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 מעמד היוצר  

 בתחום  

 

 הספרות
 אמיר אור        

 

 

 :הגדרת התחום. 1

, סיפורת, שירה: או בשילובן\תחום הספרות היפה מקיף כל יצירה בכתב בתוך הסוגות הספרותיות ו

בנוסף כולל התחום כתיבה . עריכת ספרות ותרגום ספרות, ספרות ילדים, מחזאות, מסאות

והיבטים , ניינה היצירה הספרותית ויוצריה בעבר ובהווההגותית או מחקרית שע, ביקורתית

לטיפוח , כל אלה חיוניים להבטחת קני מידה איכותיים.  תרבותיים ומוסדיים של התחום, חברתיים

 .ולשגשוג היצירה, דיאלוג תרבותי

 

 :סקירת מצב. 2

ורית לכל וקדמה היסט, מסורת היצירה הספרותית הנמשכת כיום בישראל היא מן העתיקות בעולם

מראשיתה של . מן הזמן העתיק ועד להתחדשות היצירה בארץ, תחום יצירה אחר בתרבותנו

ועד ימינו , ההתיישבות הציונית בישראל שימשה היצירה הספרותית תשתית לשפה ולתרבות בארץ

הכרת השירה והספרות היא מרכיב קריטי בקיומנו כתרבות והנחלתה היא מן החשובים ביסודות 

הספרות היא חלק בלתי נפרד מזהותנו ומהוויתנו היומיומית ומשמשת בסיס . ל הדור הבאהחינוך ש

, למספר אוהדי הספורט בישראל, לדוגמא, מספר קוראי הספרות משתוה: משותף רחב לציבור גדול

העלה  2991מדגם של מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי משנת . אף שלא ניתן למנותם באצטדיונים

מן הספרים הנקראים הם  -04%מלמעלה , כלוסיה הבוגרת רשומה בספרייה ציבוריתמן האו שכרבע

 . מן הקוראים רואים בקריאה דרך ללימוד ולהשבחה עצמית -04%וכ, ספרי שירה וסיפורת

ציבור הקוראים העברי אינו זוכה להתייחסות הראויה בהתאם לגודלו ולמקומה של , עם זאת

במחסור , ת זה בא לידי ביטוי במצבה המידרדר של הוראת הספרותעיוו. 1הספרות בהווייתו הרוחנית

בצמצום החשיפה התקשורתית של הספרות לשוחריה באמצעות , גובר בספריות מודרניות מקיפות

 .2ובהקצבות הממשלתיות הבטלות בשישים לעומת כל תחום תרבות אחר, העיתונות והטלויזיה

                                           
צריכת ,  ח ברכה המהווה מחקר מקיף על מדיניות התרבות"כך גם דו. טוי לכך ניתן אף במחקר העכשוויבי 1

אליהוא , ח ברכה"דו)מתעלם כמעט כליל מתחום הספרות , תרבות ובעיות במצב האמנויות השונות בישראל
צירה בתחום הספרות ח לא נכתב על מצב היוצרים והי"שום תחקיר או דו(. 9111מכון ון ליר , הד סלע, ץ"כ

ישראל , תכנית אב לספריות הציבוריות בישראל)שהוגש לפני שנה , למעט מסמך אחד הנוגע למצב הספריות
 (. 9111משרך החינוך התרבות והספורט , אבנר יציב, אסנת מדר, כץ

. -0222ב -3%..וב, -9111ב -4%...ב, 9111מתקציב האגף לתרבות בשנת  -4%נתמכה ב המחלקה לספרות 2
חלקה של היצירה . -0222ב -0.1%וב, -9111ב -3%..ב, -9111מן התקציב ב -3%הספריות הציבוריות נתמכו ב

ובאמנויות , הספרותית  בתקציבי הרשויות המוניציפליות זעום עוד יותר ביחס לתמיכה בתחומי תרבות אחרים
בסוד תעשיית הסרטים ס, כמו למשל)י משרדי ממשלה אחרים "הספרות גם אינה נתמכת ע, הבמה בפרט

 , (ס"באמצעות הקצבות של משרד התמ
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הספרות מתקיימת כאי , מחול או אמנות פלסטית, שלא כתחומי תרבות אוניברסליים  כמו מוסיקה

וטיפוחה או הזנחתה של היצירה העברית בארץ , לשוני המוגבל לקהלים במדינת ישראל לבדה

 .  חורצות את גורלה באופן מוחלט

 –המשוררים והסופרים  –קורבנותיה של הידרדרות רבת שנים זו הם יוצרי הספרות , מעל לכל

, כמו מעשה הקריאה ויותר ממנו. חלקי אלא גובה את מלוא המחיר האישישעבורם העיסוק בה אינו 

היצירה הספרותית היא מעשה הנותר בדרך כלל בבחינת מעשה פרטי שאינו מאורגן לקדם את תרבות 

המשורר או . את מעמדו של הסופר ואת התנאים לקיומו של הגניוס הספרותי בתרבותנו, הספר

אינו זוכה לתנאים סוציאליים , אינו מקבל משכורת על עבודתו, תהסופר אינו יוצר במסגרת מאורגנ

אם ". אמן מקולל"ואינו יכול להתפנות ליצירתו אלא בחסד הגורל או בהקרבה אישית של , בסיסיים

חלקם , וכבר היו דברים מעולם, ירעב –ואם ירעב ללחם , אומנותו לא תבטיח לו שום גמלאות –יזקין 

 . מחמת הבושה והאדישות כאחד, יםורובם אינם ידוע, ידועים

מנועים מלקחת , ת אמות של יצירה"המשורר והסופר העמלים בתנאים לא תנאים בדל, במצב הנוכחי

זהו . ובמידה רבה עומדים חסרי אונים מול אובדן תשתיתה של תרבות הספר בארץ, חלק בהנחלתה

, ותו ציבור רחב של שוחרי ספרותשאינו משמש א, בזבוז עצום של משאב תרבותי וחינוכי ההולך וכלה

