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חקיקת חוק אמנויות מפורט  –המלצות הוועדה הן בבחינת מועט המקדים את המרובה 

 .שיבטיח את היבטיו השונים של התיקון המתחייב במעמד היוצר והיצירה בישראל

 

 ?המדינה נגד התרבות

 מעמדם של היוצרים בישראל 
 אמיר אור

 

הוא מי " יוצר", ו"וברוח ההגדרה של הצהרת אונסק, רך המלצות הוועדהלצו  :הגדרת התחום

הגדרה זו מקיפה .  1ביצוע או עריכה של יצירה קיימת, שיצר יצירה  בין במישרין ובין דרך עיבוד

אמנים , תסריטאים ותמלילנים, מחזאים, סופרים, החל במשוררים, אפוא את כל ספקטרום היצירה

במאים , עבור בעורכי ספרות, מלחינים וכוריאוגרפים, תפאורנים, ביםמעצ, אדריכלים, פלסטיים

 .2'רקדנים אמני מולטימדיה וכו, זמרים, נגנים, וכלה בשחקנים, ואוצרים

 

 :מהות וכוונות.  1

על מנת להציע גישות למדיניות כוללת , מסמך זה נועד לבדוק דרכים לקידום היצירה ויוצריה

תעודת "מך מיוסד על הנחות היסוד שהוצגו בנייר העמדה  המס. של טיפוח התרבות בישראל

, במחשבה על התמורות הנחוצות במדיניות טיפוח התרבות במדינה". 0222חזון  –תרבות 

לא הצבנו יעדים  לתוכנית קצובת זמן הבוררת את , ובהיעדר תקדימים ומסגרת פעולה קיימת

, ינו למפות לראשונה את הבעיותנס, תחת זאת.  מטרותיה על פי סדר עדיפויות אופרטיבי

וקני המידה שיאפשרו מסגרת עבודה מסודרת לקידום היצירה ויוצריה מכאן , האתגרים

ודרכי מימושו המוצעות במסמך הן בבחינת הצעות , חזון התרבות קודם לכל פעולה. 3ולהבא

 .לתשתית אופרטיבית החסרה עדיין ברובה

ההעשרה והעשייה בתחום , ומה לטיפוח הידעבישראל של ראשית האלף השלישי מדיניות יז

אי לכך קיבלה הוועדה על עצמה : היצירה האמנותית היא בבחינת הצהרת כוונות מהפכנית

                                                           
:  אך ההגדרות מקבילות, ”artiste“כתמורה למונח " יוצר"במסמך זה הועדף המונח העברי הרחב יותר  1
אשר רואה ביצירתו , או היוצרם מחדש, או הנותן להם ביטוי יוצרני, פירושו כל אדם היוצר מעשי אמנות' אמן'"

ואשר מוכר או מבקש , אשר תורם בדרך זו להתפתחות האמנות והתרבות, האמנותית חלק מהותי של חייו
הצהרת הקונגרס ". )בין שהוא קשור קשרי תעסוקה או התאגדות ובין שאינו קשור כך, להיות מוכר כאמן
 (.1.1' ס, 1891ו "העולמי של אונסק

 
. ללא הבדל תחום האמנות בו הם עוסקים( יוצרים ויוצרים מחדש)המלצה זו חלה על כל היוצרים במובן הרחב  2

הכלל עולמית ואמנת ברן להגנת יצירות  כל האמנים והמחברים היוצרים במובן אמנת זכויות היוצרים
מפיקי פונוגראמות וארגוני , וכן מבצעים ופרשנים במובן אמנת רומא להגנת מבצעים, ספרותיות ואמנותיות

 .שידור
כמו מידע על הפקות מקור )בתחומים חשובים  המידע חלקי ובמקרים אחדים אין  כלל מידע ואין שום דיווח  3

 ( .  כבלים ולווין שבאחריות המועצה לשידורי
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שנראו , את האחריות לבחון דרכים לשם קיום וקידום היצירה בישראל לאור הנחות יסוד

 :הכרחיות כבירור כוונות הקודם לכל תכלית ביצועית

 . ויות בכל תחומי האמנותהבטחת אמות מידה רא .1

 .חיזוק מעמדם של תחומי יצירה שנפגעו  .2

 .הרחבה ובניית כלים חדשים למען הנחלת יצירות התרבות לכלל הציבור  .3

 .ויצירת אווירה של טיפוח ליצירתיות ויצירה, שיפור מעמדם של יוצרים ופעילי תרבות  .4

 .חקר שיטתיהשתתת מדיניות ארוכת טווח בתחום קידום היצירה על מידע ומ  .5

הבנות אלה יוסדו על ההכרה שמדיניות התמיכה ביצירה תאומץ על ידי המדינה מתוך תפיסה 

שבכללה מצטרפים , המובטחת לכל מגזרי החברה ומעמדותיה, של מדיניות רווחה כוללת

ברוח הצהרת הקונגרס , חינוך  ותמיכה חברתית, משפטים, שירותי התרבות לשירותי בריאות

לכל אדם הזכות ליטול חלק באופן חופשי בחיי התרבות של "ו כי "סקהעולמי של אונ

, מחויבות המדינה בישראל אף מתחדדת לנוכח נטל המס שהוא מן הכבדים בעולם. 4"הקהילה

 .ושיעורה הנמוך של הכנסתו הפנויה של האזרח

טיפוח , שמירת המורשת התרבותית: יעדיה של מדיניות כזו הם הומניסטיים בעיקרם 

ויצירת סביבה , הבטחת נגישותה של התרבות לכל תושבי המדינה, רתיות בחברההיצי

ישנם גם טעמים כלכליים בני תוקף לנקיטת מדיניות תומכת .  5המעשירה את איכות חייהם

ותקדימים אירופאיים מצביעים על תגובות שרשרת מערכתיות המקדמות כלכלה , תרבות

היוזמה , אך גם בטיפוח היצירתיות, תיירותבעיקר בתחומי התעשייה וה -ותרבות כאחד 

צריכת התרבות בישראל . 6פיתוח ושיווק תעשייתיים, טיפוח המתבטא בתכנון, והחידוש בכלל

וזאת על אף שלהיקף התמיכה , אך התמיכה באמנויות נמוכה ביותר, גבוהה יחסית

 .7הממשלתית בתרבות יש השפעה זעומה ביותר על היקף הוצאות הממשלה

היא , ברי שמדינה נחשלת בתחום היצירה התרבותית, ביקוש ותועלת, שיקולי היצעמעבר ל

העובדות המצביעות על כך  שלאמנויות יש  . סביבה המדכאת את הגניוס האנושי בכל רבדיו

אך תרומתן של אלה לאיכות חייו של , חשובות כשלעצמן, תפקיד חשוב גם בכלכלה הלאומית

 . ינינו כערך דמוקרטי שיש לשומרו כיסוד חברתי מעצבהפרט היא שצריכה לעמוד לנגד ע

ועד למחצית המאה העשרים נתפסו תפקידי החברה והמדינה  -0022מ, שנה -052במשך כ

שהפקירה , תפיסה זו. תועלתנית גרידא שהיא ייעודה היחיד של הקהילה-כפונקציה כלכלית

ת נכסי מורשת העבר וא, את שכיות החמדה של הטבע, במידה רבה את היצירה האמנותית

כונתה בפי מייסדה של מועצת האמנויות של , לניצול והרס המוכתבים משיקולי רווח ותועלת

                                                           
 .בלגרד, ו"הצהרת הוועידה העולמית של אונסק;  1891, מעמד האמן, 22' ס  4
סקר של מכון ון ליר הבודק את עמדת הציבור ביחס לתמיכה ממשלתית באמנויות מורה על רוב של מצדדים  5

