
1

ללמוד 
מאיגודי 

אמנים 
מצליחים 

מסביב 
מאת ד"ר אלעד ירוןלעולם

אוקטובר 2020



3 2

וי
יט

הב
ש 

ופ
 ח

על
ם 

גי
רב

נו
 ה

ים
מנ

הא
ת 

חא
 מ

— 
NB

K 
של

ר 
את

 ה
וך

מת

 הקדמה 

בסוף שנת 2019, ולאור צמיחה משמעותית בפעילותנו, הזמינה 
יחידת המחקר החדשה של איגוד האמנים הפלסטיים מחקר מקיף 

אודות פעילותם של שלושה איגודי אמנים ותיקים ומצליחים 
הפועלים בקנדה, גרמניה ונורבגיה. מטרתנו בהזמנת המחקר הייתה 

ללמוד על המבנה הארגוני של איגודי אמנים ותיקים ומצליחים 
הפועלים במקומות אחרים בעולם, ולשאוב ידע ורעיונות רלוונטיים 

מתוך דרכי הפעולה וההישגים של איגודים אלו, ומן השירותים 
שהם מציעים לחבריהם. 

המחקר הניב רעיונות רבים וטובים, ואת חלקם נוציא אל הפועל 
כבר בשנת העבודה הקרובה. כחלק ממחויבותנו לשיתוף החברים 

והחברות בידע שנוצר בידי האיגוד, אנו שמחים להגיש את המחקר 
השלם לציבור האמנים והאמניות בישראל.
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במסגרת מחקר זה נסקרו כ־30 איגודי אמנים מקצועיים ממדינות 
שונות ברחבי העולם. השאלה שעומדת במרכזו היא "מה מגדיר 

איגוד אמנים מוצלח?". שאלה זו מסתעפת, כמובן, לשאלות 
משנה רבות, וכדי לענות עליהן בצורה המיטבית, חילקנו את 

המחקר כך שכל חלק בו משיב על שאלה עיקרית אחת באמצעות 
השוואה בין איגודי אמנים שונים. החלק הראשון עוסק בהגדרה 

ובצורך של איגודי אמנים בכלל. החלק השני מציג את ארגונם של 
איגודי אמנים מבחינה מבנית. בחלק השלישי נעסוק במטרות 

המשותפות לאיגודי האמנים ברחבי העולם. בחלק הרביעי נעסוק 
בהשוואה בין פעילותם של שלושה איגודים מוצלחים הפועלים 

במדינות בעלות חוסן כלכלי )גרמניה, קנדה, נורבגיה(. בחלק 
האחרון נסכם את הדיון וננסה למצות כמה כללי אצבע לבחינת 

הצלחתו של איגוד אמנים מקצועי.

פרק ראשון: 
סקירה גלובאלית

איגודי אמנים – הזדמנויות, קשיים ושאלות

עולם האמנות כולל, פרט לאמנים עצמם, מגוון רחב של בעלי תפקידים המעורבים 
ביצירה האמנותית ובהצגתה. יחד עם זאת, אחד המאפיינים הייחודים של איגוד 
האמנים הוא שהחברים בו הם האמנים היוצרים בלבד. בכך, שומרים האמנים על 
האינטרס האישי שלהם אל מול בעלי תפקידים אחרים בעולם האמנות )אוצרים, 
גלריסטים, מנהלי מוזיאונים, בעלי מלאכה( שלא תמיד חולקים עמם אינטרס משותף. 
היבדלות זו של האמנים משאר בעלי התפקידים בעולם האמנות שומרת, מצד אחד, 
על האינטרסים שלהם. אך היא גם אחת מן החולשות העיקריות של איגודי האמנים 
כארגונים. מסיבה זו, כמעט כל האיגודים שנסקרו במסגרת מחקר זה לא מחזיקים 

ביותר מאלפי חברים בודדים — במקרה הטוב.

נוסף על הסתמכות האיגודים על אמנים בלבד, מספר החברים הנמוך נובע, ככל 
הנראה, גם מהעובדה שאמנים רבים נוטים שלא להתאגד. יתכן כי תופעה זו נובעת 
מחשיבותה של ההיבדלות והפגנת האינדיבידואליות בשדה האמנות, או מהעובדה 
ששדה זה מחלק עצמו לז'אנרים ותתי ז'אנרים נפרדים של יצירה. בנוסף, אמנים רבים 
לא רואים ביצירתם את משלח ידם העיקרי, ועל כן הם אינם נוטים להצטרף לאיגוד. 

כך, כשמספר החברים באיגודי אמנים במדינות כמו בריטניה, נורבגיה והונג־קונג 
מונים בין 0.03%–0.05% מהאוכלוסיה הכללית, מובן שבידי איגודים אלו כמעט ולא 

קיימים מנופי לחץ פוליטיים.

איגודי איגודים

פתרון אחד שמאפשר לעקוף כשל זה הוא חבירתם יחד של כמה איגודי אמנים שונים. 
בכך, שומרים האמנים על האינטרס שלהם אל מול כוחות השוק האחרים, ובמקביל 

מגדילים את כוחם באמצעות שיתופי פעולה. 

 IAA, International Association( דוגמה עיקרית לכך משמש איגוד האמנים הבינלאומי
of Art( שהוקם בשנת 1952. איגוד זה מאגד כ־6 מדינות באפריקה, 3 מדינות ערביות, 
6 מדינות אסייתיות, 43 מדינות אירופאיות, 2 מדינות בצפון אמריקה ו־13 מדינות 
 בדרום אמריקה )אופן החלוקה הוגדר על ידי הארגון עצמו(. מאז הקמתו משמש

ה־IAA גם כגוף מייעץ רשמי של אונסק"ו.

ניתן למנות עוד גופים רבים המשמשים מטרייה לאיגודי אמנים שונים. כך למשל האיגוד 
הבינלאומי UNI הקים את תת־האיגוד MEI, המאגד מעל 100 ארגונים ב־70 ארצות 
בנושאי מדיה, בידור ואמנות. או )Artist Organisations International AOI( המאגד 

כ־20 גופים שונים שנועדו לקדם אמנות ואמנים.

גם ברמה הארצית ישנה נטייה של איגודים לחבור יחדיו על מנת להגדיל את כוחם. כך, 
איגודים רבים ברחבי העולם מחברים יחד איגודים סקטוריאליים בתחומי המדיה השונים. 
לדוגמא, האיגוד הפיני )Suomen Taiteilijaseura — Konstnärsgillet i Finland( מאחד 
 )NBK( בין איגוד הציירים, הצלמים, הדפסים, הפסלים והפרפורמנס. האיגוד הנורבגי

מאחד גם הוא את איגוד הציירים, הפסלים, הרשמים, המעצבים והתופרים.

אולי בשל חשיבותן הגדולה של 
ההיבדלות והאינדיבידואליות 

בתחום האמנות, רבים האמנים 
שאינם מעוניינים להתאגד. כך 

נפגע התחום כולו.

אחד הפתרונות לבעיה זו היא 
חבירתם יחד של כמה איגודי 

אמנים ויוצרים שונים תחת 
איגוד גג אחד.

בניגוד לאיגודים בתחומים 
אחרים, איגודי אמנים אינם 

כוללים בעלי תפקידים אחרים 
בתחום. מאפיין יחודי זה שומר 

על האינטרסים של האמנים, 
אך מגביל משמעותית את מספר 

החברים ואת מנופי הלחץ על 
מקבלי ההחלטות.

https://www.aiap-iaa.org/about.htm
https://www.aiap-iaa.org/membership.lists.htm
https://www.iaea-globalunion.org/a-propos/uni-mei
http://www.artistorganisationsinternational.org/
https://artists.fi/en/
https://www.norskebilledkunstnere.no/english/
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ישנם עוד סוגי חלוקה של איגודים ברמה הלאומית, אך ברוב המקרים 
חלוקה זו קיימת לצורך ויסות פעילות האיגוד יותר מאשר לצורך הרחבה 
מספרית של חבריו. לדוגמה, איגוד האמנים הגרמני מחולק לשלוש זרועות: 
אחת הינה גוף ממשלתי, אחת הינה איגוד אמנים והאחרונה הינה התאגדות 

נשים בתחום.