 .ובוודאי שלא את דור הסופרים הבא

משורר או סופר ישראלי בראשית דרכו מנוע מכל הדרכה , שלא כבתחומי תרבות ואמנות אחרים

מסלולים אקדמאיים ובתי ספר לכתיבה יוצרת הם כמעט בבחינת בל , מדרשות. והנחיה מקצועיים

ות אינן מסוגלות להציב סטנדרטים מקצועיים סבירים בגלל ומרבית המסגרות הקיימ, יימצא בארץ

כל קינה על התגברות הבורות בקרב היוצרים עצמם ועל העדר , במצב זה. אילוצי תפעול כלכליים

 .היא בבחינת דמעות תנין של חברה אוכלת יוצריה, מסורת ספרותית חיה

ר לברבריזציה של התרבות מצבו העלוב של הסופר בישראל אינו אלא ברומט -בשורה התחתונה 

מורשת . ולהשחתת זהותנו ואיכות חיינו, ראי לשבר הערכים שפקד את התרבות הישראלית, בארץ

שהמערב , אולם יש בכך צביעות מפורשת, המערב הנוצרית קשרה את עושר הרוח עם דלות החומר

כביטוי של הערכה ברי לנו שתמורה חומרית משמשת גם כתוית של ערך ו. התנער ממנה מזה שנות דור

שיצירתם שימשה כספינת הדגל של התרבות , המשורר והסופר. או אי הערכה בחברה המודרנית

 . נאחזים כיום בשברי רפסודת הניצולים של תרבות הספר העברי, העברית המתחדשת

דוגמאות ; אפשר וחיוני למנוע את מכת הקרקעית שאליה נופלת תרבות הספר העברי בתאוצה גוברת

 .ואפרט כמה מהן להלן, נים שנעשו ביחס למעמד הסופרים בעולם הנאור מצויות בשפעלתיקו

 

  :מטרות ההמלצ ות. 3

 .טיפוח והעשרה של היכרות קהלים עם הספרות העברית לדורותיה  .2

 .וטיפוח תרבות הספר, הרחבת היקף הפרסום של ספרות המופת העברית  .1

 .יצירת תנאי התפנות ליצירהו, שיפור תנאי חייהם של יוצרים החיים בינינו  .3

 .טיפוח היצירה בקרב הדור הצעיר  .4
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 .ל"הפצת הספרות העברית וקידום ייצוגם של יצירות ויוצרים בחו  .5

 

 

 :עידוד היצירה. 0

 . דרכים להנחלתה וטיפוחה של תרבות הספר בישראל 

 . עדכון והרחבה של מערכת הספריות בישראל, שיפור  .1

לקבלת , משמשת תנאי בסיסי ללימוד מתמיד –מי לידע השער המקו –הספריה הציבורית "

ו "הצהרת אונסק" )ולהתפתחות תרבותית של הפרט ושל קבוצות חברתיות, החלטות בלתי תלויה

נגישותה של  הספרות לכלל הציבור היא תנאי הכרחי לקיומם (. 2994בנושא הספריות הציבוריות 

במקביל .  הצעיר ולאוכלוסיות החלשות יותר ומבטיחה נגישות זו  גם לדור, של חיי ספרות בארץ

וליתר , יש לשאוף להרחבת פעילותן של הספריות הציבוריות בתחומי ההעשרה והנחלת התרבות

 -1.9%ל -2991ב -6%מ(השחיקה הדוהרת בתקציב הספריות .  מעורבות של היוצרים בפעילות זו

שחיקה נמשכת בתשלומים לסופרים ל, גורמת ליצירת פערים בין ספריות עשירות לעניות!( -1222ב

 .  3ולפגיעה בקריאה ובהקניית הרגלי קריאה, על השאלת ספריהם

על שתעמודנה בסטנדרטים -ספריות: הקמת שלוחות של הספרייה הלאומית ברחבי הארץ. 2

ושיחולו עליהן קריטריונים קבועים של היצע ורמה מקצועית , הגבוהים ביותר של איכות וכמות

 .בצפון ובדרום, בשלב ראשון מומלץ להקים שלוחות כאלה באזור גוש דן. 4בכל הרמות

החוק מקנה את הזכות לשירותי ספריות ציבוריות על פי  :תיקון חוק הספריות הציבוריות  1.2

ויישומו אינו עולה בקנה , אולם החוק התקבל ללא הסעיף התקציבי, גודל האוכלוסיה בכל יישוב

( -2991ו מ"בעקבות הצהרת אונסק) -2995ת שתוקנו בנושא כבר בהתקנו. אחד עם כוונת המחוקק

 .-1222ובמידה רבה התיישנו ודורשות עדכון לצורכי שנות ה, לא אושרו ולא יושמו עדיין

 

 :שיפור וייעול התשתית הקיימת 3.2

ספריות , היקף וניהול מקצועי של ספריות עירוניות, יש לקבוע קריטריונים מחייבים להקמה

תוקמנה ספריות ציבוריות ביישובים שבהם טרם . 5סים ברחבי הארץ"פריות מתנס וס"בת

 . פ חוק הספריות הציבוריות הקיים"ע, הוקמו

למחשוב ותקשוב הספריות הציבוריות , בנושא 2994ו "יש לאמץ וליישם את הצהרת אונסק  .א

מידע  מחשוב המערכות ושימוש במאגרי.  ובכלל זה הכשרת כוח אדם מיומן בתחומים אלה

הם כיום חלק בלתי נפרד מתשתיתה של כל ספריה , בתקליטורי מולטימדיה ובאינטרנט

 .מודרנית כיום

                                           
, לדוגמה. לא רק להשקעה בספריות אלא גם לעצם הצגתן כנכס לאומי נודעת השפעה על הרגלי הקריאה 3