סופרים , (82%)ופרה א, (89%)מחול , (89%)מוסיקה מזרחית , (25%)קולנוע , (28%)תיאטרון : בתמיכה כזו
 [.  1888מכון ון ליר , ץ והד סלע"אליהוא כ, ח ברכה"דו( ]52%)ציירים ופסלים , (81%)ומשוררים 

קובע ( 18.4.2111" )ידיעות אחרונות"שנערך עבור המוסף הכלכלי של " מדגם ייעוץ ומחקר"סקר של מכון 
 .ח התרבות והאמנות ככללמן הציבור מעדיפים הגדלה של ההוצאה הממשלתית לטיפו  -81%שכ

      J.K. Galbraith, Economics and the Arts (London 1983)'   ע 6
 .1889המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים , סבסוד התרבות ואמנויות הבמה בישראל, אדם רסקין'  ע 7
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הכפירה הנוראה ביותר שזכתה אי פעם לאוזנם ", והן מינרד קיינס'הכלכלן הנודע ג, בריטניה

 .  8"הקשבת של עמי התרבות

עמדו לנגד עינינו כעיקרון , לכל רווחת הכלל בתחום התרבות  והקניית הזכות לקניין רוחני

 הוועדה לבדיקת מעמד היוצר נאלצה לבחור בין התמקדות במספר הצעות חוק : מנחה

. שיעדיה יתוו דרך תרבותית ארוכת טווח, לבין בחינת מצב מקיפה, שקידומן נחוץ בעליל

 . הוועדה בחרה באפשרות השנייה

ותנו וליעדינו כחברה וכציביליזציה לזה, חשיבותה של ההכרעה התרבותית הנוגעת לדמותנו

ובהמשך הדיון הציבורי , תעמוד אמנם  לבחינה ביישומיו הפרטניים של מסמך זה, מתחדשת

בעצם הצבת האתגר , וקודם לכך, אך לא פחות מכך, והעשייה בתחומי התרבות השונים

 .והייעוד התרבותי כשלעצמו

של טיפוח מצוינות , ריות תרבותיתמטרת העומק של הצעות אלה היא בניית מומנטום של אח

מדיניות טיפוח בתחום היצירה נחוצה .  בתחום האמנויות והעשרת החברה כולה בפירותיה

כוחות השוק . כאשר אנו עדים למהפכים מהירים בכלכלה ובחברה בארץ, כיום יותר מתמיד

ם אול, בישראל משגשגים ומצעידים את ישראל לסטנדרטים כלכליים של העולם הראשון

מחויבותם החברתית והשפעתם החינוכית של כוחות אלה אינם חלק ממסורת חברתית 

ואילו מדיניות הרווחה ואיכות החיים של ישראל עדיין רחוקה ביותר מעמידה באמות , קיימת

 .מידה של ארצות התרבות

עלולים להנציח יותר ויותר את המכנים , כוחות שוק המונחים בשיקולי רווח ותועלת

ובסופו של דבר לשלול את זכותנו , לטפח בערות, ם הנמוכים ביותר של היצירה בארץהמשותפי

בתנאים אלה אחריותה של . לחיי תרבות במיטבם, ובמיוחד את זכותו של הדור הצעיר

המדינה להציב במרום סדר עדיפויותיה הלאומי את האתגר התרבותי  ואת זכותם של תושביה 

 .נחת דמותנו כחברה על כף המאזניים ההיסטורייםבכך מו ;היא חסרת תחליף, לתרבות

 

 :תרבות-ציונות ופוסט-פוסט. 2

נתפסה יצירת תרבות עברית בארץ כהמשך למורשת המשותפת לכל תפוצות , מאז הקמת המדינה

כפועל יוצא מכך הייתה הנחלת התרבות העברית לכל . ישראל וכבסיס ליצירת הזהות הלאומית

ולמרות הכרסום הניכר שחל בערכים אלה , אשית תקומת ישראלבבחינת משימה לאומית מאז ר

הם עדיין בבחינת הבסיס הקובע את מעמדה של התרבות בחברה , בעשורים האחרונים

 .הישראלית

אולם . לא עוגנה תפיסה זו בחקיקה, אפשר שדווקא בשל מעמדה המובן מאליו של התרבות

שכן שיעור התמיכה הציבורית , ותהיעדרה של חקיקה בתחום התרבות התברר כבכייה לדור

דווקא בישראל של שנות החמישים לא נתפסה התרבות . 9בתרבות הלך ונשחק עם השנים

כיום התבססה מדינת . שמדינה ענייה ומוקפת אויבים אינה יכולה להרשות לעצמה, כמותרות

                                                           
8  J.M. Keynes, Art and the State, The Listener 1936 p. 371-4  
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, אך תמיכתה בתרבות לא גדלה בהתאמה, ישראל מבחינה כלכלית ושילשה את מספר אזרחיה

ונפגעה זכותם , הנחלתה וטיפוחה של התרבות הוזנחו. וההשקעה לנפש בתחום התרבות נשחקה

, החוסן המדיני והכלכלי לא תורגם לחוסן ולעומק תרבותיים. של אזרחי ישראל לחיי תרבות

שבו נתפסת התרבות בדין כתעודת , ביחס לעולם הנאור. המאפיינים את המתוקנות שבמדינות

המסגל לעצמו גינונים יותר מאשר ' נובו ריש'ישראל נוהגת עדיין כ, ולההזהות של החברה כ

 .המדינה לא הפנימה את ערכה של התרבות כנכס אנושי  וכמשאת נפש חברתית: תכנים

 

תקציבי התמיכה בתרבות הצטמקו לכדי פרומיל או שניים מן התקציב , על פי כל שיטת חישוב

וקטן פי עשרה ויותר מזה הנהוג במדינות , ם השלישיסדר גודל הראוי למדינות העול -הלאומי  

ואף לא איפשרה תמיכה ממקורות , המדינה לא הקימה קרנות לתמיכה באמנויות. 10מתוקנות

, מיסוי על חסויות ותרומות של גופים כלכליים ושל יחידים: אחרים באמצעות חקיקה הולמת

עילויות תרבות מכספי הפיס ותמיכה זעומה מדי בפ, היעדר היטלים ומיסוי תומכי תרבות

מדיניות התמיכה של מפעל הפיס בתרבות מתבטאת עדיין בעיקר בהקצאת , בישראל. 11והלוטו

אולמות תרבות והקמת , שיפוץ מבני תרבות, ובכלל זה פרויקטים עירוניים –מבנים לתרבות 

עילויות מועצת האמנויות של בריטניה הכפילה את משאביה לפ -בהשוואה .  ספריות קהילתיות

שהשקיע באמצעותה את , תרבות על ידי יצירת זיקה פורמלית בינה לבין מפעל הלוטו הבריטי

, המדינה גם לא עשתה די בטיפוח קהלים שוחרי תרבות. החלק המיועד מהכנסותיו לתרבות

שנוצר כאן גם , בסדר העדיפויות החומרני יותר, בסופו של דבר. בשיווק תרבות ובחינוך לתרבות