איגודים רבים מחזיקים בזרועות שונות שאחראיות על אזורים שונים במדינה 
שבה הם פועלים, מתוך הנחה שהמרחק הגיאוגרפי בין האמנים מייצר שוני 
מהותי בצרכיהם. תופעה זו מאפיינת, כמובן, מדינות גדולות דוגמת קנדה, 
שם ישנו הבדל גאוגרפי רחב וברור בין האמנים באיזורים השונים, אך גם 
מדינות קטנות יותר, כמו דנמרק, ששטחה לא גדול בהרבה משטחה של 
ישראל. האיגוד הדני מחזיק ב־11 נציגים בעלי תפקיד גיאוגרפי מוגדר. כך 

גם האיגוד הנורבגי, שמאגד 14 ארגונים קטנים יותר בעלי שיוך מקומי.

איגודים בעולם — תחומי פעילות משותפים

ניתן להבחין בכמה נושאים משותפים שחוזרים שוב ושוב בפעילותם של 
איגודים שונים מסביב לעולם. המרכזי שבהם הוא הניסיון ליצור מחירון 
בסיסי הכולל שכר מינימום לאמנים וליוצרים מתחומים שונים. איגודים רבים 

בעולם אכן יצרו מחירון כזה, ובין אלו נמצא גם איגוד האמנים הישראלי.

מרבית איגודי האמנים שנסקרו מציעים לחבריהם שירותי יעוץ בנושאי 
מס וכן קורסים מקצועיים והנחות למוסדות תרבות. מרביתם עוסקים 
בלובינג בפרלמנט ובממשלה. במדינות רבות שבהן הדבר רלוונטי, מציעים 

האיגודים גם ביטוחים שונים לחברים.

נושאים אלו, שמאחדים בין האיגודים השונים, יכולים להציג לנו מעין מפה 
לצרכים המשותפים של אמנים מסביב לעולם. על מנת לעדכן וליידע את 
חבריהם, מרבית האיגודים מחזיקים באתר אינטרנט הנגיש בשתי שפות 
לפחות, בעמוד פייסבוק פעיל, בכתב עת דיגיטלי, בניוזלטר שבועי או 
חודשי וחלקם אף מחזיקים ביחידות מחקר עצמאיות. לבסוף, מרבית 
האיגודים לוקחים חלק באיגוד גג רחב יותר, המאפשר להם לאחד את 

כוחם במאבקיהם המשותפים. 

איגודים רבים מפעילים זרועות 
שאחראיות על איזורים שונים 
במדינה, מתוך הנחה שמרחק 

גיאוגרפי בין אמנים מייצר שוני 
מהותי בצרכיהם.

יצירת מחירון בסיסי לשכר אמן 
היא נושא שחוזר בפעילותם של 
מרבית איגודי האמנים שנסקרו

במדינות רבות מציעים 
האיגודים ביטוחים שונים 
לחברים, שירותי יעוץ מס, 

הנחות למוסדות תרבות 
וקורסים מקצועיים.
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https://www.igbk.de/index.php/en/about/profile
https://www.carfac.ca/about/faq/
http://www.bkf.dk/bkf-in-english/
https://www.norskebilledkunstnere.no/organisasjon/
http://igud-omanim.org
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פרק שני: 
סקירת איגודים 

מצליחים

בפרק זה נספק סקירה רחבה יותר של מבנם ופעילותם של שלושה 
איגודי אמנים מצליחים מרחבי העולם - האיגוד הברלינאי, האיגוד 

הנורבגי והאיגוד הקנדי. נסקור בפירוט את אופן ארגונו של כל אחד 
מאיגודים אלו, ונעמוד על התכניות הייחודיות לו. מטרת הפרק היא 
לאפשר לימוד והפקת ידע משמעותי מהתחקות אחר פעילותם של 

איגודי אמנים מצליחים.

האיגוד הברלינאי
אף שאיגוד האמנים הגרמני הוא איגוד חזק במיוחד )IGBK(, בבירת גרמניה, ברלין, 
 BBK (berufsverband bildenderפועל איגוד אמנים שנחשב לחזק אף יותר — ה־
künstler(. כדי להבין זאת, חשוב לזכור כי ברלין היא בית לכ־3.6 מיליון תושבים, 
ושבמטרופולין שלה מתגוררים עוד כ־2.4 מיליון תושבים. האיגוד הברלינאי הוקם בשנת 
1950 וחברים בו כיום כ־2,370 אמנים חזותיים ממגוון תחומים. הם אלו שמחזיקים את 
האיגוד מבחינה כלכלית. איגוד האמנים הברלינאי אינו תלוי בתקציבי העירייה, אלא 
רק משתף איתה פעולה. האיגוד מציע לחבריו מגוון רחב של שירותים, ואלו מוצעים 

גם לכלל אוכלוסיית האמנים, ללא קשר לחברות באיגוד.

בין השירותים שמציע האיגוד: הגנה משפטית וייעוץ משפטי חינם, ייעוץ בתחומי 
מס, ייעוץ בנושא ביטוחים ומידע מקיף בנושאים רלוונטיים לאמנים. כל זאת לצד 
מגוון קורסים, הרצאות וסדנאות, ולצד פעילותם של משרדים שאמונים על תחומי 
יצירה שונים. האיגוד הברלינאי שואף לשמש כנקודת הממשק בין אמנים לציבור 
הכללי ולפוליטיקאים, ומשמש כלובי של ציבור האמנים בפני הפרלמנט. לבסוף, מציע 
האיגוד לחבריו כניסה חינם או הנחה בכניסה למוסדות תרבות, לצד הנחות ברכישת 

ציוד אמנות בשלל חנויות.

פעילותו האסטרטגית של האיגוד נקבעת בפגישות חברים המתקיימות פעמיים 
בשנה. אל פגישות החברים מוזמנים כל חברי האיגוד ובמהלכן נבחרים חבר הנאמנים 
)הכולל שבעה אנשים(, הוועדות השוטפות וכמובן קווי הפעולה הפוליטיים של האיגוד.

בין הישגיו ההיסטוריים של איגוד האמנים הברלינאי: שיפור זכויות הביטוח הלאומי 
של אמנים ודאגה לאפשרויות תצוגה בשנות ה־50, וכן הקמת קרן הביטוח הלאומי 
לאמנים )KSK( וקונגרס האמנים בפרנקפורט בשנות ה־70. מתחילת שנות ה־2000 
היה האיגוד אחראי להקמתן של סדנאות הדפס, פיסול ומדיה לטובת אמני העיר, 
וכן להקמת המשרד לאמנות ציבורית ומשרד הסטודיו אשר מהווים תשתית פיזית 

המשרתת את אמני העיר. 

שמירת קשר

איגוד האמנים הברלינאי מפעיל פלטפורמות יעילות שונות לשמירת קשר עם חברי 
האיגוד ועם הציבור הכללי:

ראשית, מפעיל האיגוד אתר אינטרנט שנגיש לציבור )ברובו( בשתי שפות — 	 
אנגלית וגרמנית.

פעמיים בשנה מוציא האיגוד את המגזין “Rundbrief” המפרט את הישגי האיגוד. 	 
גליונות המגזין זמינים גם און־ליין, באתר האיגוד.

האיגוד מתחזק עמוד ובו מתעדכנות הזדמנויות והגשות לפרסים, מלגות וקולות 	 
קוראים )בגרמנית בלבד(. 

האיגוד מוציא ניוזלטר קבוע. 	 
האיגוד מחזיק בארכיון חברים עם קישורים לתיקי עבודות.	 

באופן משונה, איגוד האמנים 
של ברלין הוא איגוד חזק יותר 

מאיגוד האמנים הגרמני!

בין הישגי האיגוד הברלינאי: 
שיפור זכויות הביטוח הלאומי 

לאמנים, הקמת קרן הביטוח 
הלאומי לאמנים, הקמת 

סדנאות הדפס פיסול ומדיה 
לשימוש אמני העיר והקמת 

משרד לאמנות ציבורית.ֿ

האיגוד הברלינאי מוציא לאור 
מגזין חצי-שנתי המפרט את 

הישגי האיגוד, וארכיון חברים 
מקוון ובו קישורים לתיקי 

העבודות. רעיונות טובים מאוד!

https://www.igbk.de/index.php/de/
https://www.bbk-berlin.de
https://www.bbk-berlin.de
https://www.bbk-berlin.de
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php/idcat.34
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php/idcat.34
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php/idcat.34
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idart=154
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idart=154
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idart=154
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idcat=25
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קבלת חברים לאיגוד

כל אדם רשאי להצטרף לאיגוד האמנים הברלינאי אם הוא עונה על אחד מהתנאים 
הבאים: הוא לומד אמנות במוסד מוכר, מחזיק בתואר מוכר בתחום, או היה חבר 
באחד מאיגודי האמנים הרשמיים האחרים בגרמניה. אם אף אחד מתנאי סף אלו 
אינם מתקיימים, ניתן להגיש מועמדות ולהצטרף בכפוף לאישור ועדה אשר בוחנת 

את הרקורד האמנותי של המועמד.