שולש מספר הספריות עד , בצרפת שהשקיעה מאז שנות השבעים באופן מסיבי בתשתית הספריות הציבוריות
 (.  מאשר בישראל 9.0פי )גדל בהתאמה  לקוראומספר ההשאלות , (-902,222ל -02,222מ)שנות התשעים 

 . המאפשר נגישות למאגרי מידע מקיפים בכל אזורי המדינה, ב"בדומה לחוק ספריית הקונגרס בארה 4
 .שטרם אושרו, 9190ה "תשל, לחוק הספריות הציבוריות 1' לפי ס" תקנות בדבר כוח אדם"על פי לשון ה 5
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 . 6 רכישת הספרים לספריות הציבוריות 4.2

וזו מצומצמת , אין כיום לספריות התקציב הדרוש לרכישת ספרים, 7למרות התקנות שנקבעו

. 8וליישמן  בהרחבה, ע בתקנות האמורותאת היקף הרכישה מעבר לזה שנקב להרחיביש .  ביותר

סטודנטים , ברוח החוק יש להבטיח את נגישות היצירות לציבור שוחרי הספרות ובכלל זה נוער

מחצית מכלל הספריות הציבוריות במדינה גובות , בניגוד לחוק, כיום.  ואוכלוסיות חלשות

 .תשלום עבור השאלה

 :לספריות רכישת ספרים וכתבי עת באמצעות מרכז ההדרכה 0.1

אך בדיעבד היא מווסתת שיקולי , רכישה זו נועדה מלכתחילה לעידוד היוצר והיצירה המקורית

אלא במידה לא מבוטלת , שאינן תמיד פרי מדיניות של הנחלת הספרות, רכישה של הספריות

בשילוב הקמת מערכת של מרכזי ספר ומועדוני .  תוצר של ביקוש נתון ללא מדדי איכות כלשהם

עשויה רכישה זו להבטיח את נגישותם של ספרי עיון וכתבי העת ,  (1' להלן ס' ר)ה קריא

ביחס הפוך לגידול באוכלוסיה ובמספר .  ולשמש ככלי להעשרה תרבותית, הספרותיים לקורא

 . 9ויותר 12פחת פי  -92ומאז ראשית שנות ה, נשחק היקף רכישותיו של מרכז ההדרכה,  הספריות

 

מכל כותר של יצירות  10עותקים 2222שה בסדר גודל של לפחות מומלץ לקבוע רכי  .א

ושל כתבי העת , של ספרי עיון ביצירות אלה, (בעברית או ערבית)מקור בשירה ופרוזה 

 .11כותרים בלבד מדי שנה -922מדובר בכ 2996על פי נתוני . הספרותיים

ת בשירה עותקים מכל כותר של יצירות מתורגמו  522רכישה בסדר גודל של לפחות  .ב

 . ושל ספרי עיון ביצירות אלה, ופרוזה

 

  :כינון מערכת ארצית להנחלת הספרות לסוגותיה  .1

הבטחת הזדמנויות להתפתחות עצמית יצירתית ועידוד , לשם תמיכה בחינוך אינדיווידואלי ועצמי

לביקורת , מערכת זו תפעל בחוגים וסדנאות לקריאה ולהעשרה. המודעות למורשת התרבותית

במרכזים , הסדנאות תקוימנה בבתי הספר.  נוער ובוגרים, ת ולכתיבה יוצרת  של ילדיםהספרו

                                           
בשנת  -99מספר הספריות הציבוריות הנתמכות על ידי המדינה גדל  מ, כז ההדרכה לספריותפ נתוני מר"ע 6

. -9111ב -4.90%ול -9111ב -1%ל -9190ב -02%עם זאת שיעור התמיכה ירד מ; 9111בשנת  -913ל 9190
 . ספריותיהן של הערים הגדולות אינן מתוקצבות על ידי משרד התרבות

 .שטרם אושרו, -9190ה "לחוק הספריות הציבוריות תשל 1' ל פי סע" תקנות בדבר מלאי ספרים" 7
. מכלל תקציב הספריות 00%פ סטנדרטים אירופיים אמור שיעור רכישת הספרים לעמוד על לפחות "ע 8

 . מן התקציב -93.0%ירד שיעור הרכישה ל 9111ועד שנת , לרכישת ספרים 09.1%  9110בישראל הוקדשו בשנת 
וכיום , עותקים -022הופחת ל -9199ב; עותקים כל אחד -9222כותרים ב 022הרכישה היה  היקף 9190בשנת  9

 . כתבי עת ותיקים וספרי עיון אינם נרכשים כלל. עותקים כל אחד 92עד  -02כותרים ב 922הוא עומד על 
אך אינו  ,הוא נקודת האיזון הממוצעת של עלויות ההפקה במכירה מרוכזת( עותקים 9222)המספר הנקוב    10

 . מכסה את תפוצת הספריות ברחבי הארץ ומומלץ כַסף מינימום בלבד
 00%, שירה 42%: אנרים השונים'פ הצורך בתמיכה בז"יש להחיל את מדיניות הרכישה בשלבים מתוכננים ע

 ,בשקלול מספר הפרסומים, מחזאות 0%ו, ספרות ילדים 0%, פרוזה 00%עיון וביקורת ספרות 
בלבד יצאו  490מתוך אלה . כותרי ספרות מתורגמת -020מקור של סיפורת ושירה ו כותרי 4.2כ "סה 11

, "ספרים שיצאו לאור בישראל)",  שממנה מתבצעת רכישת מרכז ההדרכה, במהדורה ראשונה או מחודשת
 (. 0222ינואר , האגף לחברה ורווחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1' עמ, 9113ח סיכום "דו
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על בסיס משוררים ומחזאים , ובמסגרתן ינחו וילמדו סופרים, הקהילתיים ובספריות הציבוריות

  .12המאפשר הקניית כלים ספרותיים כחלק מתהליך תרבותי מתמשך ,קבוע

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

ליצירת זהות תרבותית , כי שילוב יוצרים בתחומם תורם לרעננות המסגרות, בארצות אחרות

ראוי לדאוג לביזורו של  13.לקירוב קהלים חדשים ולטיפוח היצירתיות, מקומית בפריפריה ובמרכז