ניתק הקשר בין משאבי המדינה לבין איכות חייו של היחיד , יה לתפיסות אידיאולוגיותכריאקצ

                                                                                                                                                                
כפי שמתגלה בבחינת , יכה מתבטאת ביתר שאת ביחס בין תקציבים לגידול האוכלוסיההשחיקה בתמ 9

תקציב המשפחה שהיא היחידה : ההשקעה בתרבות ביחס לאחוזי תמיכה המשתקפים בתוצר הביתי הגולמי
 (.  טבלה להלן' ר. )משקף את אחוזי הקצאת המשאבים לתרבות ביחס לגודל האוכלוסיה, הכלכלית הבסיסית

בכל שנה , בכל מדינה(: "19' ס) 1882פאריס , ו"ימום זה נקבע גם בהצהרת הוועידה העולמית של אונסקמינ 10
 ". ביטוי והפצה, יש להקצות לפחות אחוז אחד מכלל כספי הציבור לפעילויות אמנותיות של יצירה

 1.9%בגובה , רקכמו למשל   תקציב התרבות של דנמ)גם נתונים רשמיים גבוהים  יחסית , בהשוואה לישראל 
ישראל מפגרת . עדיין אינם כוללים את הכנסות הלוטו והטוטו המיועדות לתרבות(  -1889מהתקציב הכללי ב

 . כמו אירלנד, אף אחרי מדינות עניות ממנה בהרבה
הטבלה ההשוואתית של נתוני התוצר הביתי הגולמי , במונחים של הוצאה לתרבות ביחס לגודל האוכלוסין

 :ברת בעד עצמהמד 1882לשנת 
 

תוצר ביתי גולמי  % מדינה או מחוז
[GDP] 

  1.38%              (39)גרמניה 
 1.35%              שבדיה
 1.31%              פינלנד
  1.22%              קויבק
   1.28%              (83)צרפת 

     1.21%              סקוטלנד
 1.18%              אוסטרליה

 1.18%              אנגליה
 1.18%              אירלנד
 1.12%              ישראל

 
יותר ממחצית הנשאלים ענו שהיו תורמים אישית לקרן ( 32' עמ, ח ברכה"דו)על פי סקר של מכון ואן ליר  11

 . תמיכה באמנויות
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בִתגמול יוצרים  הוא שהיתרגם לצמצום , אותו סדר עדיפויות חומרני יותר, במקביל. בחברה

 .ובתמיכה הציבורית בתרבות

 

פועל יוצא של והוא , אך כיוונו ברור, ערעורו של מעמד היוצר בארץ הוא תהליך מתמשך והדרגתי

אין די לתיקונו בקביעת תקנות נחוצות , משום כך. אותם תהליכים נוגדי תרבות שנמנו לעיל

תקנות אלה צריכות גם להישמע ולהיראות בבחינת הצהרה ציבורית ; לעידוד היוצרים והיצירה

לכוונתנו להעלות על נס הצטיינות  ,של מוסדות המדינה ביחס לדמותה התרבותית של ישראל

 .12ולשאיפתנו להשתייך למשפחת מדינות התרבות בעולם, רומה תרבותיותות

 
 
 :המדינה והיוצר. 3 

מערכת , מהות תרומתו: מעולם לא נערך בישראל הדיון הציבורי המתבקש במעמד היוצר בחברה

ואחריות המדינה כלפי היוצרים והציבור כגוף המופקד על , היחסים הראויה בין החברה ליוצר

 -1882ו 1891בוועידות העולמיות של  ו בדבר מעמד האמן "הצהרת אונסק. לתרבות זכות אזרחיה

 .שאומצו על ידי מדינות העולם הנאור לא אומצו על ידי ישראל וברובן לא יושמו בה

אולם היוצר לא בא מחלל ריק ; ועל כן מקור התרבות, היוצר הוא מקורה הישיר של היצירה 

ליצירה יש קיום כנכס תרבות . ערכים וחברה, א תלוי זמן ומקוםקיומו הו: ואינו פועל בחלל ריק

היא , מעצם מהותה של היצירה. רק משהפכה לרשות הכלל באמצעות סוכני תרבות שונים

, עם זאת היוצר עצמו איננו בהכרח סוכן תרבות פעיל. מוענקת כנכס רוחני של יוצרה לחברה כולה

 .ירתואם אינו רואה בכך ייעוד והמשך ישיר של יצ

בדרך כלל .  אך אינו זוכה להגנה ולטיפוח המתבקשים מצד המדינה, היוצר תורם לחברה ביצירתו

ועתידו הכלכלי , כוח יצירתו תלוי בתנאים פנימיים וחיצוניים, הכנסתו של היוצר אינה קבועה

חסרה בישראל חקיקה , שלא כבמדינות תרבות מתוקנות. אינו מובטח אף ברמה המינימלית

 .טפח את היוצריםהבאה ל

על מנת לממש את הזכות לתרבות נזקקת המדינה  למערכת שתאפשר את טיפוח היצירה ואת 

האמצעים לכך הם בראש ובראשונה חקיקה המעגנת כוונות אלה  .נגישותה לכלל הציבור

הצבת התרבות במרום סולם העדיפויות של המדינה  -ובהשלמה , במחויבות השלטון כלפי הציבור

ולא איגודיהם המקצועיים של היוצרים היא הנושאת , המדינה. וייצוגית, חינוכית, רכיתמבחינה ע

ולא כוחות השוק היא , המדינה. לתדמיתה ולטיפוחה, באחריות הציבורית לתנאי היצירה בארץ

 .הנושאת באחריות הציבורית למצב התרבות בישראל ולנגישותה לכלל האזרחים

, רמי השוק יצרה חלון אפשרויות ציני לבעלי עניין מסחרייםהפקדה גוברת  של התרבות בידי גו

הפקרת . ובו בזמן שידרה מסר של התנערות ממופתי תרבות אוניברסליים וישראלים כאחד

היא למעשה התנערות מאחריותה , קרי למכנה המשותף הנמוך ביותר, התרבות לשיני הרייטינג

היצירה העברית לא חדלה . ם בכללהחינוכית של המדינה וממחויבותה לערכים הומניסטיי

                                                           
צורך חיוני בהענקת הכרה לתפקידם של  אנו רואים: "11' ס, 1882ו "הצהרת הוועידה העולמית של אונסק 12

על , ובמיוחד חינוך והסברה, הכרה כזו מחייבת פעולה בכל האמצעים האפשריים. היוצרים בתוך החברה ככלל
 ."מנת לחדד את ההתעניינות הציבורית באמנויות וביצירתיות אמנותית
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והן , אם כי בוודאי ניזוקה הן מבחינת מימוש הפוטנציאל שבה, כתוצאה מהזנחתה הציבורית

ובמיוחד , אולם ההפסד הגדול ממצב עניינים זה שייך לכלל הציבור בארץ. מבחינה מוראלית

יצירה אינו אלא יחסה של המדינה אל היוצר ואל ה. לדורות הצעירים שקופחו בתחום זה מראש

שעל טובתה , ליחסה כלפי דמותה הערכית והתרבותית של החברה, בבואה ליחסה העצמי

 .וזכויותיה היא מופקדת

רפורמה כזו מצריכה בראש .  תיקון המעוות דורש רפורמה בעמדת המדינה כלפי התרבות

ברה שישוב ויעמיד את התרבות בראש זהותה של הח, ובראשונה סדר עדיפויות ערכי חדש

תתאפשר רק באמצעות , החלתה של רפורמה זו למעשה והבטחת תקפותה לדורות.  הישראלית

 .וביצועם בפועל, חקיקת חוקי התרבות החסרים

 