כל חבר באיגוד משלם מדי שנה דמי חברות על סך 116 יורו. פנסיונרים ואמנים בעלי 
צרכים כלכליים מיוחדים זכאים להנחה ומשלמים רק 85 יורו לשנה. סטודנטים בשנתיים 

הראשונות לחברותם באיגוד משלמים 30 יורו בלבד.

הטבות לחברים

מרבית ההטבות שמספק האיגוד פתוחות לכלל הציבור. כמו כן, אמנים שזה עתה 
עברו לברלין יכולים להשתמש בשירותי הייעוץ של האיגוד בחינם. בין שירותים אלו, 

מספק האיגוד:
ייעוץ משפטי באמצעות עו"ד שעובד בשירות האיגוד במשך יום אחד בשבוע,  	

ומייעץ בשלל תחומי האמנות: פעולה מול גלריות, תערוכות, אוצרים, מוסדות 
ציבור ודיני חוזים.

ייעוץ משפטי בנושא שכירת סטודיו אשר זמין לכל אמני ברלין פעמיים בחודש. 	
יועץ מס זמין לפגוש את חברי האיגוד אחת לחודש באופן אישי למפגש בן 20 דקות. 	
יועץ ביטוח זמין פעם בשבועיים. 	

בנוסף לכך זכאים החברים לכניסה חופשית ל־18 מוסדות תרבות, ולהנחה בכניסה 
ל־13 מוסדות נוספים בעת הצגת כרטיס חבר. 14 חנויות מציעות לחברי האיגוד בין 

10 ל־20 אחוזי הנחה.

שימוש בסדנאות וגישה לקורסים כפוף לתשלום זהה לחברי האיגוד ולכלל האוכלוסייה.

לבסוף, כל חברי האיגוד מופיעים בארכיב האיגוד, שבו מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט 
המציגים את יצירותיהם.

)Kulturwerk( תשתית פיזית

התשתיות הפיזיות של האיגוד הברלינאי הן רחבות יחסית. אפשר לחלקן לשלושה 
תחומים עיקריים: סדנאות, משרדים וסטודיו.

סדנאות

האיגוד הברלינאי מחזיק בתשתית פיזית של סדנאות מסובסדות המשמשות את כלל 
אמני העיר. השימוש בכל אחת מסדנאות אלו כרוכה בתשלום שנחשב לנמוך יחסית, 
ונע בין אפשרות לעבודה במשך יום בודד, להזמנת סדנה למשך שבוע שלם. משיחה 

עם אמנים המתגוררים בברלין עולה כי סדנאות אלו מאובזרות היטב ויעילות מאוד. 
אמן ישראלי שעובד בברלין סיפר כי סדנת ההדפס איכותית בהרבה מאלו הקיימות 
בארץ. פעם בשלושה חודשים נפתחת ההרשמה להשתמש בה, וזו מתמלאת בתוך 

כ־3 שעות בלבד.

האיגוד מפעיל סדנת פיסול בגודל 3,600 מ"ר העוסקת בפיסול עץ, מתכת, יציקות, 
קרמיקה ולאחרונה נוספו לה גם אמצעי סריקת תלת־ממד. בין מחירי השימוש בסדנה 
נציין: עבודה למשך שבוע בכלל מכונות הסדנה — 60 יורו; עבודה בתנורי הקרמיקה 

10–55 יורו )לפי גודל התנור(; שכירת אסיסטנט לשבוע — 55 יורו.

סדנת הדפס שעוסקת בהדפס מכאני, כימי ודיגיטלי. הסדנה מצוידת באמצעים 
להדפס מסורתי כגון תחריט ותצריב, ליתוגרפיה והדפס רשת, כמו גם הדפס אופסט 
המאפשר הדפסת כמויות גדולות בזול. בנוסף מציעה הסדנה קורסים קבועים להכנת 
נייר וכריכת ספרים. העבודה בסדנה עולה 8 יורו כולל ביטוח לעבודה במשך יום שלם, 

ועוד תשלום נמוך נוסף עבור חומרים וסיוע.

סדנת המדיה מחזיקה בציוד מתקדם לעבודה בתחומי הוידאו, האודיו, האנימציה, 
עריכת התמונות והתכנות. בימים אלו מתוכנן להתווסף לסדנה חדר חדש בגודל של 
כ־80 מ"ר ובו ניתן יהיה לתכנן ולנסות יצירות היברידיות כמו גם לקיים אירועים. 
מחירי העבודה בסדנה עולים בין 15 יורו לחצי יום בחלל הקטן ועד ל־200 יורו לשכירת 

הסטודיו לשבוע.

משרדים

בנוסף לסדנאות אלו מחזיק האיגוד כמה משרדים, ואלו אחראים על מגוון תחומים 
מרכזיים:

המשרד לאמנות ציבורית אחראי על הצבת אמנות ציבורית. המשרד מספק ייעוץ 
לאמנים; ייעוץ לעירייה בנושא אמנים; מנהל ארכיון תיקי אמן של אמנות ציבורית 
וארכיון גופים המחפשים הזמנות; המשרד יוזם בעצמו תחרויות והזמנות; המשרד 
משתתף במועצות העירונייות והמקומיות בנוגע לפיסול עירוני; ולבסוף, המשרד 

מפרסם מגזין בשם “kunststadt-stadtkunst” )אמנות־עיר/עיר־אמנות(. 

 המשרד לייעוץ לאמנים מספק שלל אפשרויות לייעוץ, עליהם נרחיב בהמשך
בקטע נפרד.

מערך סטודיו מסובסד. לבסוף, האיגוד מחזיק בתכנית רחבה בנושא סדנאות בעיר. 
כל אמן מקצועי הפועל בברלין רשאי להגיש בקשה לסטודיו. האיגוד מחזיק בחללי 
סטודיו ובדירות־סטודיו מסובסדים. אלו מחולקים לפי ערך של הזדמנות שווה ושקיפות. 
האיגוד מחלק את חללי הסטודיו באמצעות ועדה מקצועית בלתי תלוייה. לבסוף, 
המחלקה “צדה" אחר הזדמנויות חדשות לסיפוק חללי סטודיו לצד הסנאט של ברלין, 

איגוד הבתים, מנהלי הרובעים ובעלי קרקעות פרטיות.

היועץ המשפטי של האיגוד 
 הברלינאי מייעץ לחברים

פעם בשבוע. יועץ ביטוח זמין 
פעם בשבועיים, ויועץ מס זמין 

פעם בחודש.

האיגוד הברלינאי מחזיק 
בתשתית פיזית של סדנאות 
 פיסול, הדפס ומדיה. גודלה

של סדנת הפיסול שלהם היא 
3,600 מ״ר! שיהיו בריאים.

 איגוד האמנים הברלינאי
מפעיל תכנית רחבה של חללי 

סטודיו מסובסדים לאמנים 
הפועלים בעיר.

חברי האיגוד הברלינאי נכנסים 
בחינם ל־18 מוסדות תרבות, 

ומקבלים בין 10–20 אחוזי 
הנחה בחנויות לצרכי אמנות. 

דומה מאוד לאיגוד שלנו.
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)Bildungswerk( מכון ההדרכה

במסגרת מכון ההדרכה של האיגוד נערכים סמינרים, סדנאות, הרצאות ומפגשי 
העברת ידע. חלקם נערכים במסגרת הסדנאות הפיזיות וחלקם במסגרת המשרדים. 

כל אלו פתוחים גם לציבור הרחב.

האיגוד מחזיק רשימה של כ־25 מורים ממגוון תחומים, עמם ניתן לקבוע מפגשים בני 
שעה תמורת כ־30 יורו, או למפגשים בני שעתיים )בכפוף להצדקה( בעלות של כ־50 יורו.