להגדיר יעדים , מות במקומות שייבחרוהמפעל באמצעות הקצאת דירות אירוח ומשרות מתאי

 וליצור מערכת הפקת לקחים ביחס לאינטרקציה עם בני נוער , מקומיים

על מנת לאפשר את ביזור התכנית כדאי להגביל את משך שהותו של יוצר במרכז ספר מסוים 

אך להבטיח המשכיות של המשרה עצמה לטווח של עשר שנים לפחות על מנת , למשך שנה אחת

להמלצות הנוגעות לתנאי תעסוקתם של היוצרים . ביטחון ליוצרים שיוכלו להתפנות לכך לאפשר

בתכנונם של מרכזי ספר אלה ראוי להביא בחשבון תנאים להתפתחות (. 3.2' עידוד היוצר ס' ע

מרכזי ספר בערים הגדולות יוכלו לשמש גם כבתי : עתידית ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בקונספט

 .ולהשתלמויות מורים, לפורומים ספרותייםבתי ועד , יוצר

 

 :הקמת בתי ספר לכתיבה יוצרת  .3

לתמוך ולתמרץ הקמת בתי ספר לכתיבה  , ראוי ליזום, מלבד התשתית האזורית הנזכרת לעיל 

. התרגום והביקורת בתחומי הספרות השונים, שיציעו תכנית רב שנתית במסלולי הכתיבה היוצרת

הדרכה , ת היחיד שאינו מציע לדור היוצרים העתידי השכלהכיום הספרות היא תחום האמנו

באמצעות בתי ספר כאלה ניתן ליצור .  14ורכישת מיומנויות במסגרת לימודי תעודה מקיפים

ויבטיח הזדמנות נאותה , מומנטום ארוך טווח שימנע בורות ונתק דורי של יוצרים צעירים

וטיפוח דור המשך , עמד מקצועי מוכרקביעת סטנדרטים אקדמיים ומ, להשכלה ולימוד בתחום

 .שיטפח בתורו את היצירה הספרותית

 

  :מרכזי יוצרים .4

                                           
בתוך מערכת החינוך (משרות 90)מורה שהופעל בהיקף מוגבל -מורה ואמן-מפרוייקט סופר דגם זה שונה  12

אך הותאם , מורה סייע בהתפנות סופרים ליצירה-פרויקט סופר. עם אילוציה ומסגרותיה הקיימות, הקיימת
מורה -בפרויקט אמן, י בתי הספר"הותנה בהקצאת משרות ע, בעיקר ליוצרים שהינם מורים מלכתחילה

אך גם הוא בנוי על מפגשי אמן חד פעמיים ולמרות חשיבותו אינו יכול , מעסיק הוא משרד החינוך עצמוה
 .  ולטיפוח היצירה בקרב תלמידים, ליצור כלים בני קיימא להנחלת הספרות

ולא , פעמי-המאפשר הרצאות אורח ומופעי תרבות על בסיס חד, של אמנות לעם" סל תרבות"הוא הדין ב
 .ות מתמשכת במקוםכחלק מפעיל

בסדר  ”Writers in Schools“החלה מועצת האמנויות של אירלנד ביישום תוכנית  9114בשנת , לדוגמא 13
לנוכח הצלחת המפעל הוא הורחב עד . משרות סופרים ששוכנו במקום לתקופה של תשעה חודשים 1גודל של 

משרות  -92ו   "Writers in Community“משרות בתכנית  02ונוספו עליו , משרות סופר תושב -32ל 9119
שילוב דומה של התפנות ותרומה לקהילה קיים גם בצרפת על . ”Writers in Libraries“סופר תושב בתכנית 

 . שנתי ובתחומי יצירה נוספים-בסיס דו
מסלולי לימוד המקיפים מגוון מיומנויות . ס מקצועי אחד בתחום היצירה הספרותית"אין בנמצא ולו בי 14

מסלול  לימודי מוסמך של . 9: ום היצירה הספרותית קיימים כיום בשלוש מסגרות מצומצמות ביחסבתח
כיתת השירה של הליקון במשכנות שאננים שההשתתפות . 0, המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת באר שבע

ים אלה קיימות מלבד מסלול. ן המיועדות לנוער יוצר"סדנאות כתיבה של מתא. ., בה ניתנת כמילגה לנבחרים
 . מספר סדנאות שירה בהדרכת מנחה יחיד
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סופרים , שבמסגרתם יוכלו משוררים, במרכז ובדרום, מומלץ להקים שלושה מרכזי יוצרים בצפון

לערוך סדנאות תרגום , לערוך סמינריונים וקבוצות דיון, ומחזאים לנצל מלגות התפנות לכתיבה

מספר רב של (. 'רקדנים וכד, אמנים פלסטיים, עם מוסיקאים)פרוייקטים בין תחומיים ולעסוק ב

 . מרכזים מסוג זה פועלים בכל ארצות אירופה המערבית וצפון אמריקה מזה שנים רבות

 

 :תוכניות ספרות להעשרה ולטיפוח תרבות הספר בטלויזיה וברדיו .5

לעתים גם בעל כורחם ובלי כוונות , ובאמצעי התקשורת הם בעלי תפקיד חינוכי ותרבותי חש 

אלא גם , חשיבותן של תוכניות מסוג זה אינה רק בנגישותן המיידית לכל בית בישראל. מסוג זה

התוכניות שהועלו בעבר סבלו . בהצהרת כוונות של תרבותנו ביחס לסדר עדיפויותיה וערכיה

מולטימדיה ופורמטים שימושים ב, יש לחקור וללמוד קונספציות חדשות; משיממון כרוני

 .אינטראקטיביים על מנת ליצור עניין בתחום

כדוגמת )ראוי לקבוע אחוזי שידור לתכניות אלה בערוצים הממלכתיים והמסחריים כאחד   2.5