אף שלעתים קרובות קשה להפריד בין , הדרכים לכך תימנינה בהמשך בשתי קטיגוריות

 :התחומים

 .לאכת היצירהקידום באמצעות הגנות והקלות הנוגעות למ :עידוד היוצרים .א

 .תמריצים ותמיכות לקידום מוצרי תרבות וצריכת תרבות, כלים מוסדיים :עידוד היצירה .ב

 

 : בשתי הקטיגוריות יוצעו שלושה נתיבי פעולה מקבילים

 .קרנות ורשויות מקומיות, תמריצים לעידוד היוצר והיצירה באמצעות  גופים כלכליים .א

 .הפצתה בארץ ובעולםתמיכה ישירה ביצירה התרבותית הישראלית וב .ב

 .והגנה על זכויות יוצרים, שכר ותנאים סוציאליים, תיקונים נדרשים בתחומי מיסוי .ג

 

 :עידוד היצירה. 4

 :יוזמות ופיתוח .0

הוועדה ממליצה על הגדלה תקציבית לתמיכה מוגברת  :תמיכה במפעלות תרבות .א

הן בהקצבות , ס לאמנות וספרות ופרוייקטים של תרבות ישראלית"בת, במפעלות יצירה

של המדינה לתרומות ומקורות עצמיים ( matching)רגילות והן בהשלמה נגדית 

דרך זו מבטיחה את מחויבות המדינה בד בבד עם קידום . בפרוייקטים של מוסדות תרבות

 .תרומתם של גופים כלכליים ושל יחידים למפעלות תרבות

, ה מרכזי יצירה בצפוןהוועדה ממליצה להקים שלוש :חממות תרבות –מרכזי יצירה  .ב

לערוך , שבמסגרתם יוכלו יוצרים לנצל מלגות התפנות לשם יצירה, במרכז ובדרום

עם )לערוך סדנאות תרגום ולעסוק בפרוייקטים בין תחומיים , סמינריונים וקבוצות דיון

מספר רב של מרכזים מסוג זה פועלים בכל (.  'רקדנים וכד, אמנים פלסטיים, מוסיקאים

ניתן לאמץ את הדגם של . ופה המערבית וצפון אמריקה מזה שנים רבותארצות איר

; אפ-חממות לטיפוח יזמות שבהן נתנה המדינה שירותי מנהל ושיווק ליוזמות סטרט

הפקה ואדמיניסטרציה לפרוייקטים תרבותיים תמורת , יינתנו שירותי שיווק, בדומה

 .הפרויקט בארץוהפצת , תרומה לפעילויות במרחב הציבורי, אחוזי הכנסה
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הוועדה מוצאת כי ראוי שפסטיבלים ישמשו כאירוע המביא מפירותיו של    :פסטיבלים .ג

לשם כך יש ליצור תנאים ". אמרגני"ולא כאירוע ,  תהליך חי ומתמשך במרכזי יצירה

הוועדה ממליצה לקדם . לקראת הפסטיבל' סדנאות תרגום וכו, ליצירה בינתחומית

, שירותי אירוח)ל ההיבטיהם הכלכליים של פסטיבלים תיירות תרבות ולשים דגש ע

 (.'דוכני מכירה וכו, מסעדות

 

 : נגישות היצירה .0

הוועדה : מבחינת המקום והעלות גם יחד, הרחבה של נגישות היצירה לכלל הציבור בארץ .א

, ולהקים ספריות בכל יישוב, ממליצה לדאוג לביזור של מופעים אמנותיים ותערוכות

 .הן של הספריות חינם לכל דורש דעתולספק את שירותי

מוזיאונים , מ כרטיסים למופעים"הוועדה מוצאת כי ראוי לפטור ממע, בהשלמה .ב

 .13ותערוכות

תיעוד מקיף ובלתי הירארכי של יצירות בכל  הוועדה ממליצה על: שימור ותיעוד .ג

ראוי להקים שלוחות של . המיועד לשוחרי תרבות וחוקרים בדורות הבאים, התחומים

שבהן ימצא מצאי מלא של , כדוגמת חוק ספריית הקונגרס, פרייה הלאומית בארץהס

 .'תקליטורים וכו, קלטות וידיאו, בספרים -היצירות 

הוועדה ממליצה להקים מפעל ממלכתי שידאג לנגישות מורשת היצירה לדורותיה  .ד

ויוצרים כן יש לדאוג לתיעוד יצירות . ובבמיצועים עכשוויים חדשים, בחינוך, בפרסומים

 .למאגר לימודי ציבורי

 

להרחבת העניין והידע בתחומי , ייזום פרסומים וכתבי עת: פרסומים בנושאי תרבות .9

, דרכי התבוננות וגישות, פרסומים אלה  ישמשו להקניית מידע ביקורתי. היצירה השונים

הוועדה ממליצה לדאוג שפרסומים . ויעסקו בנכסי העבר של מורשת היצירה של ישראל

וישמשו בסדנאות העשרה ומרכזי , יהיו נגישים לציבור בספריות הציבוריות, ה יירכשואל

 .יצירה

 

הוועדה ממליצה להקים מפעל ממלכתי להפצת היצירה הישראלית : תפוצה בינלאומית .4

 . 14'תצוגות אמנות וכו, מופעי במה, מפעלות תרגום הדדיים. בארצות העולם

 

שמוסדות המדינה והרשויות המקומיות יטפחו  הוועדה מוצאת לראוי: המרחב הציבורי .5

הוועדה מוצאת כי ראוי שמופעי . את המרחב הציבורי כמרחב של אמנות ותרבות לכלל

מיצבים ותערוכות יהפכו , מיצגים, קריאת שירה וסיפורת, תיאטרון ומחול, מוסיקה

                                                           
 8%)טיסים למופעי תרבות מ המופחת הנהוגה בהולנד למיסוי כר"ניתן לאמץ את שיטת המע, לחליפין 13

 (.12.5%במקום 
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עים והן פעילות זו תתבצע הן ברכישת יצירות ומופ. לחלק בלתי נפרד מן המרחב הציבורי

 (. 0' עידוד היוצר ס' ר)בהחזרי שכר לימוד של יוצרים צעירים 

 

  :רכישת יצירות .6

הוועדה ממליצה שמוסדות ציבור ושלטון ייזמו רכישה של יצירות אמנות , 6' בהמשך לס .א

(. עידוד היצירה, אמנות פלסטית' ר)פלסטית ויציבו אותן במתחמיהם בתנאים הראויים 

 .ן תהיה באחריות הרשויות המקומיותאחזקת היצירות במצב תקי

עותקים מכל כותר  0222המדינה תרכוש ותפיץ באמצעות מרכז הספריות הציבוריות  .ב

על מנת , (מידי שנה, הגות ומחקר, כותרים של ספרות 022בישראל יוצאים לאור כ )

  5.0, 4.0' עידוד היצירה  ס, ספרות' ר)להבטיח את נגישותו לציבור הקוראים של הספריות 

 (.69' עמ

 