כמו כן, פועלים במסגרת האיגוד כ־63 מרצים קבועים שמעבירים סדנאות והרצאות. 
במכון התקיימו בעבר קורסים בנושאים הבאים — הגשת תיקי עבודות ופרוייקטים; 
כיצד להציג את עבודתך; סמינר בן יומיים בנושא ריתוך; הפקת סאונד לסרטים, 
עבודות סאונד ופרפורמנס; הבנת שוק האמנות; נטוורקינג; יסודות עריכת הוידאו; 
עריכת ספר אמן; עריכת קטלוג; הקשר בין תמונות לטקסט; הדפס רשת; אמנות וכסף.

בחודש דצמבר 2019 נערכו במכון קורסים בנושאים הבאים — הכנת פורטפוליו; הכרת 
עולם האמנות העכשווי: יח"צ לאמנות; נוכחות ברשת; שיווק עצמי לאמנים; עריכת 
וצורה; ציור על איי־פד; כיצד למצוא גלריה; הכנה לביקורי סטודיו;   וידאו תוכן 
היכרות ראשונה עם סצנת האמנות של ברלין; כיצד מרוויחים כסף מאמנות; סדרות 
העתקים — למה לשים לב; כיצד לקחת את מה שמגיע לך; בניית אתר בוורדפרס; 
שיווק בוידאו; אוריינטציה בהירה ליצירת אפקט מירבי; סדנה בת יומיים לפיתוח קול; 
הדרכה אישית לפיתוח נוכחות ברשת; פרסום ומכירה ברשת; יסודות ראיית החשבון; 
רשתות חברתיות לאמנים; קורס בסיס באנימציה; מלגות שהות אמן; כיצד למצב את 

עצמך נכון; אמנות הנטוורקינג; יסודות התלת ממד.

השתתפות בסדנה עולה בדרך כלל בין 10 ל־50 יורו למפגש, וחלק מן המפגשים 
מציעים אפשרות תוספת של 30 יורו למפגש אישי בהמשך לקורס.

שכר אמן — "המודל הברלינאי"

המודל הברלינאי לתשלום שכן אמן מושפע מהמודל הסקנדינבי שבו נעסוק בפרק 
בנושא נורבגיה. 

בברלין פועלים כ־32 חללי תצוגה עירוניים )Kommunale Galerien Berlin(, הכוללים 
יחדיו מעל לעשרת אלפים מטרים רבועים. בחללים אלה מוצגות מדי שנה כ־200 
תערוכות שבהן משתתפים כ־1,200 אמנים. מאז שנת 2012, ראה האיגוד בגופים 
אלו את המוקד שדרכו ניתן להתחיל לעורר שינוי בגישה לשכר אמן. לאחר שנים של 
פעולה מול הגופים הממשלתיים, מאז שנת 2016 מקצה המדינה כ־300 אלף יורו 
לניסוי בתחום זה. בשנת 2018 עלה התקציב ל־400 אלף יורו. הקרן אינה ממומנת על 
ידי מס עירוני אלא באמצעות תקציב מדיניתי. בכך, מובטח שהשכר לא יגרע מתכנון 
התערוכות. בכל תחילת שנה מגישות הגלריות הצעות לקרן ומציגות את צרכיהן 

הכלכליים. משנת 2018 נקבע על ידי האיגוד שכר מינימום מעודכן:

1,500 יורו לתערוכת יחיד )בין אמן לשני אמנים(	 
500 יורו לאמן בתערוכה קבוצתית קטנה )בין שלושה לתשעה אמנים(	 
250 יורו לאמן בתערוכה קבוצתית )יותר מעשרה אמנים(	 

במקביל, באמצעות חוק זכויות יוצרים עירוני, נקבע כי עבודות של אמנים שייכות 
אך ורק להם. התשלום הוא עבור הצגתן של העבודות בלבד. בעתיד, שואף האיגוד 
לקדם יוזמה זו לחוק בנושא תמלוגים, כך שגם אם היצירה אינה שייכת לאמן עצמו, 

הוא יקבל תמלוגים על כל תצוגה שלה.

האיגוד הברלינאי פועל בהתאם לתעריפון של איגוד האמנים הגרמני )IGBK(, המתמחר 
תשלום מינימום שעתי גם לתחומים הסובבים את היצירה עצמה, כגון יח”צ, סיורים 

וסדנאות, הובלה ועוד.

האיגוד מחזיק ברשימה של 
עשרות מורים בתחומים שונים, 

הזמינים למפגשים אישיים 
מסובסדים עם חברי האיגוד.

בין הסדנאות המעניינות שמציע 
איגוד האמנים הברלינאי: 

סמינר ריתוך, סדנה על שוק 
האמנות, סדנת עריכת קטלוג, 

 סדנת יח״צ לאמנות, בניית
אתר אישי בוורדפרס, יסודות 

ראיית החשבון.

איגוד האמנים הברלינאי 
הצליח ליזום ניסוי משותף 

עם המדינה ועם הגלריות 
העירוניות של ברלין לתשלום 

שכר אמן עבור השתתפות 
בתערוכות. תקציב הניסוי בשנת 

2018 — 400 אלף יורו.
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האיגוד הנורבגי
שורשיו של איגוד אמנים הנורבגיים )Norske Billedkunstnere, NBK( נטועים עוד 
בשנת 1882, אז נפתחה לראשונה “תערוכות הסתיו" בנורבגיה. עד היום, בין שלל 
עיסוקיו, הפקת תערוכות הסתיו היא חלק מרכזי בפעילותו. מעבר לכך, משמש 
האיגוד כיום כמטרייה המאחדת כ־20 גופים נפרדים, ומונה כ־3,000 אמנים חזותיים 
הפועלים במגוון רחב של מדיות. האיגוד מורכב מ־14 גופים אזוריים המייצגים מחוזות 
בנורבגיה וחמישה איגודים המייצגים תחומי מדיה שונים. בשל גודלו, נחשב האיגוד 

לגוף המייצג את כלל ציבור האמנים אל מול המדינה.

הקונגרס הדו־שנתי ופעילות ועדות

פעם בשנתיים עורך האיגוד הנורבגי קונגרס שבו נפגשים נציגים נבחרים מכל אחד 
מ־20 הגופים הפועלים תחת מטריית האיגוד. אלו קובעים יחדיו מה תהיה האג'נדה 
של האיגוד לשנתיים הבאות. במעמד זה מוצגים המועמדים לתפקידים במסגרת 
הוועדות הפעילות, וביניהן: חבר הנאמנים )הכולל כארבע־עשר חברים, שאחד מהם 
משמש כנשיא האיגוד(; ועדת קבלת החברים )הכוללת כעשרה חברים(; ועדת הביקורת 
)הכוללת חמישה חברים( ועדת המלגות )הכוללת כעשרים ואחד חברים(; חבר השופטים 
הלאומי )הכולל תריסר חברים( וכן ועדות מיוחדות לנושאים הנקבעים לפי האג'נדה.

בנוסף לוועדות אלו, פועלת “קרן הגמול של האמנים החזותיים" )בה נעסוק בהמשך( 
כתת־גוף עצמאי. הקרן צוברת כספים בעיקר באמצעות מיסי זכויות יוצרים, והיא 
מעבירה אותם ישירות לאמנים באמצעות מלגות ושכר־אמן. בראש קרן זו עומד חבר 

נאמנים הכולל כחמישה חברים וכן שלושה נספחים.

לבסוף, האיגוד הנורבגי מעורב גם בפעילות מגוון רחב של גופים שונים בנורבגיה. 
בין אלו ראויים לציון גופים האמונים על שמירת זכויות יוצרים, מוסדות אקדמאיים, 

גופים ממשלתיים ועוד.

תערוכת הסתיו

תערוכת הסתיו היא מוסד המתקיים עוד מאז 1882 בהשראת הסלון הפריזאי, והיא 
נחשבת לאחת מהזירות המרכזיות להצגת אמנות עכשווית בנורבגיה. התערוכה 
 של שנת 2019, לדוגמה, הוצגה במשך שלושה שבועות בין ספטמבר לאוקטובר

ב- Kunstnernes Hus )בית האמנים( שבאוסלו. בתערוכה הציגו כ־80 אמנים פלסטיים, 
וביקרו בה מעל ל-22,000 חובבי אמנות.