 (.חובת הפקות המקור בכבלים

, לחפש דרכים לרענון קונספטואלי שלהן, ראוי לשתף יוצרים באופן פעיל בתוכניות אלה 1.5

 .ד שוניםולהתאימן לקהלי יע

 

 

 :תמריצים והגנות לקידום תרבות הספר בישראל  .6

 .15סיפורת ועיון, מ לספרי שירה"פטור ממעיש לקבוע בחוק    2.6

, עיון וביקורת ספרות אינם רווחיים כלכלית במצב הקיים, ובייחוד פרסומי שירה, פרסומים אלה 

הוזלתם בדרך .  יוצרפרסים ולא פעם גם כיסו הפרטי של ה, ומתאפשרים בעיקר באמצעות קרנות

זו תשמש תמריץ להפצת היצירה ותעודד דיאלוג תרבותי באמצעות הבטחת נגישותן של יצירות 

 . לכלל הציבור

 . הגבלים עסקיים בתחום שיווק הספרות והפצתה: בחוק יש לקבוע  1.6

בטווח הקצר  16.סיפורת ועיון המותרת בחוק, ראוי לקבוע סף תחתון להנחה על  ספרי שירה

אך לטווח הארוך היא מבטיחה הגנה , לעיל 2.6זו נראית כסותרת לאמור בסעיף המלצה 

ובקביעת הטעם הציבורי באמצעות קביעת , ממונופוליזציה בהפצתם ומכירתם של הספרים

על המדינה למנוע את המצב הקיים שבו קיים איום מתמיד מצד רשתות שיווק . ההיצע בחנויות

 . סיפורת ועיון, ות המתמחות בשירהגדולות על קיומן של חנויות עצמאי

                                           
 3%)מ מופחת "בהולנד נקבע מע. בצרפת הוחלה מדיניות זו על כל שרשרת ייצור הנייר, לשם השוואה 15

 .על ספרים וכרטיסים למופעי תרבות( 99.0%במקום 
, יווק מסחריות גדולותשנועד להגן על חנויות הספרים הקטנות מפני רשתות ש, ברוח חוק הפנאק הצרפתי 16

בגלל חשיבותה של חקיקה זו החוק ההולנדי מוציא את שוק הספרים מכללו . ולשמר את פלח התרבות בשוק
הנקבע על , ודורש מחיר קבוע לכל כותר (Wet Economische Mededinging) ' חוק התחרות הכלכלית'של 

 . ל"ידי המו



 7 

י המוציא לאור הם דרך עיקרית לעידוד מבחר ספרים רחב "מחירי ספרים קבועים לצרכן ע

. בכך שהוא מונע פדיון מסחרי מהיר, למחיר ספרים קבוע ישנה גם השפעה על ההפצה.  בחנויות

עים להתפתחות ומסיי, באופן זה רבי מכר פוסקים מלהיות המרכיב הכלכלי המכריע בשוק

 .מערכת ענפה של חנויות ספרים עתירות היצע

 

 :מוסדות ספרות  .7

כתבי עת ומוסדות למפעלות , תוקצב תמיכה במיזמים של עמותות ספרות: מיזמים  2.9

רים "על ידי מלכ( פרוזה ועיון, שירה)של הוצאה לאור ( matching)השלמה הדדית :   ספרותיים

 .ועמותות  ספרות

ולא תתחדש אוטומטית אלא , שנתי-התמיכה תינתן על בסיס חמש: שנתית-שתכנית חמ  1.9

ומוסדות , באופן זה יוקל העול הבירוקרטי ההולך וכבד משנה לשנה. תעמוד לבחינה מחודשת

חות כספיים וביצועיים "דו. ויינתן להם הזמן הראוי לפתח מיזמים, יוכלו לתכנן תכנון ארוך טווח

 . תי על מנת לאפשר מעקב וביקורתיוגשו כמו היום על בסיס שנ

כתבי עת ומיזמים , תקציב לתמיכה יוקצה על אותו בסיס  למוסדות: שנתית-תכנית דו  3.9

 . שיעמדו לבחינה מחודשת לאחר שנתיים, חדשים

במידת האפשר יש ליישם את מדיניות התרבות : הפעלת התשתית המוסדית הקיימת  4.9

הן  על מנת להשתמש בתשתית קיימת , יימיםבתחום הספרות באמצעות מוסדות  וארגונים ק

והן על מנת , הן על מנת ליצור מקומות עבודה נוספים ליוצרים, ולהתאימה ליעדי המדיניות

 . לתמוך בגופים ספרותיים עצמאיים ולחזקם

 

יוקם גוף מרכזי שייעודו הפצת ספרות ישראל בעולם : מרכז לקשרי ספרות בינלאומיים  .1

ומשמשים , היצירה  ויוצריה הם נציגי התרבות הישראלית: םוקשרי ספרות בינלאומיי

המרכז האמור ייזום . שגרירים לתרומתנו הספרותית לקהיליית העמים ולאנושות בכלל

ויקדם בכל דרך את ייצוגה של ספרות ישראל , מפעלות תרבות הדדיים עם ארצות שונות

. חוקרים ומבקרים, מיוצריםמרכז זה יפעל על פי הנחיות ועדה מקצועית שתורכב .  בעולם

ללא קישור וגיבוי מקצועי  , ם במשרד החוץ"כיום נושאת לבדה בעול זה מחלקת קשתו

 .וללא גוף מייעץ של יוצרים וחוקרים, מספיק של משרד התרבות

פעילות המרכז לא , על מנת להבטיח הדדיות ועל מנת לאפשר חשיפה לקהלים מקומיים בארץ

סדנאות וסמינריונים ספרותיים , ועידות, ופנה גם לקיום פסטיבליםאלא ת, ל בלבד"תוגבל לחו