 :חינוך .0

החינוך לתרבות הוא מרכיב יסודי שאין ערוך לחשיבותו בעיצוב דמותה התרבותית של  .א

הן כמורים וכמנחי , לפיכך סבורה הוועדה שיש לשלב יוצרים במערכת החינוך. ישראל

פעילות זו תתבצע . והן למפגשים שייסובו על יצירתם מכלי ראשון, סדנאות וחוגי העשרה

הענקת שכר . יצירות ומופעים והן בהחזרי שכר לימוד של יוצרים צעיריםהן ברכישת 

 .לימוד ליוצרים צעירים תותנה בהתחייבותם לפעול בקהילות שונות

, הוועדה מוצאת כי ראוי לכונן מערכת ארצית לשם הנחלת היצירה לסוגיה, לשם כך .ב

במרכזים , ספרהסדנאות תקוימנה בבתי ה. נוער ובוגרים, בחוגים וסדנאות של ילדים

.  ובמסגרתן ינחו וילמדו יוצרים מכל תחומי היצירה, הקהילתיים ובספריות הציבוריות

הניסיון .  ניתן ורצוי להשתמש בתשתית ובניסיון של מוסדות הפועלים כבר בתחום זה

לקירוב קהלים חדשים , תורם לרעננות המסגרות, מלמד  כי שילוב יוצרים בתחום

אוי לדאוג לביזורו של המפעל באמצעות הקצאת דירות אירוח ר 15.ולטיפוח היצירתיות

וליצור מערכת הפקת , להגדיר יעדים מקומיים, ומשרות מתאימות במקומות שייבחרו

על מנת לאפשר את ביזור התכנית כדאי להגביל . לקחים ביחס לאינטרקציה עם בני נוער

ח המשכיות של אך להבטי, את משך שהותו של יוצר במרכז מסוים למשך שנה אחת

 (.עידוד היצירה, פירוט בפרק הספרות' ר)המשרה עצמה לטווח של עשר שנים לפחות 

 

 :היצירה בכלי התקשורת .9

                                                                                                                                                                
ראוי להרחיב פעילות זו . ם של משרד החוץ בשיתוף המכון לתרגום באחריות זו"כיום נושאת מחלקת קשתו 14

 .ויצור דיאלוג מקצועי בין המשרדים באמצעות גוף משותף
בסדר גודל  ”Writers in Schools“החלה מועצת האמנויות של אירלנד ביישום תוכנית  1884בשנת , לדוגמא 15

 1882לנוכח הצלחת המפעל הוא הורחב עד . משרות סופרים ששוכנו במקום לתקופה של תשעה חודשים 9של 
משרות סופר  -11ו   "Writers in Community“משרות בתכנית  21ונוספו עליו , משרות סופר תושב -81ל

 .  ”Writers in Libraries“תושב בתכנית 
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ההסברה באמצעות כלי התקשורת מהווה את אחד האמצעים העיקריים לעשות את "

ו "הצהרת אונסק) "ולעורר עניין בפעילויות אמנותיות, הגישה לאמנות לדמוקרטית יותר

הפכה אותם ( טלויזיה ואינטרנט, רדיו)זמינותם של אמצעי התקשורת (. 00' ס, 0330

בתחומי אמנות רבים התקשורת החליפה את המקור ; למדיום עיקרי של תרבות הפנאי

והן כאמצעי ישיר להסברה , ועם זאת הן כגירוי להעשרה והעמקה, בייצוגיו המשודרים

הוועדה חשיבות רבה במימוש ההמלצות  על כן רואה. קשה להפריז בחשיבותה, ולהשכלה

 :הבאות

 .הקמת ערוץ תרבות ישראלית בטלויזיה .א

הלווין , קידום הפקות מקור ואכיפת שידורן באחוזים שנקבעו בחוק בכל ערוצי הכבלים .ב

, הוועדה ממליצה הגברת האכיפה של הוראות החוק: וכל ערוץ חדש שיוקם 9,0,0ערוצים 

של זכיינים לצאת ידי חובתם בשידורים שאינם שידורי  ומניעה מוחלטת של  הנוהג הנפסד

 . תרבות והפקות מקור

כיום תוכניות התרבות : בתכנון ובעריכה של תוכניות תרבות, שיתוף יוצרים בקונספט .ג

, "תרבות"נתונות ברובן לאילוצי רייטינג קצרי טווח או מופקות לצאת ידי חובת 

היוצרים . מחויבות ועומק תרבותיים, חזוןומתפקדות בדיעבד כמדיום מחנך שלילי ונטול 

והוועדה מוצאת כי ראוי לעודד את , הם שגריריה היצירתיים ביותר של היצירה

 . מעורבותם ותרומתם בקידום התרבות בארץ

הוצאתם של : לשם כך דרוש תיקון פרטני של חוק הבזק  בנוגע להפקות מקומיות בכבלים .ד

 .וריאיונות מכלל הפקות מקור, ומותפרס, סרטים מתורגמים, כתוביות בעברית

בגלל ההתפתחויות :  החלה מלאה של חובת הפקות מקומיות גם לגבי שידורי הלוויין .ה

 .הוועדה ממליצה להקים ועדת מעקב לנושא זה, המהירות בתחום המדיה

 

 :מיסוי והגבלים  11

שום הוועדה סבורה שבהקלות אלה יש מ :מ על מוצרי תרבות"הקלות מיסוי ופטור ממע .א

ומענה על התפשטות הזיופים הפיראטיים של , עידוד חשוב לצריכת התרבות בארץ

כיום עלויות הפקת מוצרי התרבות והפצתם מונעות מיוצרים רבים להגיע לקהל .  יצירות

בארצות . ומשמשות בדיעבד כמסנן תרבות נטול כל קני מידה תרבותיים, שוחרי התרבות

מ מופחת "או מע, מ"נהוג פטור מלא ממע( צרפת ועוד, אירלנד, הולנד, אנגליה)אירופה 

 (.'כרטיסי תיאטרון וקולנוע וכו, ספרים)על מרבית מוצרי התרבות ( 00.5%במקום  6%)

של יצירות : המכירה והשיווק, הגבלים עסקיים הסדרה ואכיפה בתחומי ההפצה מניעת .ב

הוועדה . חרובכל אמצעי א, בתקליטורי שמע ומחשב, בקלטות שמע ואודיו, בספרים

, סבורה שמניעת הגבלים נחוצה לשם מניעת מונופוליזציה של הפצת יצירות ומכירתן

המטרה היא מצד אחד שמירה :  שהשלכותיה החמורות הן כלכליות ותרבותיות גם יחד
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ומצד שני שמירה על מגוון ההיצע לציבור ועל יכולת השיווק של  16על תחרות חופשית

 .יצירות איכות שאינן מסחריות באופיין

הוועדה רואה חשיבות  :פישוט הליכים לפטור ממס הכנסה על תרומות למוסדות תרבות .ג

חוקי המס מגבילים את היקף : רבה בתיקון זה שכן כיום ההליכים מסורבלים ביותר

מס ההכנסה מכירה רק ברשימה מצומצמת של עמותות וארגונים ונציבות , התרומות

 . לצורכי פטור ממס על תרומות

ב קשה להגזים בחשיבות "לאור התקדימים הקיימים בתחום זה בארצות אירופה וארה

 .העידוד למעורבותו ולתרומתו של המגזר העסקי בתרבות

 

 

 :עידוד היוצר. 5

י ראוי שהמדינה תסייע בהלוואות מותנות הוועדה מוצאת כ :לימודים בתחומי היצירה .0

בתמורה למעורבות היוצר ופעילותו לטובת '  מוסיקה וכו, כתיבה, משחק, ללימודי אמנות

. ובמופעים, בעיצוב המרחב הציבורי, פעילות בתחום החינוך: כגון)כלל הציבור והחברה 

 .  17(6,6' ס, עידוד היצירה: פירוט לעיל' ר

 