כתב העת לאמנות חזותית

כתב העת לאמנות חזותית )Billedkunst( השייך לאיגוד נוסד בשנת 1975 ומשמש 
כפלטפורמה המודפסת הוותיקה ביותר במדינה לכתיבה אודות אמנות. כתב העת 
מגיע לכ־3,860 מנויים מדי רבעון. מלבד היותו במה לכתיבה על אמנות, מתעמק כתב 

 האיגוד הנורבגי מורכב 
מכ־14 גופים איזוריים 

המייצגים מחוזות שונים 
בנורבגיה

האיגוד הנורבגי עורך קונגרס 
דו שנתי שבו נבחרות ועדות 

הפעילות ונקבעת האג׳נדה של 
האיגוד לשנתיים הבאות

האיגוד הנורבגי מפעיל כתב עת 
לאמנות חזותית, הרואה אור 

מדי שלושה חודשים. כתב העת 
מתמקד במצבם הפוליטי של 

אמנים ובתנאי עבודתם, ומגיע 
לכ־3860 מנויים.
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העת במצבם הפוליטי של האמנים ובתנאי עבודתם. חלק מהפרסומים מופיעים גם 
באתר האיגוד, אך רובם מופיעים בדפוס בלבד.

שכר אמנים

המאבק על שכר אמן במוסדות אמנות ציבוריים החל בסקנדינביה כבר בשנת 2008. 
משנת 2015, ולאחר קמפיין ממושך ונרחב, נוצר פיילוט בשיתוף המדינה, במסגרתו 
קיבלו כ־24 מוסדות אמנות המתוקצבים בכספי ציבור כ־500 אלף קרונות )כ־200 
אלף שקלים לכל מוסד( המיועדים לתשלום שכר אמן. השכר הוא עבור ההשתתפות 
בתערוכה, ולא תמורת היצירה עצמה. בעקבות הפיילוט הקים משרד התרבות הנורבגי 
ועדה שדנה בתוצאות הניסוי ובהשפעתו על איכות התצוגה ועל מצבם של האמנים 
2016–2018, וזו החליטה שיש להמשיך את הניסוי ואף להרחיבו. בין השנים 2016–2018 
תקצבה המדינה את פרוייקט שכר האמן בכ־6 מיליון קרונות )2.3 מיליון ש"ח(. 
 מטרת האיגוד הנורבגי היא להעלות את סכום התמיכה הכולל לשנים 2019–2021 

לכ־20 מיליון קרונות )7.6 מיליון ש"ח(.

מענקים ומלגות

איגוד האמנים הנורבגי אמון על הענקת מלגות שמגיעות משלושה מקורות עיקריים: 
מלגות ממשלתיות, מלגות של “קרן הגמול של האמנים החזותיים" )BKV( ומלגות של 
“קרן הסיוע לאמנים" )BKH(. המחלקה למלגות אחראית על הצד האדמיניסטרטיבי של 
התהליך כולו, ועוסקת בחלוקת מלגות, פרסים ושכר פרוייקטים. המלגות מחולקות 
פעם בשנה בחודש אוקטובר והן מיועדות ליחידים בלבד. תמיכה בפרוייקטים מחולקת 
פעמיים בשנה, באביב ובסתיו, ליחידים ולקבוצות. לאחרונה, חברו כל איגודי האמנים 
במדינה ויצאו בקריאה משותפת להעלות את מספר המלגות הכולל בתחום בחמישה 

אחוזים, ובכך ליצור עוד כמאה מלגות חדשות.

בשנת 2015 יצא האיגוד בקמפיין הקורא להשוות את המלגות הממשלתיות הניתנות 
לאמנים לכמחצית מהמשכורת הממוצעת במדינה. יעד זה הושג בשנת 2018. כעת קורא 
האיגוד להשוות את המלגות לאינדקס עובדי המדינה במקום למשכורת הממוצעת. 
המלגות הקיימות בתחום זה הן מלגות עבודה שנמשכות בין שנה לחמש שנים; מלגות 
לאמנים צעירים שנמשכות בין שנה לשלוש שנים; מלגות לבני מיעוטים; מלגות לבני 
מיעוטים צעירים; מלגות לאמנים מבוססים שנמשכות עשר שנים )עד לגיל פנסיה( 

ומלגות לאמנים מבוגרים שנמשכות עשר שנים )עד לגיל פנסיה(. 

המילגאים נבחרים על ידי עשרים וארבע ועדות שונות, הכוללות יחדיו 123 שופטים. 

מלגות “קרן הסיוע לאמנים" )BKH( מחולקות פעם בשנה. המלגות הקיימות בתחום 
זה הן: מלגות לאמנים מעל גיל 57 )לעומת המלגות הממשלתיות, מלגות אלו יכולות 
להמשך עד לגיל 82(; מלגות מצוינות לאמנים מעל לגיל 57; פרס תערוכת הסתיו 
ליצירה מצטיינת; פרס תערוכת האומנות ליצירה מצטיינת; פרס לצילום מצטיין; פרס 

אולריק הנריקסן לאמן מצטיין ופרס ג'ון סאביו למיעוט הסאמי. 

בעקבות מאבק ממושך שהוביל 
האיגוד, פועל בנורבגיה החל 

משנת 2015 פיילוט לתשלום שכר 
אמן במוסדות אמנות ציבוריים. 

המדינה תקצבה את הפרוייקט 
ב2.3 מיליון שקלים לשנתיים.
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האיגוד הקנדי
איגוד האמנים הקנדי )CARFAC( הוקם בשנת 1968, והוא מוכר על ידי המדינה 
כמייצג את כלל אמני קנדה. בין המטרות המרכזיות של האיגוד נמצאות הסדרת שכר 
אמן ודאגה לזכויותיהם החברתיות והחוקיות של אמנים. האיגוד מקדם את הנושא 
באמצעות פעולות לובינג והפקת מחקרים ומיזמים ייחודיים דוגמת מודל שכר אמן 
שהוא בין הרחבים שקיימים במדינה כלשהי. כמו כן מוציא האיגוד לאור מגוון רחב 

מאוד של חוברות הדרכה. 

לצד פעילותו ברמה הלאומית, משמש האיגוד כמטרייה לשמונה איגודים אזוריים. 
כדי להבין את האיגוד לעומק יש להבין עובדה זו, מאחר וכל אחד משמונת האיגודים 

הללו מציע לחבריו תנאים מעט שונים.

אחת מן הדוגמאות העיקריות לכך היא נושא דמי החבר. על מנת להצטרף לאיגוד 
האמנים הקנדי יש להצטרף קודם לאיגוד אמנים אזורי. התשלום לכל אחד מהאיגודים 
הוא מעט שונה, אך בממוצע עומד התשלום על כ־30 דולר לשנה לסטודנט, 40 דולר 

לשנה לאזרח ותיק ו־60 דולר לשנה לחבר מן המניין.

בשנת 1975 רשם האיגוד הקנדי הישג היסטורי כשהצליח להעביר תקנה לתשלום 
שכר אמן כתנאי לקבלת תמיכה ממשלתית עבור גלריות. בשנת 1988 הוביל האיגוד 
את קידומו של החוק לזכויות יוצרים במדינה, ובשנת 1999 הפך לגוף הרשמי המייצג 
את האמנים אל מול המדינה. בשנת 2007 הוביל האיגוד, ביחד עם עוד שלושה איגודי 
יוצרים נוספים, הסכם חדש לשכר אמן. הסכם זה זה ממשיך להתעדכן מאז באופן קבוע.

חבר הנאמנים של האיגוד הקנדי פועל על בסיס התנדבות, והוא אחראי על ניהול 
האיגוד. מלבד נשיא האיגוד, המשמש גם כדובר, חברים בו סגנית נשיא, מזכיר, רואה 
חשבון, הנשיאה לשעבר ועוד כ־8 חברים. בצוות המנהלי של האיגוד נמצאים מנהלת, 
אחראית על יחסי חוץ ואחראית על החברים. מלבדם, לכל אחד מהאיגודים האזוריים 

יש לפחות איש צוות אחד.

 הטבות לחברים באיגוד הכלל קנדי
בין ההטבות שהאיגוד הקנדי מציע לחבריו:

כניסה בחינם לאתרי תרבות. 	 
יעוץ בחינם במגוון תחומים — סוג היועץ נקבע מול האיגוד במייל.	 
גישה לסדנאות במגוון תחומים — כגון סדנה במשא ומתן, בניהול מיסים, בשיווק, 	 

בכתיבת הגשות למלגות ועוד. הרחבה על חלק מאלו אציג בתת הפרק הנוגע 
לאיגודים המקומיים.