 . בינלאומיים בארץ

  :תרגום יצירות ספרות 2.1
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ייקבע תקציב ייעודי לתרגום יצירות העומדות בסטנדרטים : תרגום יצירה עכשווית מעברית. א

 .  17אך שלא  זכו להצלחה מסחרית בארץ, ספרותיים איכותיים

המכון . המקיים גם כתב עת באנגלית ומכון ביבליוגרפי, ה בידי המכון לתרגוםכיום מופקד תחום ז

אך משמש גם כסוכן ספרות , ויוזם תרגומים, לים זרים להוציא יצירות ישראליות"מסייע למו

וכדי , על מנת ששיקולים ספרותיים בלבד ינחו מלאכה זו,  יש למנוע מצב זה. מסחרי לכל דבר

למרות עבודתו החשובה המכון אינו . תית לשמה ללא שיקולים זריםלתמוך בהפצת ספרות איכו

ובדרך כלל אינו , ל שאינה יזומה על ידיו"מיודע ואינו מעורב דיו בפעילות ספרותית ישראלית בחו

במסגרת מרכז לקשרי .  ל"נוטל חלק בקידום פעילותם של יוצרים המייצגים את ספרות ישראל בחו

להקל על המכון לתרגום ולייעל את , לקשר בין הגופים הפועלים ספרות בינלאומיים ניתן יהיה

 . הפעילות

ייקבע תקציב ייעודי לתרגום שירה וספרות עכשווית  :תרגום יצירה עכשווית לעברית .א

יש צורך חיוני בטיפוח , מלבד הצורך בתרגומים לעברית לאנתולוגיות ולפסטיבלים. לעברית

עדיהם מאיימת הפרובינציאלות והסתגרנות על שבל, פתיחות וחילופי חומרים תרבותיים

 . התרבות

 

 : שגרירי  תרבות  1.1

ראוי לקבוע תקציב המיועד לשאת בעלויות נסיעתם של יוצרי הספרות לשם השתתפות  .א

הפצת הספרות העברית בעולם באמצעות  יוצריה היא דרך המלך . 18בפורומים בינלאומיים

 .להיכרות ולדיאלוג תרבותי בין עמים ומדינות

ושיקולי מדיניות החוץ של ישראל באים לידי , ם בלבד"כיום מתוקצב הנושא באמצעות  קשתו

, ביטוי במדיניות תקצוב זו לא פחות משיקולים של ערך ספרותי ותהודתם של פסטיבלים

, ם ולמשרד התרבות"ראוי להקים גוף משותף לקשתו. סמינרים וועידות שונות בעולם התרבות

 .מביאים בחשבון שיקולי תרבות ומדיניות חוץ כאחדשיסדיר קריטריונים ה

בנוסף למפעלות תרגום שוטפים יש לקבוע תקציב ייעודי לתרגום לשפות היעד הרלבנטיות   .ב

 . של יצירות יוצרים שנבחרו או הוזמנו לפורומים בינלאומיים

 

 :פסטיבלים בינלאומיים בארץ 3.3

להיכרות , תרם רבות ליצירת קשרי ספרות קיומו. 19ל אחד"כיום מתקיים בארץ פסטיבל שירה בי

וכן ליוזמות , להיכרות של יוצרים עם השירה העברית, של קהלים עם שירה עכשווית בעולם

                                           
, מבחינה לשונית' מדינת מיעוט'שגם היא , בהולנד, לדוגמהכך . הדרכים למימון נתונות לשיקול דעת נוסף 17

. הן הוצאה לאור של יצירות מקור והן תרגומים( NLPVF)הקרן להפקה ספרותית ולתרגום  –מממנת קרן אחת 
 (.9113)לשונות  -09פרסומים ב -22.בתחום התרגום הגיעה תפוקתה לכ

בעולם נהוגה במרבית ארצות  התרבות ובייחוד מדיניות כזו של תמיכה בשליחי תרבות והפצת הספרות  18
די להצביע על מוסדות להפצת תרבות כמו המכון הצרפתי או , באלה שתרבותן הלשונית מוגבלת להן בלבד

 .על מנת להיווכח כי ההצעות לעיל הן מינימליות ביותר, מכון גתה הגרמני
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ראוי שפסטיבלים ישמשו כאירוע המביא מפירותיו  . תרגום הדדיות שראשיתן במפגשים אלה

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

 .  לקראת הפסטיבל' סדנאות תרגום וכו, בינתחומית

, מסעדות, שירותי אירוח)יש לקדם את היבטיהם הכלכליים של פסטיבלים  כתיירות תרבות  

 (.'דוכני מכירה וכו

     :בנוסף לפסטיבל הקיים

לוג וקשר עם דור פסטיבל מסוג זה יאפשר דיא. ל ליוצרים צעירים"מומלץ להקים פסטיבל בי  .א

 .  ויאפשר שיתוף פעולה בתחומי היצירה השונים, היוצרים החדש בעולם

על מנת ליצור קשרים , תיכוני בארץ-מומלץ להקים פסטיבל ים, למרות קשיים פוליטיים  .ב

  .20דיאלוגיים עם סופרים ומשוררים מן האזור הגיאוגרפי והתרבותי הקרוב

 

 

 :רץסדנאות וסמינריונים בינלאומיים בא 0.3

ולפרסומם , בארץ 21ראוי להקציב תמיכה לקיום סדנאות תרגום בינלאומיות במרכזי היוצרים .א

 .ל"על בסיס הדדי של תרגום ספרות עברית בחו, של ספרי תרגום אלה

ל בשלושת "ראוי להקציב תמיכה שנתית לאירוח והתפנות בת חודש אחד של  יוצרים מחו  .ב

, יוצרים בשנה 9ראשון מכסת אירוח של מומלץ לקבוע בשלב . מרכזי היוצרים בארץ

 . כמינימום סביר ביחס לנהוג במוסדות מקבילים באירופה

סמינריונים ספרותיים בין לאומיים במרכזי  4ראוי להקים מסגרת שנתית לקיומם של   .ג

, אנרים וכיוונים עכשוויים'ז, הסמינריונים יעסקו בהיבטי ספרות וחברה. היוצרים בארץ

 .'יצירות מופת בארץ ובעולם וכד, ואלקטרונייםכתבי עת מודפסים 

 

