי שיהיה כדאי עבורכם לשלם באחוזים?

האם יש שאלות נוספות שאתם חושבים שחסרות? נשמח שתנסחו מספר שאלות כאלה.

כתבו בבקשה דברים נוספים רלוונטיים לדעתכם למחקר

האם אתם מסכימים שנצטט במחקר נתונים מסויימים מתוך השאלון שמילאתם?
כן/לא ,הכל חוץ מ ,...שום דבר מלבד...
אנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה והשקעת משאבי הזמן במילוי השאלון נשמח לתשף אתכם
בתוצאות המחקר.
תודה.
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נספח ח'
שיחה עם נועם כוזר ,ממקימי עמותת "בר קיימא" ( 21בינואר .)2016

•העמותה הוקמה ב־ 2006והחלה לפעול ב־ 2012בירושלים.
•המקימים זיהו כי הבעיה העיקרית של קבוצות אמנות פועלות היא הבירוקרטיה (הצורך בהקמת
עמותה כדי לגייס משאבים) .מכשול זה פוגע ביכולת האמנותית וביכולת גיוס המשאבים של האמנים
והקבוצות.
•העמותה מספקת מערכת רחבה להפקת פרויקטים ועבודות .חברי העמותה כיום :גלריית ברבור ,רדיו
מרכז העיר ,קבוצת פנדורה (תיאטרון) ,פלמנקה (סטודיו לפלמנקו) ועוד.
•החברים בעמותה מחויבים בדיווח כספי ובדיווח על פעילות.
•השירותים שהעמותה מציעה:
	-קידום וסיוע במימון המונים (.)Crowd Funding
	-תכנית משותפת עם מכינת  JCUלליווי מוסדות תרבות; מיועדת למנהלי ארגונים ולמנהלי
פרויקטים אמנותיים .שבעה ימי עיון (כל יום מוקדש לפן ניהולי אחר :הפקה ,שיווק ,הגשות
וכדומה)
	-תיקיית מסמכים שעוברת בין כלל החברים בעמותה – שיתוף קבצים וידע .הקניית שפה
וכלים משותפים לכלל החברים
	-מערכת ניהול הוצאות והכנסות און ליין
	-פלטפורמה לפרסום אירועים ואתר אינטרנט
•המודל עסקי של העמותה 7% :מההכנסות של החברים מועברים לעמותה.
•המחזור השנתי של העמותה:
שנת  600,000 :2013ש"ח
שנת  1,000,000 :2014ש"ח
שנת  1,800,000 :2015ש"ח
•בעמותה שני עובדים ומנהל חשבונות .יש ועד מייסדים ובו שלושה חברים.
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נספח ט׳
שיחה עם סיגלית גלפנד ,המנכ"לית הפורשת של עמותת הכוריאוגרפים ( 13במרץ .)2016

•העמותה רשומה מ־ 1998אך החלה לפעול הלכה למעשה ב־ ,2001אז קיבלה תקציב ראשוני ממשרד
התרבות .היא מחזיק צוות קטן ביותר של עובדים.
•כיום חברים בעמותה כ־ 80כוריאוגרפים (שהם כ־ 80%מכלל הכוריאוגרפים בתחום המחול בישראל),
בהם כוריאוגרפים עצמאיים וכוריאוגרפים של להקות מכל הגדלים.
•יוצר ישראלי חייב להיות רשום כעמותה כדי לבקש תמיכה .העמותה מספקת עמותת גג שכזו.
•ההצטרפות לעמותה מחייבת חתימה על חוזה לשנת פעילות.
•העמותה מספקת סיוע ופתרונות:
	-חשבון בנק משותף של העמותה והחבר
	-שירותי הנהלת חשבונות
	-ייעוץ משפטי ללא תשלום
	-סיוע בהגשת בקשות לתמיכה
	-חדרי חזרות מסובסדים
	-ביטוח צד ג'
	-ביטוח תאונות אישות
	-פרסום ושירות של יחסי ציבור (למשל לבכורות של הופעות מחול)
	-העמותה מחזיקה את "מחסן  – "2אולם מופעים בתל אביב.
	-העמותה מקיימת מזה עשור פרויקט מחול 3 " ,יוצרים על במה אחת".
מודל עסקי:
•החבר מעביר לעמותה  5%מהכנסותיו.
•בנוסף ובהתאם למחזור השנתי מועבר לעמותה אחוז נוסף מההכנסות ,לפי המדרג הבא:
	-חבר שהכנסתו השנתית עד  300,000ש"ח ישלם  5%מן ההכנסה
	-חבר שהכנסתו השנתית  300,000-500,000ש"ח ישלם 0%
	-חבר שהכנסתו השנתית מעל  500,000ש"ח ישלם  1%מן ההכנסה
מנגנון נועד זה כדי לשמור על איזון :שיוצרים גדולים לא יחזיקו על כתפיהם יוצרים קטנים.
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