
 
 

  האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל 
 ע"ר 58-037-942-8

  igud.a.p@gmail.com | טלפון: 03-5223045
www.igud-omanim.org 

 
 

 

 מאי 2018
 

 איגוד האמנים הפלסטיים בישראל מציג
 

 תעריפון שכר אמנים ושכר תצוגה לאמנים פלסטיים המציגים במוסדות
 ציבוריים לאמנות

 
 מעודכן ל-2018

 
 

 הערות לתעריפון:
 א) התעריפון מיועד למוסדות ציבוריים הפועלים בתקציבים ממשלתיים ו/או עירוניים

 ב) התעריפון נתון לעדכון מעת לעת. הנוסח המעודכן יפורסם באתר איגוד האמנים הפלסטיים בישראל
 ג) המחירים הנקובים בתעריפון לא כוללים מע"מ

  ד) המחירים מתייחסים לשכר המשולם ישירות לאמן ומתייחסים אך ורק לעבודתו
 ה) התעריפים מוצעים כשירות לציבור האמנים המקצועיים הפועל בישראל; אמנים החברים באיגוד

  האמנים יזכו לליווי ולייעוץ משפטי בעת הצורך מתוקף חברותם באיגוד
 ו) הערכים הנקובים בתעריפון הם מחירי מינימום מומלצים

 ז) התעריפון מוגש כהמלצה לגורמים בסקטור הפרטי והמסחרי (הלא ציבורי)
 
 
 

  א.1) תעריף שכר לאמנים
 תשלום שכר לאמנים בגין השתתפותם בתערוכות, הצבות ומיצגים במרחב הציבורי, אירועי אמנות,

 הקרנות, הרצאות, כנסים וכדומה
 

  גובה התשלום לאמן סוג הפרויקט

 20% מגובה תקציב התערוכה או 10,000 ש"ח לתערוכה  תערוכת יחיד המבוססת על- או הכוללת יצירה חדשה
 (הגבוה מבין השניים) + שעות התקנה בתערוכה (לפי

 סעיף א.2 בתעריפון) + החזר הוצאות נסיעה

 10% מגובה תקציב התערוכה או 5,000 ש"ח לתערוכה תערוכת יחיד המבוססת על יצירה או יצירות קיימות
 (הגבוה מבין השניים)  + שעות התקנה בתערוכה (לפי

 סעיף א.2 בתעריפון) + החזר הוצאות נסיעה
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 20% מגובה תקציב הפקת היצירה החדשה תערוכה קבוצתית - יצירה חדשה
 או 5,000 ש"ח (הגבוה מבין השניים) + שעות התקנה
 בתערוכה (לפי סעיף א.2 בתעריפון) + החזר הוצאות

 נסיעה

 מינימום 750 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה הרצאה, מצגת: אמן צעיר (עד 35)

 מינימום 1000 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה הרצאה, מצגת: אמן בוגר (35-60)

 הרצאה, מצגת: אמן בכיר (מגיל 60) או בעל תואר שני
 ומעלה (בכל גיל)

 מינימום 1300 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה

 מינימום 400 ש"ח למשתתף + החזר הוצאות נסיעה שיחה, ראיון, רב-שיח

 לפי מחירון כללי - סעיף ד ייעוץ

 1 ש"ח/מילה כתיבת טקסט/מאמר

 1500 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה סדנה - אמן יחיד (עד שלוש שעות)

 750 ש"ח/משתתף + החזר הוצאות נסיעה סדנה - רב-משתתפים (עד שלוש שעות)

 2000 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה סדנה - יום פעילות (משלוש שעות ומעלה)

 
 
 
 

 א.2) תעריפון כללי: ייעוץ, התקנה, הדרכה, תיקון וכו / שעת עבודה
 

 שכר / שעת עבודה הגדרת מקבל השכר

 100 ש"ח /שעה + החזר הוצאות נסיעה אמן צעיר - עד גיל 35

 180 ש"ח / שעה + החזר הוצאות נסיעה אמן בוגר - מגיל 35 עד 60

 250 ש"ח / שעה + החזר הוצאות נסיעה אמן בכיר - מגיל 60, או בעל תואר שני ומעלה
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  ב) תעריף תצוגה
 במקרה של הצגת יצירות אמנות קיימות (מאוסף האמנ/ית) בתערוכת אמנות או באירוע ציבורי אחר

 
 תוספת ש"ח - מעל שלושה חודשים מינימום - עלות בש"ח לתצוגה - עד שלושה חודשים

 (חלקי חודש = חודש)

 פסל / הצבה / סדרת עבודות (2+3
 ממדים)

 1200 ש"ח + החזר שעות עבודה
 לצורך התקנת העבודה + החזר

  הוצאות נסיעה
 

 200 ש"ח

 ציור (שמן על בד), רישום, עבודה על
 נייר, סרט, עבודת סאונד, עבודה

 דיגיטלית, הדפס, הדפסה (לרבות
 צילום)

 100 ש"ח  500 ש"ח

  1500 ש"ח + החזר הוצאות נסיעה מיצג - אמן יחיד

 750 ש"ח / משתתף + החזר הוצאות מיצג - 2-5 משתתפים
 נסיעה

 

 500 ש"ח / משתתף + החזר הוצאות מיצג - 6 משתתפים ומעלה
 נסיעה
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