 :המורשת הספרותית .0

, כיום נכסי יסוד של הספרות אינם נגישים .תוכנית רב שנתית להוצאת ספרות מופת עברית 2.9

במסגרת זו תוענק תמיכה למוסדות ספרות . ואינם ניתנים לרכישה, אינם מודפסים מחדש

יש לתקצב . 22י מופת של סופרים ומשוררים עברייםוהוצאות ספרים על מנת להוציא לאור כתב

 .ימי עיון והשתלמות במרכזי הספר ברחבי הארץ בצמוד להוצאת הספרים

                                                                                                                         
אף כי לאורך שנות . ת שאננים ירושליםשנתי במשכנו-מתקיים בארץ פסטיבל שירה בינלאומי דו 9112מאז  19

זהו מפעל חשוב , ועדיין סובל מהיעדר המשכיות של קונספט וניהול מקצועי, פעילותו עבר תמורות רבות
  , ביותר וראשון מסוגו בתחום זה

ראוי להרחיב את מסגרת . אר'ערבי במע-צעד ראשון בכיוון זה נעשה  השנה במסגרת הפסטיבל העברי 20
 .  ציידו במערכת מקצועית ובתשתית ארגונית הולמתול, הפסטיבל

ל כמו "סדנאות מסוג זה מתקיימות הן כפרוייקטים הדדיים נקודתיים והן כחלק מתוכניות של ארגונים בי 21
 , "רשת התרגום האירופית"
 .מענקים למטרה זו 4העניק מנהל התרבות  9111עד  22
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, הלחנה)יש להקציב תמיכה בביצועים מחודשים של יצירות מנכסי העבר : ביצועים חדשים  1.9

 (.'קריאה מוקלטת וכד, המחזה

וליזום סדנאות העשרה ודיון , הספרל למרכזי "יש לעודד ולתמרץ רכישה של הנ: רכישה  3.9

 .במרכזים הקהילתיים ובספריות הציבוריות, בבתי הספר

יהפכו למוסדות ממלכתיים בתקצוב המדינה ובפיקוחה בשיתוף עם  :ארכיוני ספרות  4.9

הארכיונים יעמדו בסטנדרטים המקצועיים והטכניים הנהוגים .  מוסדות אקדמיים מוכרים

בארכיונים אלה ראוי . לשימוש הציבור למטרות לימוד ומחקרויהיו פתוחים , בעולם הנאור

למען שוחרי תרבות וחוקרים , לתעד ולשמר יצירות ויוצרים על פי מפתח בלתי הירארכי

קלטות אודיו , ביקורות וראיונות בעיתונות, כתבי יד וספרים: בכלל זה. בדורות הבאים

וסרטי תעודה , י אינטרנט ספרותייםתקליטורים ואתר, ווידאו מראיונות רדיו ומופעי ספרות

 . על יוצרים

 

 :היצירה העכשווית .14

ראוי להקציב תמיכה בביצועים בינתחומיים ובמדיות חדשות : פרוייקטים בינתחומיים 2.22

תוקצב תמיכה בפרוייקטים בינתחומיים ובסדנאות (. 'קריאה מוקלטת וכד, המחזה, הלחנה)

 .בינתחומיות במרכזי היוצרים

 :ועי ספרות ופסטיבליםאיר   2.14

יש לתמוך ולטפח אירועי ספרות מקומיים במרכזי הספר ברחבי הארץ באמצעות הגופים 

עם זאת אין להגביל או להפלות לרעה מיזמים אחרים של גופים חדשים או יוצרים . הקיימים

 .ולעודד מימושן של קונספציות חדשות ושילובי אמנויות, צעירים

עם כל הרצון בביזור הפעילות , נכון להיום. שירה ארצי אחד במטולה כיום מתקיים בארץ פסטיבל

מיקומו של הפסטיבל הוא , ללא תשתית של מרכזי הספר ומרכזי היוצרים המוצעים, התרבותית

 . בעייתי

 

 :עידוד היוצר. 5

: וכן גם להפך, שיפור מעמדו של הסופר בישראל כרוך לבלי הפרד בעידוד היצירה ותרבות הספר בכלל

, תנאי חייהם של משוררים.  עידוד היצירה כרוך בהבטחת תנאי יצירה נאותים ליוצרי הספרות

וסופרים בחברה הישראלית משמשים כיום כהצהרת כוונות שלילית ביחס לתחום היצירה הספרותית 

מגזר יוצרי הספרות הוא  הפחות מאוגד והיותר .  ואיתות חברתי שלילי ביחס ליוצרים צעירים, בכלל

, וזאת משום היעדר מסגרות מקצועיות מסודרות וחזקות, וצל גם ביחס לתחומי יצירה אחריםמנ

לפיכך הצורך בהגנה מקצועית על היוצר . ומשום היותו תחום יצירה אינדיבידואליסטי מעצם טיבו

 .בתחום זה ועומק התיקון הנדרש למצבו ומעמדו הם אקוטיים ביותר
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 :תעסוקה מקצועית .1

תוקם קרן ספרות ממלכתית שתקציב קצבאות יוצר בגובה  השכר הממוצע : ותקרן הספר   2.2

יוצרים  -222אך יש לשאוף ללא פחות מ, במשק למספר היוצרים המרבי שתאפשר ריבית הקרן

מטרתן לאפשר להם לעסוק .  קצבאות אלה מיועדות ליוצרים ותיקים ומוכרים. 23בשלב הראשון

עד , ש להגביל את הקצאתן למי שיצירתו היא עבודתו היחידהועל כן י, ביצירה ללא אילוצי פרנסה