לקבוע תמריצים מטעם המדינה לרשויות המקומיות  ה ממליצההוועד :רשויות מקומיות .0

ניתן לקדם מפעל זה הן בהקצאת . לאימוץ יוצרים ולהקצאת סדנאות סופרים ואמנים

או לפצותה על מתן פטור , י תימרוץ הרשות המקומית"ע, המבנים והתאמתם לייעודם

 .  18לתו הכלכליתעל מנת שסדנאות אלה תוכלנה לשמש כל אמן בלי תלות ביכו, מארנונה

 

, הוועדה ממליצה לקבוע תמריצים לשילוב תרבות בגופים כלכליים: גופים כלכליים .9

, במסגרת זו ראוי לקדם פרויקט שנתי של תעשיה ואמנות. מפעלים וחברות פרטיות

 .ולעודד אימוץ יוצרים וקידום יצירתם באמצעות גופים אלה

 

צורכי התפנות ליצירה במרכזי סופרים הוועדה ממליצה  לקבוע מלגות ל :מלגות התפנות .4

, ואמנים שיוקמו ברחבי הארץ הן בערים הגדולות והן במקומות ראויים מבחינת הסביבה

. שיתאימו לעבודת יוצרים בתחומים השונים, השקט והמרחק מן המרכזים העירוניים

 .פ יכולת ההתפנות"ע, ראוי לקבוע מלגות של בין חודש לחצי שנה

 

                                                           
מן המחיר לצרכן ובשוק מוצרי המוסיקה  -81%מכירה  בשוק הספרים מגיעות כיום עד לעלויות ההפצה וה 16

 .25%עד 
 

לקדם את , הממשלות אחראיות לממן באופן קבוע את הכשרתם של האמנים: "31' ס, 1882ו "הצהרת אונסק 17
 ".קצועייםכגון רקדנים מ, ולתמוך בהמרת עיסוק בקטיגוריות מסוימות של אמנים, פיתוחה של הכשרה זו

על הרשויות הציבוריות בכל הרמות להעמיד לרשות האמנים מקום מתאים : 28' ס, 1882ו "הצהרת אונסק 18
 ".במיוחד במסגרת שיקומם של אזורים עירוניים מסוימים, לעיסוק בפעילויותיהם
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משרות  0222הוועדה מוצאת כי ראוי להקצות בשלב ראשון  :תעסוקה מקצועית .5

' עידוד היצירה ס, לעיל' ר)שתשלבנה פעילות יוצרים לטובת  הקהילה עם התפנות ליצירה 

כן יש להבטיח . שכר היוצרים  יוצמד לשכר מורה בדרגת מוסמך במשרה מלאה(.  0.6

הראשונות יזכה היוצר השנים  -5ב: ורצוי לדרג את מענק ההתפנות, המשכיות העסקה

השנים האחרונות על עבודה  -5וב, למשכורת מורה מלאה על עבודה בהיקף של חצי משרה

ניתן יהיה להאריך מינויים אלה על פי החלטות ועדה שתיוחד לכך . בהיקף של רבע משרה

, בדרך זו יזכה עידוד היצירה לתרומה שאין לה תחליף. בהתאם לכישורים והישגים בשטח

תנאים סוציאליים וגמלאות , בה בעת תובטח משכורת חודשית. היוצרים עצמם באמצעות

 .מלא באומנותם ליוצרים שיתפנו באופן זה לעיסוק

 

, הוועדה ממליצה שהמדינה תקח על עצמה אחריות זו: ליוצרים קרן פנסיה ממלכתית .6

בת היוזמה להקמת קרן פנסיה ליוצרים היא ארגונית בעיקרה ואינה נדרשת להקצ, שכן

יוצרים רבים אינם , כיום. אך יש בה כדי לסייע למצבם של יוצרים באופן חשוב, משאבים

והבטחת קיומו של המנגנון המוצע תוכל לסייע רבות , עובדים במקום עבודה מוסדר

 .ליוצרים אלה

 

הוועדה ממליצה להקים בדחיפות קרן  תמיכה זו על מנת : רן תמיכה ליוצרים במצוקהק .0

 .המצב הקיים לענות על צורכי

 

,  התחשבנות מס המכירה בטבעה המיוחד של עבודת היוצר, הכרה מקצועית: מיסוי .9

' ס) 0330ו "והקלות מיסוי נהוגות כיום ברוב מדינות התרבות במערב ברוח הצהרת אונסק

רצוי לבחון מחדש את מערכות המיסוי והביטחון הסוציאלי ולהציע אמצעים "(: 96

בישראל מס ". נים המיוחדים של מקצועות האמנותמתוקנים המתאימים למאפיי

 :ובהיבטים לא מעטים אף מקפחם, ההכנסה מקשה על היוצרים

הוועדה ממליצה  להכיר רשמית וחוקית ביוצר כבעל מקצוע   :הכרה מיקצועית .א

כיום חלות על היוצר הוראות ניהול . בקטיגוריה נפרדת לצורכי התחשבנות מס הכנסה

אשר אינן מתאימות למצבו הן מההיבט המעשי והן מההיבט , שיספרים לבעל מקצוע חופ

על התשלום ליוצר חלה חובת ניכוי מס , בניגוד לבעלי מקצועות חופשיים אחרים. היצירתי

. נהוג בישראל אף שאיננו מקובל  בארצות אחרות, הניכוי במקור  משכר היוצרים.  במקור

-5)ח תקופתי לתקופה ארוכה יותר "ועובדה זו  לא רק מאפשרת לשילטונות המס לדרוש ד

ומכיוון שההכנסות , מכיוון שהמס מנוכה במקור: אלא מתבקשת מעצם השיטה( שנים 9

אין קשר בין , ובאופן שונה משנה  לשנה, מיצירות מתנהלות בשונה מהכנסות אחרות

ממוצע של מספר שנים ישקף (. מבחינת הביטוח הלאומי)היקף עבודת היוצר לבין הכנסתו 

 .צורה נכונה יותר את ההכנסה בפועלב
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מקבל את הכנסתו בשיעור ממחזור המכירות של ' , מחזאי וכו, משורר, סופר -היוצר  

אלא המשלם מחשב , הוא אינו מגיש חשבון למשלם כמקובל. ב"ל וכיו"המו, התיאטרון

וי בגלל חובת הניכ. והיוצר חייב להוציא קבלה  במועד קבלת התשלום, את תגמולי היוצר

ועל כן אין , במקור מנוכה המס על ידי המשלם מייד במועד היווצרותה של ההכנסה

בחלק מהמקרים מועד התשלום אף הוא . משמעות מעשית להוצאת הקבלה ולרישומה

את התשלום לחשבון הבנק של היוצר , כיוון שהמשלם מעביר מטעמי נוחות, אינו ידוע

בסוף השנה . התשלום ולהוציא קבלה ורק בירור חוזר מאפשר ליוצר לדעת את מקור

שבדרך כלל אינם מתאימים לאישורי המשלם , עורך היוצר חישוב על פי רישומיו

 .ומצהיר על הכנסה על פי האישורים( שחישוביו הם על בסיס שונה מזה של המקבל)