שירותי רישוי זכויות יוצרים.	 

איגוד האמנים הקנדי, שהוקם 
בשנת 1968, משמש כמטרייה 

ל־8 איגודים איזוריים

בשנת 1975 הצליח האיגוד 
הקנדי להעביר בפרלמנט תקנה 

לתשלום שכר אמן כתנאי 
לקבלת תמיכה ממשלתית

הטבות ברמת האיגודים המקומיים

האיגודים המקומיים מציעים לחברים בהם הטבות נוספות, המתאימות לכל אזור. 
לדוגמה, איגוד האמנים של אלברטה מציע לחבריו אפשרות להגיש הצעות ל"חלל 
הפרוייקטים" של האיגוד שגודלו 12X4 מטרים. האיגוד של ססקצ'ואן מציע את 
שירותיהם של מגוון יועצים מקומיים במסגרת סדנאות מנטורינג ארוכות טווח, כאשר 
האיגוד משלם את שכרו של המנטור. האיגוד באונטריו מציע לחבריו ביטוח בריאות 
קבוצתי. האיגוד של ניופאונדלנד ולברדור מציע לאמנים מציגים להשתתף בתכנית 
שיח אמן תמורת תשלום, ולספר על יצירתם. בנוסף הוא מפעיל קרן המציעה תמיכה 

לאמנים במצוקה.

חוברות הדרכה

האיגוד הקנדי מפרסם שלל חוברות הדרכה בנושאים מקצועיים שונים. בעוד חלק 
מן החוברות הן פרסומים עבי כרס בדפוס, חלקן בנויות כאסופות קצרות של טיפים 

ועצות בתחומים שונים. בין החוברות שהופקו על ידי האיגוד הארצי:
מדריך הגלריות שנכתב בשנת 2012 ומאגד כ־400 גלריות בכל רחבי קנדה. 	 

המדריך כולל גם מידע על הדרך להגיש להן עבודות, נוהג שכר האמנים שלהן, 
דמי מסגור, משלוח ועוד.

מדריך מלא לזכויות יוצרים הזמין לחברים בלבד. מדריך מקוצר זמין לכל ברשת.	 
מדריך לשילוח יצירות מחוץ לקנדה העוסק במיסי שילוח, תכנון מראש ועוד.	 
חוזים בסיסיים שעוצבו על ידי עורכי דין. מדריך זה כולל מגוון רחב מאוד של 	 

חוזים כאלו למגוון נושאים.
מדריך אחזקת נכסים לאמן החזותי. 	 
מדריך מלא לאמנים הכולל פרקים בנושאי מס, ביטוח, הליך הגשה למלגות, 	 

מבנה עסק וניהול ספרים, הצגת יצירות לציבור, תכניות השאלת אמנות, זכויות 
יוצרים ועוד. 

דרכי עבודה מיטביות בין אמנים לגלריות, מזמינים, תערוכות שפיטות, אירועי 	 
התרמה ועוד.

האיגוד מעודד כל אחד מהאיגודים המקומיים לפרסם מדריכים נוספים. כך, למשל, 
הפיק האיגוד של קולומביה הבריטית מדריכים בנושאי אמנות חזותית ומדיה, כתיבת 
חוזים וכן חוברת מסקרנת אודות 'האמן הבריא'. האיגוד של אלברטה מציע הערות על 
הצגה בחללים ציבוריים, מדריך להדפסים מקוריים, טיפים בנושאי בטיחות לאמנים 
ועוד מדריכים קצרים רבים. האיגוד של אונטריו מציע מדריכים בנושא זכויות יוצרים, 
טיפים לקביעת מחיר ליצירה, טיפים לשיתוף ברשת ועוד כיוצא בזה. האיגוד של 
מריטיימס מציע מדריך לבטיחות עבודה במחסנים, הסכנות הנחבאות שבמכירת 

אמנות, ביטוח יצירות ועוד. 

האיגוד הקנדי מפיק לחבריו 
 סדנאות בדגש על הצד 

העיסקי — סדנה במלאכת 
המשא ומתן, בניהול מיסים, 

בשיווק ועוד.

האיגוד הקנדי מפיק חוברות 
הדרכה רבות עבור החברים. 

בין החבורות: מדריך לשילוח 
 יצירות, מדריך זכויות 

יוצרים, מדריך להדפסים 
מקוריים, מדריך לקביעת מחיר 

ליצירה ועוד.
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סדנאות

מגוון הסדנאות המוצעות על ידי האיגוד מחולק לפי האזורים השונים. כך, למשל, 
בקולמביה הבריטית יעלו בקרוב סדרת סדנאות בגלריית ריצ’מונד בנושאי ניהול חיי 
אמנים – ניהול נכסים, ניהול נראות דיגיטלית וכיצד פועלות גלריות. בגלריה תתקיים 
גם תכנית רחבה יותר שתכלול בנוסף הדרכה לפניה לקולות קוראים, יסודות המס 

ופיתוח חבר נאמנים לאגודות.

באלברטה יעלו בקרוב סדנאות בנושא פרסים באמנות, כיצד לקחת חלק בקהילת 
האמנות המקומית, כתיבת הצעות מנצחות, כיצד להצליח יותר בהגשה למענקים, 
כיצד לכתוב הצהרת אמן איכותית, אמנות ועסקים, פשעי אמנות בקנדה– כל מה 
שצריך לדעת, מיסים ואמנות, ראיית חשבון לאמנים, אמנות יצירת אתרי האינטרנט, 

מה האיגוד מציע לך, בניית בלוג ועוד.

שכר אמן

מודל תשלום שכר האמן של האיגוד הקנדי הוא המעמיק ביותר בו נתקלתי במסגרת 
התחקיר לכתיבת מחקר כזה. המיון הכללי לשנת 2019 כולל ארבע טבלאות:

מינימום תמלוגים עבור הצגה בתערוכות - מחירון תמלוגי ההצגה בגלריות מפריד 
בין גלריות בעלות תקצוב של מעל מיליון שקלים בשנה לבין גלריות בעלות תקציב 
של יותר או פחות מחצי מיליון שקלים בשנה. קטגוריה זו מפרידה גם בין תערוכות 
יחיד, תערוכות רטרוספקטיבה ויצירה יחידה בתערוכה קבוצתית. כמו כן, קיימת 

הפרדה המתייחסת למשך התצוגה.

תמלוגים עבור שעתוק יצירות ללא מטרות רווח או פרסום — בטבלה זו קיים הבדל 
בין דימוי חזותי קבוע )צילום, ציור( לבין עבודות מדיה המופיעות בטלוויזיה, בעבודת 
וידאו, בפרויקט ציבורי ועוד. כמו כן קיים הבדל בין כמויות שונות של תמונות — בין 
קטגוריה הכוללת אחת עד ארבע תמונות ועד לקטגוריה ייחודית ליותר מחמישים 
תמונות. קטגוריה נפרדת קיימת לקידום תערוכות, תצוגה ברשת, ספרים וקטלוגים, 

מגזינים ועוד.

תמלוגים עבור שעתוק יצירות למטרות פרסום או רווח — קטגוריה זו דומה בטיבה 
לקטגוריה הקודמת אך כאן השכר שונה )גבוה יותר ברוב המקרים, כמובן(. 

שכר אמנים מקצועיים — קטגוריה זו היא המצומצמת מכולן, והיא כוללת אך ורק 
מחיר לעבודה בתחום מקצועי בתחומי התצוגה, הייעוץ, ההרכבה והתכנון של תצוגת 
אמנות. כך, השכר עבור עד ארבע שעות ייעוץ הוא כ־310$. השכר עבור יום שלם הוא 
כ־ 546$; השכר עבור חצי יום של עבודת הרכבה עומד על כ־277$. השכר עבור יום 
שלם של עבודת הרכבה הוא כ־462$; השכר עבור חצי יום של עבודת תכנון הצבה 
והפקה עומד על כ־246$. בעבור יום שלם של תכנון הצבה ישתכר האמן כ־423$. 