למרות שהצהרתו מבוססת על  -עריכת חשבונות ורישום התקבול חושפות את היוצר  

דבר המחייב לדעתנו קביעת , לפסילת ספרים על כל המשתמע מכך -ים אישורי המשלמ

 :הוראות ניהול ספרים ליוצרים כדלקמן

פטור מחובת הוצאת חשבונות , יוצר אשר עיקר הכנסתו מבוססת על אישורי המשלמים. 0א

 .ורישום התקבולים בספריו

 .רישום ההוצאות יהיה כמפורט לגבי בעלי מקצוע חופשי. 0א

 

קיימות בעיות עם המוסד לביטוח לאומי הקשורות  -בנוסף על בעיות המס : אומיביטוח ל .ב

ההחמרה . והחמרה  מיותרת עם היוצר, פרשנות עובדי המוסד, למילוי דרישות החוק

 :מוצאת את ביטויה בעובדות הבאות

משכורת חלקית במכללה , יוצר מקבל שכר עבור הרצאה במקרים רבים: שכר ומשכורת .0ב

הכנסה הזו נחשבת לו להכנסה חודשית ". משכורת"י המשלם כ"שלום מוגדר עוהת' וכד

זה המקובל " עקום"פירוש . והכנסתו השנתית האחרת מחולקת ביתרת מספר החודשים

יש לקבוע מפורשות . על פקידי הביטוח הלאומי איננו מציאותי ויוצר עיוות בלתי מוצדק

שילם " משכורת"מכיוון שעל ה; נתיתמהוות הכנסה ש( משכורת ועסק)כי כלל ההכנסות 

 .עליו להשלים תשלום דמי ביטוח לאומי מהחלק העסקי בלבד, היוצר דמי ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על הכנסות מעבודות שעסקו : תחשיב הכנסה. 0ב

, רבעיקר הסופ, אולם היוצר. שעות בממוצע לשבוע 00 -יותר או פחות מ , בהן בשנת המס

יצירות שנכתבו בעבר " מוכרים" -ולעיתים גם הפסל והצייר , כותב המוסיקה, המחזאי

ההנחה . ואין קשר בין אלה לבין פעילותם השוטפת( לעיתים לפני מספר שנים ניכר)

ושהייתה אמורה  להקנות  לו פטור מוחלט או תשלום מוקטן לביטוח , שהיוצר זכאי לה

ומומלץ לחשב על פי הצהרת , לים מיוחדים לנושאיש לקבוע כל. נמנעת ממנו, לאומי

 .היוצר בהיעדר מבחן אחר

זכויות שימוש "הכנסותיו של היוצר הן בדרך כלל ממכירת : מקניין רוחני הכנסות. 9ב

לא תמיד  -מס הכנסה ובעקבותיו ביטוח לאומי .  רכושועל כן דומות להכנסות מ, "ביצירה

 .ביטוח לאומי כאילו ההכנסה היא מעסק שוטףמוכנים להכיר בעובדה זו והיוצר משלם 
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לא זוכה  -בביטוח לאומי " עצמאי"בהיותו רשום כ, היוצר :דמי אבטלה והשלמת הכנסה .4ב

מבחינת )או בהשלמת הכנסה למרות שחלק מהיוצרים מובטלים " דמי אבטלה"ב

יש לקבוע שההכנסה השנתית כפי .  והכנסתם אינה מגיעה לשכר המינימום( המכירות

תוך יישום , שהיא נקבעת על ידי מס ההכנסה תשמש בסיס לחיוב דמי הביטוח הלאומי

 :התיקונים הבאים

הוועדה ממליצה שהיוצר יוכל לחלק את הכנסתו  :חלוקת הכנסה על פי מקורה .0

 : לשתי קטיגוריות

דהיינו הכנסות )  "זכויות יוצרים". ב; (שעות -00יותר או פחות מ) "עבודה שוטפת. "א

 .(מרכוש

שהיוצר ישלם דמי ביטוח  הוועדה ממליצה: תיקון בתחשיב הביטוח הלאומי. 2

לאומי על העבודה השוטפת בהפחתת הסכומים שנוכו מהם דמי ביטוח לאומי 

איננה עבור עבודה חודשית " משכורת"בכל מקרה שה, בסיכום שנתי" משכורת"כ

  .'עבודה חלקית וכד, אלא עבור הרצאות

 

-שנתית עד חמש-וועדה ממליצה  לקבוע בחוק התחשבנות תלתה: שנתי-חישוב מס רב .ג

, יש עליות ומורדות בכוח היצירה: היצירה איננה קו ייצור.  שנתית לצורך חישוב המס

ושינויים במשכי הזמן הדרושים , מכשולים ביכולת ובאפשרות להתפנות ליצירה

היות נתון לתנודות משום כך גם התגמול על היצירה עשוי ל.  להשלמתן של יצירות שונות

הוועדה ממליצה  לפרוש את תקופת ההתחשבנות לצורכי מס , לפיכך. קיצוניות ביותר

 . 19הכנסה בדומה לנהוג במדינות מטפחות תרבות

 

 

, מ כאפשרות בחירה"הוועדה מוצאת כי ראוי להעניק  פטור ממע :מ"ברירת פטור ממע .ד

 . 20ח בשנה"ש -052,222ליוצרים שהכנסתם נמוכה מ

 

פועלים מדירתם הפרטית ומרבית הוצאותיהם , ברובם, היוצרים: ה בהוצאותהכר :ה

. ל"נסיעות בארץ ובחו, מופעי תרבות, מים, חשמל, מיסי עיריה, ועד בית, ד"שכ -מעורבות 

, העובדה שיש ערבוב בין הוצאות עסקיות לפרטיות והעדר קביעה ברורה מה יוכר כהוצאה

 -בעבר הסכימו השלטונות להכיר ב. לטונות המסיוצרת בעיות וחיכוכים מיותרים עם ש

                                                           
ם מדי  בארצות סקנדינביה נדרשים סופרים ודייגים לדווח על הכנסת, מלבד הקלות מס לעידוד היצירה 19

 . שלמזל  או להשראה יש בהן חלק בלתי מבוטל, מתוך הבנה לטבע אמנויותיהם, שלוש שנים
יכולים , פ הצהרותיהם"המשלמים מיסים ע, אמנותית או מדעית, בעלי רווחים מיצירה ספרותית, בצרפת

ת וזכותם אף לפרוס א, לבקש שמיסיהם יחושבו על פי ממוצע הכנסותיהם בשלוש השנים האחרונות
ח לשירות המשפטי של איגוד "דו  Legicion 13, 1997, סלין גאריסון" )הממוצעים על פני חמש שנים

 (  SACDהסופרים והמלחינים הדראמאטיים 
אך הם יכולים , מ"פרנק בשנה פטורים ממע -245,111בצרפת יוצרים שהכנסותיהם נמוכות מ, כך לדוגמה 20

שכן אז הם יכולים , מת להם אם הוצאותיהם המקצועיות גבוהותדרך זו משתל; מ"לוותר על הפטור ולשלם מע
 .מ"לקבל עבורן החזר מע
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המצב כיום הוא   .21מהמחזור כהוצאות  ופטרו את היוצרים מחובת ניהול ספרים 95%

אך לא תמיד פקיד השומה   ( לפחות בחלק של ההוצאות)שהיוצר חייב בניהול ספרים 

וצאות אשר יוכרו ה"לשון החוק מורה כי :  רואה עין בעין את הקשר בין ההוצאה להכנסה

הליכה למופע היא ללא ספק בילוי . ומכאן סלע המחלוקת" הוצאו אך ורק ביצור ההכנסה

אולם מחזאי ההולך למופע  אינו עושה זאת רק לשם בילוי אלא גם ללמוד , חברתי מקובל

טיול בארץ . להתרשם ולהטמיע ביצירתו את אשר חוה, מעבודתם המקצועית של אחרים

מקבל   -או פסל , צייר, משורר, סופר -אך היוצר , נופש מקובלל הוא ללא ספק "או בחו

. ומשלב את רשמיו ביצירתו, חוויות ומצבים חדשים, את השראתו היצירתית ממראות

אינו עושה זאת , אך יוצר המקצה בדירתו חדר לעבודתו, דירה מרווחת דרושה לכל אדם

בכלל הוצאות  הבית שנוי אף חלקו היחסי של חדר עבודתו . לרווחתו אלא לצורכי היצירה

 .הוא במחלוקת

מומלץ להשיב את : 22הוועדה ממליצה לקבוע כללים ברורים להוצאות מוכרות ליוצרים

הוצאות גלובליות  25%או לחליפין , הוצאות גלובליות ליוצר 35%המצב לקדמותו ולקבוע 

 . בתוספת פחת לפי החישוב המקובל

 

 .זכויות שימוש והעתקה של יצירותקביעת תיקונים בחוק  :זכויות יוצרים :6

הוועדה ממליצה לקבוע בחוק חובת דיווח כללית על שידור יצירות ועל : חובת דיווח. א6

 .שימוש ביצירות

, הוועדה ממליצה לקבוע בחוק את בעלותו של היוצר על יצירתו : בעלות היוצר על יצירתו. ב6

גם אם לא נקט היוצר ', ת וכדתיאטראו, לים"כך שתבוטל כל העברה של זכויות אלה למו

עם זאת הוועדה מוצאת כי ראוי לתקן את המצב . 23את כל הדרכים החוקיות להסדיר זאת

. ולאפשר מסירה של זכויות יוצרים במתנה לבן משפחה כאשר היוצר בחיים,  הקיים

, העברתו של קניין רוחני אינה צריכה להיות שונה מהעברת כל רכוש אחר לבן משפחה

 . 24ן בהטבות המס שמאפשרת העברה כזווהוא הדי

 

 : הגנה על זכויות השימוש וההעתקה של יצירות.   8

                                                           
הוראות ניהול . בה שונתה בהוראת ביצוע של הנציבות, 1828זו הייתה מדיניות נציבות מס ההכנסה עד שנת  21

נכות מס ובהתחשב בעובדה שרוב היוצרים מחויבים ל, הספרים הנהוגות כיום ביחס ליוצרים אינן ישימות
ראוי להשיב את המצב הקודם בו הוכרו ליוצר הוצאות גלובליות ולא נשא בחובת ניהול ( 51%עד )במקור 
 .ולעגנו בחוק, ספרים

, ספרות מקצועית, מכשירי הקלטה ותיעוד חזותי ומוסיקלי, כגון מחשבים –לצורך עבודת היוצר והעשרתה  22
בנוסף יש להחיל סעיף זה ייחודית . )ת שמטרתן מקצועיתמוזיאונים ופסטיבלים ונסיעו, ביקורים במופעים

צורכי איפור וניתוחים , צורכי אמנות פלסטית לציירים ופסלים, כמו כלי נגינה לנגנים –לצרכיו של כל תחום 
 (.'פלסטיים לשחקנים וכו

 
 (.-1812י מחוק זכויות היוצרים ההולנד)חקיקה ברוח זו החלה באירופה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה  23
ולזכות עקב כך ( 19מעל גיל )לרשום חנות השייכת למשפחה על שם בנו , בעודו בחיים, אדם יכול, לדוגמה 24

היעדר הכרה בהעברה כזו .  לעומת זאת אם רכושו הוא זכויות יוצרים אין הוא יכול להעבירן כיום. בהפחתת מס
את הזכות לפקח על אופן השימוש בזכויות נובע מן העובדה שבהסכם ההעברה שומר היוצר לעצמו , כיום

 (.'ל וכד"המו, תיקונים והתאמות הנדרשים על ידי התיאטרון, שינויים)
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הוועדה : 25קלטות וספרים, ואכיפה מוגברת של החוק כנגד זיופי תקליטורים ענישה .א

ממליצה להרחיב את היחידה לטיפול בקניין רוחני במשטרת ישראל ולציידה בכוח אדם 

ה ואכיפה מספקות מונע הגנה על פרי עמלם של העדר עניש. מקצועי שהוכשר לכך

התפשטותה המהירה והמדאיגה של התופעה מלמדת לא רק על רפיון מערכות . 26היוצרים

, אי לכך!(. 922%בהפרש של עד )אלא גם על פער מחירים מופרז המאפשר אותה  , האכיפה

רים במקביל לאכיפת החוק ראוי להפחית את המיסוי על מוצרים אלה ולאכוף הסד

 (.ב0, א0' ס, עידוד היצירה)המונעים הגבלים עסקיים כאמור לעיל 

קביעה בחוק של אחריות הרשות : אכיפת זכויות היוצרים בשידורים של יצירותיהם .ב

 .השנייה על הפרות חוק של הזכיינים

כגון החלתו של חוק  תימלוג הקלטות  גם על )הרחבת חוקי  תימלוג : תמלוגים 

 (.וכל אמצעי שעתוק עתידי, יד.וי.די, תקליטורים

 

 

  :מעקב ופיתוח מדיניות .6

 .הוועדה ממליצה  להקים ועדת מעקב על ביצוען של ההצעות המצורפות .0

 .ועדה זו תוכל לשמש גם כוועדה מתמדת לחקר הנושא וקידומו לטווח הארוך .0

הוועדה ממליצה כי משרד התרבות ייזום ויטפח מחקרים בנושא מדיניות התרבות  .9

 .הכלכלה ואיכות החיים, בתחומי החברה  והשלכותיה

. הוועדה ממליצה לקבוע נוהל של פרסום דו שנתי לתוכניות פעולה בתחום התרבות .4

, והתוויית מדיניות כוללת, ח מבקר שיתייחס לתכנית הפעולה הקודמת"התכנית תכלול דו

 .בשיתוף עם היוצרים, ארוכת טווח

 

                                                           
תקליטורים  19111 -נתוני הפדרציה הישראלית לקלטות ותקליטים מעלים כי בכל יום נמכרים בארץ כ 25

ן מוצרי מוסיקה פיראטיים מיליו -2מדובר ב 1888בהתאם לנתוני . קלטות פיראטיות  -2511פיראטיים ו
 -341לחברות התקליטים ולאוצר נאמד ב, הנזק הכולל ליוצרים ולמבצעים. ח"מיליון ש -132במחזור שמגיע ל

אין נתונים ביחס לספרים פיראטיים אך תביעות חוזרות ביחס לזיופים של רבי מכר מורות על .  ח"מיליון ש
 .התפשטות התופעה

הפצה או , הצגה, כל העתקה. יוף הוא שנתיים מאסר וקנס של מיליון פרנקהעונש בצרפת על ז, בהשוואה 26
חוק הקניין הרוחני , 2נספח ' ע. 1884משנת , 84-112חוק . )מכירה המפרות את זכויות היוצרים נחשבת לזיוף

 (.הצרפתי