חשוב לציין כי מחירים אלו מהווים המלצה וניתנים לשינוי.
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האיגוד

וועדות מקצועיות — חבר הנאמנים

מנהלה

תשתית פיזית

סדנאות — הדפס, פיסול, מדיה

חללי סטודיו

משרדים — ייעוץ לאמנים, אמנות 
בחללים ציבוריים

מבנה האיגוד הגרמני

 נספח 1
 מבנים ארגוניים

של איגודי האמנים

האיגוד

חבר הנאמנים

איגודים אזוריים
הטבות כלל ארציות לחברים 

ומדריכים כלליים

הטבות מקומיות, מדריכים, 
סדנאות

מבנה האיגוד הקנדי

מבנה האיגוד הנורבגי
האיגוד

ועדות ביקורת

איגודים מקצועיים איגודים מקומייםאיגוד נוער

חבר הנאמנים

מנהלה

תערוכת הסתיו, מגזין, שירותים 
לחברים, ייעוץ משפטי, מלגות
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אוסטריה )אוכ' 8,793,370(
 1,000 חברים )0.011% מהאוכ'( 

דמי חברות: 69€

אתר

4 נאמנים, 3 אנשי מנהלה / ייחוד עמדות: 
נוסף  ישנו עמוד קרדיטים  עורך כתב עת. 
מועסקים  שאינם  אנשים  כולל  שכנראה 
במשרה מלאה — 6 אנשי כתב העת, 4 אחראים 
על אתר האינטרנט )תמיכה, תכנות, עיצוב( 
ובנוסף מעצב גרפי, יועצי מס וחוק, מתרגם 
ומעצב תערוכות, שני שופטי תערוכות, איש 

כספים ואיש קשר לארגון IAA העולמי.

Sheri Avraham :יו"ר

כניסה למוזיאונים  / הנחה בחנויות  / ייעוץ משפטי 
  / ייעוץ מס  / ביטוח  )ייעוץ( / קורסים  )הנחה( /

מלגות  / נדל"ן  / תערוכות של האיגוד  )גלריה( / רגולציה 
  מחקר /  זכויות יוצרים /  וחקיקה

איטליה 
אתר 

4 נאמנים, 5 אנשי מנהלה / ייחוד עמדות: 
ארגון ותקשורת, הנהלה, 3 יח"צ, מדיה 

חברתית, 2 מנהלי חשבונות.

Roberto Ronca :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס /
/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

איסלנד )אוכ' 343,518(
760 חברים )0.221% מהאוכ'(

דמי חברות: 140$

אתר /  מגזין

5 נאמנים ו־2 ממלאי מקום, 3 עובדי מנהלה 
ומנהל נכסים / ייחוד עמדות: מנהל נכסים, 

מנהל לחללי הסטודיו.

Anna Eyjólfsdóttir :יו"ר

 / ייעוץ משפטי   / הנחה בחנויות  כניסה למוזיאונים 
/   / מלגות    קורסים   /   ביטוח   /   ייעוץ מס   /   
של  תערוכות   / גלריות(  סטודיו,  חללי   146(    נדל"ן 
  מחקר /  זכויות יוצרים /  רגולציה וחקיקה /  האיגוד

	 מספר הנכסים גדול במיוחד וראוי לציון

אנגליה )אוכ' 53,012,456(
 24,000 חברים )0.045% מהאוכ'(

דמי חברות: 16£–38£

אתר

ייחוד עמדות: מנהל מדיה, מנהל תקשורת 
ושותפויות, מנהל התפתחות עסקית, הנהלת 
חשבונות / ייחוד חלוקה מבנית: מורכב מצוות 

נאמנים ומועצה מייעצת.

Noel Kelly :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
 /  מלגות /  ייעוץ( / קורסים(  ביטוח /  ייעוץ מס /
 /  רגולציה וחקיקה /  תערוכות של האיגוד /  נדל"ן

  מחקר /  זכויות יוצרים

אסטוניה )אוכ' 1,244,288(
972 חברים )0.078% מהאוכ'(

דמי חברות: 3€–13€

אתר /  מגזין

המועצה מורכבת מ־2 נציגי האקדמיה, 18 
נציגים  ו־10  המקצועיים  האיגודים  נציגי 
נבחרים / ייחוד עמדות: מנהל מדיה, מנהל 
התפתחות  מנהל  ושותפויות,  תקשורת 
חלוקה  ייחוד   / חשבונות  הנהלת  עסקית, 
מבנית: חיבור בין 18 תת־איגודים מקצועיים.

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס / 
)6 מבנים, כולל גלריות וחללי סטודי( / תערוכות של האיגוד 

  מחקר /  זכויות יוצרים /  רגולציה וחקיקה / 

ארה״ב
דמי חברות: 35$

אתר 

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

בלגיה )אוכ' 11,570,762(
 585 חברים )0.005% מהאוכ'( 

דמי חברות: 30€

אתר /  מגזין

Francis Desiderio :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

גרמניה
אתר 

9 נאמנים / ייחוד עמדות: מנהל משרד, יועץ 
ואחראי על תוכנית אמנים בתזוזה / ייחוד 
חלוקה מבנית: מחולק לארגון אמנים, ארגון 

ממשלתי וארגון נשים.

Werner Schaub :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

דנמרק )אוכ' 5,809,502(
 1,500 חברים )0.026% מהאוכ'( 

דמי חברות: 34$

אתר

 9 נאמנים, 5 אנשי מנהלה כולל מנהל משרד /
רכזת  תקשורת,  אחראית  עמדות:  ייחוד 
פעילות, מנהלת פרויקטים וקורסים, עורך כתב 
עת / ייחוד חלוקה מבנית: 11 נציגים איזוריים.

Sheri Avraham :יו"ר

כניסה למוזיאונים  / הנחה בחנויות  / ייעוץ משפטי 
/   / מלגות    / קורסים    / ביטוח    ייעוץ מס   /   

נדל"ן   )תכנית רזידנסי( / תערוכות של האיגוד  / רגולציה 
  מחקר /  זכויות יוצרים /  וחקיקה

דרום אפריקה 
דמי חברות: 33$

אתר /  ניוזלטר

5 נאמנים ושני אנשי מינהלה / ייחוד חלוקה 
מבנית: שיתוף בין 25 גופים אוטונומיים ו־27 
גופים מזוהים. בין אלו: מוזיאונים, גלריות ועוד. 

כל חבר קשור לאחד הגופים הפרטניים. 

Avitha Sooful :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס /

/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 
  מחקר /  יוצרים

הודו 
אתר 

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

	 הגוף מאחד בין אמנים לאנשי סביבה

הונג קונג  )אוכ' 7,213,338(
 300 חברים )0.004% מהאוכ'(

דמי חברות: 1.5$

עמוד פייסבוק

חברי האיגוד פועלים בעילום שם חוץ מאדם 
אחד שאינו מנהל, אלא רק משמש כחזית כלפי 
חוץ / ייחוד חלוקה מבנית: אין וועד אלא הכל 

נעשה בשולחנות עגולים.

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס /

/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 
  מחקר /  יוצרים

	 ארגון פוליטי כנגד המשטר

טורקיה )אוכ' 81,257,239(
1,633 חברים )0.002% מהאוכ'(

דמי חברות: 68$

אתר

21 אנשי צוות כולל היו"ר, 3 מנהלי גלריות, 
ונאמנים  כבוד  נאמני   8 מדיה,  מרכז  מנהל 

נוספים מסוגים שונים.  

Bedri Baykam :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס /
/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

יוון )אוכ' 10,761,523(
3,000 חברים )0.028% מהאוכ'(

דמי חברות: 68$

אתר

נשיא, סגן, 3 נאמנים, 2 אנשי מנהלה, 4 אנשי 
מקצוע לפי תחום. 24 שופטים לצורך תערוכות 
וכו' / ייחוד עמדות: 4 אוצרים ומנהלי גלריות, 
מבנית:  חלוקה  ייחוד   / חשבונות  הנהלת 
4  תחומים )ציור, פיסול, תחריט ואמנויות 

קישוטיות( ו־24 שופטי עבודות.

Michalis Papadakis :יו"ר

 נספח 2
סקירה מלאה — איגודי 

אמנים מסביב לעולם
לתצוגת טבלה אנא היכנסו לקישור

https://igbildendekunst.at
http://aiapi.it
https://visualartistsireland.com
https://sim.is/en1/
https://www.a-n.co.uk/reviews/
https://www.a-n.co.uk/news/
http://www.eaa.ee/
https://www.iaa-usa.org
http://www.artistescontemporains.be
http://www.cnap.be/content/
https://www.igbk.de/index.php/en/about/profile
https://www.bkf.dk/bkf-in-english/
http://www.sanava.co.za/
https://www.iaa-usa.org
http://www.upsd.org.tr
http://www.euran.com/kallitehnikoepimelitirio.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDa9HAgENcMy86TP3uUZ7JZVUefKOT5l4ZK16jEO6BM/edit?ts=5f759f82#gid=1202134030
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  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

יפן )אוכ' 126,168,156(
5,400 חברים )0.004% מהאוכ'(

דמי חברות: 156$

אתר /  מגזין

ישנם 70 חברי וועד, 20 נאמנים, ו־2 אנשי 
ייחוד חלוקה מבנית: 4 תחומים:   / מנהלה 

ציור, ציור מערבי, פיסול ותחריט.

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

	 מספר האנשים בארגון, בשכר או שלא, גדול במיוחד

ליטא )אוכ' 2,793,284(
1,402 חברים )0.050% מהאוכ'(

דמי חברות: 30€ ואז 15€ כל שנה

אתר

21 נאמנים המשתייכים לענפים שונים )גלריות, 
אתרי ייצור ונציגים איזוריים( ועוד 7 נאמני כבוד 

/ ייחוד חלוקה מבנית: חלוקה ל־4 איזוריים.

Edita Utariene :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
 /  מלגות /  ייעוץ( / קורסים(  ביטוח /  ייעוץ מס /
  7 גלריות, 4 אתרי ייצור( / תערוכות של האיגוד(  נדל"ן

  מחקר /  זכויות יוצרים /  רגולציה וחקיקה /

נורבגיה )אוכ' 5,372,191(
3,000 חברים )0.056% מהאוכ'(

דמי חברות: 86€

אתר /  מגזין

14 נאמנים, 10 שופטי עבודות, 5 משגיחים, 
14 בוועדת המלגות, 11 בוועד הלאומי כמו גם 
עוד נציגים רבים בארגונים המאוחדים השונים 
/ ייחוד חלוקה מבנית: חיבור בין 20 גופים — 

5 תחומים ו־14 איזורים כמו גם ארגון נוער.

Ruben Steinum :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

	 ארגון יוצא דופן בכל מובן, במספר חבריו כמו בפעילות שלו

סוריה 
נשיא, סגן ו־8 עובדי מנהלה / ייחוד חלוקה 

מבנית: חלוקה ל־13 איזורים.

Dr. Ihsan El-Er :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

סין )אוכ' 1,384,690,426(
15,500 חברים )0.001% מהאוכ'(

דמי חברות: אין. האיגוד פועל על בסיס 
התנדבותי לחלוטין.

נשיא ו3 חברי מפלגה )ביניהם הסגן( מתוך 
ארגון  מבנית:  חלוקה  ייחוד   / נאמנים   13
ממשלתי המורכב מ־31 אזורים כמו גם חברה 

מסחרית אחת.

Van Dean :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

	 הארגון ממשלתי לחלוטין. אין דמי חבר, אך התנאים 
להצטרפות קשים.

ספרד )אוכ' 49,331,076(
2,831 חברים )0.006% מהאוכ'(

דמי חברות: 25€–50€

אתר

ייחוד   / מנהלה  עובדי  ו־2  סגנים   3 נשיא, 
עמדות: מזכירה ואחראי על פרויקט מיוחד 
ייחוד חלוקה מבנית: חיבור בין 12 ארגונים 

מקצועיים שונים.

Consuelo Vallina :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

פולין )אוכ' 38,420,687(
5,000 חברים )0.013% מהאוכ'(

אתר

נשיא, סגן, 3 נאמנים ו־2 מנהלה. עוד 2 תת 
ייחוד   / עובדים סה"כ   10 הכוללים  גופים 
ייחוד  עמדות: הנהלת חשבונות ומנהלה / 
חלוקה מבנית: נציגי 21 איזורים, 2 בתי יצירה.

Dr Janusz Janowski :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס /
  לאיגוד 10 גלריות ו־2 בתי יצירה( / תערוכות של האיגוד(

  מחקר /  זכויות יוצרים /  רגולציה וחקיקה /

פינלנד )אוכ' 5,537,364(
3,000 חברים )0.054% מהאוכ'(

דמי חברות: חינם, אך ניתן לשלם 40€ 
ולתמוך באיגוד

אתר /  מגזין

נשיא, סגן, נציגי 5 איגודים, 4 אנשי מנהלה / 
ייחוד עמדות: תקשורת, עו"ד, מתאם פעולות 

/ ייחוד חלוקה מבנית: 5 איגודים.

Teemu Mäki :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

צרפת )אוכ' 67,364,357(
154 חברים )0.000% מהאוכ'(

דמי חברות: 35€ להרשמה, ואז 30€ לשנה

אתר

נשיא, סגן, 3 מנהלה, 8 נאמנים.

Ana Sartori :יו"ר

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

קוריאה הדרומית )אוכ' 51,418,097(
28,452 חברים )0.055% מהאוכ'(

דמי חברות: 127$

אתר

כ־60 בעלי תפקידים, מהנשיא, דרך נציגי כל 
התחומים ואיזורים שונים ועד עובדי מנהלה 
שעוסקים בתחום כתכנון או יחסי חוץ / ייחוד 
עמדות: מזכירה, מפיק, יועץ, ראשי ועדות 
פרוייקטים,  בינלאומי,  יח"צ  תכנון,  היגוי, 
כלכלה, מדיניות, ועדה מיוחדת ועוד / ייחוד 
חלוקה מבנית: 12 תחומים )ביניהם מדיות 
שונות, מחקר ומלגות(. 7 ועדות )ביניהן תכנון, 

יחסי חוץ ומנהלה(.
 

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

קנדה )אוכ' 35,881,659(
 854 חברים )0.002% מהאוכ'(

דמי חברות: 45$–200$

אתר /  מגזין

נשיא, סגן, 2 אנשי הנהלה, 9 נאמנים ועוד 3 
חברים לצוות ארצי / ייחוד עמדות: דובר, מזכיר, 
מנהלת  בפועל,  מפיקה  חשבונות,  הנהלת 
חלוקה  ייחוד   / חברים  אחראית  תקשורת, 

מבנית: 8 ארגונים איזוריים.

Paddy Lamb :יו"ר

 /  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס
/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

קפריסין )אוכ' 1,237,088(
 76 חברים )0.006% מהאוכ'(

דמי חברות: 36$

אתר

נשיא, סגן, 2 אנשי מנהלה וחבר 1 / ייחוד עמדות: 
מנהלה, הנהלת חשבונות ואחראית חברים.

Monika Asimen :יו"ר

 /  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
  נדל"ן /  מלגות /  קורסים /  ביטוח /  ייעוץ מס
/ תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

רוסיה )אוכ' 142,122,776(
6,500 חברים )0.005% מהאוכ'(

דמי חברות: 0 על בסיס התנדבותי לחלוטין

אתר

אין מידע מעבר לנשיא וסגן /  ייחוד עמדות: 
57 איזורים ברוסיה ו-9 ברחבי העולם.

Prof. Dr. Sergey V. Zagraevsky :יו"ר
 

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

שוודיה )אוכ' 10,040,995(
3,300 חברים )0.033% מהאוכ'(

דמי חברות: 34$–200$

אתר

40 מורשי הצבעה נבחרים /  ייחוד עמדות: 
תקשורת ופוליטיקה, חברים ופנים, עו"ד, 

מדיה דיגיטלית, עורכת כתב עת.
 

  ייעוץ משפטי /  הנחה בחנויות /  כניסה למוזיאונים
/ ייעוץ מס  / ביטוח  / קורסים  / מלגות  / נדל"ן 
 / תערוכות של האיגוד  / רגולציה וחקיקה  / זכויות 

  מחקר /  יוצרים

http://www.jaa-iaa.or.jp/organ/index.html
http://www.jaa-iaa.or.jp/e_history/index.html
http://www.ldsajunga.lt/Lithuanian_Artists_rsquo%3B_Association
https://www.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/om-billedkunst/
https://www.norskebilledkunstnere.no
https://unionac.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Polish_Artists_and_Designers
https://taiteilijalehti.fi
https://artists.fi/en/
http://www.cnfap-artsplastiques.org
http://www.kfaa.or.kr
https://www.carfac.ca/news/
https://www.carfac.ca/about/faq/
https://www.phytorio.org/about
http://home.artunion.ru/english.htm
http://www.kro.se
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