 .ח בשנה"ש 252.222סף הכנסה כולל של 

יינתנו עדיפות ותמרוץ להעסקת סופרים המעוניינים והמסוגלים לכך בהוראת  :סופרים מורים  1.2

, בתוכניות להכשרת מורים ותכנון ההוראה, באוניברסיטאות, הספרות הרגילה בבתי הספר

 . חדשות של בתי ספר ומכללות לכתיבה ספרותיתובמסגרות 

משרות סופרים שתשלבנה פעילות ספרותית לטובת   222תוקצינה בשלב ראשון : מרכזי ספר   3.2

שכר היוצרים במרכזי הספר יוצמד (.  3,1' עידוד היצירה ס, לעיל' ר)הקהילה עם התפנות ליצירה 

ורצוי לדרג את מענק , יח המשכיות העסקהכן יש להבט. לשכר מורה בדרגת מוסמך במשרה מלאה

השנים הראשונות יזכה היוצר למשכורת מורה מלאה על עבודה בהיקף של חצי  -5ב: ההתפנות

ניתן יהיה להאריך מינויים אלה . השנים האחרונות על עבודה בהיקף של רבע משרה -5וב, משרה

  .על פי החלטות ועדה שתיוחד לכך בהתאם לכישורים והישגים בשטח

בה בעת תובטח . באמצעות היוצרים עצמם, בדרך זו יזכה עידוד היצירה לתרומה שאין לה תחליף

תנאים סוציאליים וגמלאות לסופרים שיתפנו באופן זה לעיסוק מלא , משכורת חודשית

י שיקולים "כאשר פעילותן של הוצאות מוכתבת קודם כל ע, בתנאים הנוכחיים.  24באומנותם

רכזי בדרך לכתיבתה של  יצירה איכותית שאינה מכוונת לשוק רבי המכר  המכשול המ, מסחריים

תנופת היצירה וההישגים הספרותיים של .  הוא היעדר פנאי ליצירה משום אילוצים כלכליים

 . מדינות שנקטו בדרך זו מדברת בעד עצמה

 

קרה היוזמה להקמת קרן פנסיה ליוצרים היא ארגונית בעי: קרן פנסיה ממלכתית לסופרים .1

אך יש בה כדי לסייע למצבם של יוצרי הספרות באופן , ואינה נדרשת להקצבת משאבים

 .חשוב

יש להקים בדחיפות קרן  תמיכה זו על מנת לענות על צורכי  : קרן תמיכה לסופרים במצוקה  .3

 .המצב הקיים

 

 :(גם מסמך ראשי' ר)תיקונים בתחום המיסוי  .0

והקלות מיסוי ,  המיוחד של עבודת היוצר התחשבנות מס המכירה בטבעה, הכרה מקצועית

רצוי לבחון (: "31' ס) 2999ו "נהוגות כיום ברוב מדינות התרבות במערב ברוח הצהרת אונסק

                                           
ויותר  2.הקרן הוגדלה פי . מיליון גילדן -92עומדת על כ, הפועלת בדרך זו, קרן הספרות ההולנדית, לדוגמא 23

 .-9130מאז נוסדה ב
, אירלנד)כמו ישראל , תקנות ברוח זו נקבעו בעיקר במדינות בעלות תרבות לשונית שהיקפה מקומי בלבד 24

 (. ועוד, פינלנד, שבדיה, הולנד
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מחדש את מערכות המיסוי והביטחון הסוציאלי ולהציע אמצעים מתוקנים המתאימים 

 ".למאפיינים המיוחדים של מקצועות האמנות

 . כרה ביצירה הספרותית כמקצוע לצורכי תחשיב המסיש לדאוג לה: הכרה מקצועית  1.0

 : הקלות מיסוי לסופרים שכתיבתם היא פרנסתם  2.0

 .25שנתית לצורך חישוב המס-יש לקבוע בחוק התחשבנות חמש        .א

ופטור מניהול ספרים שייקבעו מחדש לא רק ,  35%יש להכיר גלובלית בהוצאות  בגובה של   .ב

 . 26בתקנה אלא גם בחוק

 . 27ח בשנה"ש -252,22מ כאפשרות בחירה ליוצרים שהכנסתם נמוכה מ"וע פטור ממעראוי לקב  .ג

 

 :תשלומים ליוצרים על השאלת ספריהם  .5

יוגדל הסכום המוקצב לתשלום לסופרים עבור שאילת ספריהם בספריות הציבוריות וייקבע 

, אלהנשחקו תשלומים , בתחשיב ההקצבה ביחס לזכאי התשלום. בהסדר תשלומים  צמודי מדד

ההסדר על תשלום לסופר עבור . 28ופחתו פי עשרה ויותר מאז החלתם, שהיו זעומים מראשיתם

, מאז מספר הסופרים הזכאים לתשלומים אלה גדל  פי שלושה ויותר; -2916השאלת ספריו החל ב

עד  -2996מ 19%שחיקה של )ושוויים הריאלי נשחק ביותר ,  בעוד שהיקף התשלומים לא הורחב

2999.)!  

 

 : שכר סופרים .6

בתחום הספרות לא הצליחו עד היום איגודיהם המקצועיים של היוצרים ליצור חזית אחידה 

. 29עורכים ומתרגמים, שתאכוף משא ומתן עם המוציאים לאור על  תנאים חוזיים ושכר סופרים

משוררים וסופרי ילדים מתפרנסים באופן מלא או אף חלקי , מספר זעום ביותר של סופרים

כשלון האיגודים המקצועיים נובע בחלקו מאי הצלחתם לאגד במסגרתם .  ם יצירותיהםמפרסו

הוא . ולמעשה הם חסרי שיניים בכל הידיינות מול המוציאים לאור, את היוצרים הנמכרים יותר

המתעלם אף הוא מתעריפי המינימום של איגוד הסופרים לשכר מרצים , הדין במשרד החינוך

 . יצירות בבתי הספרולתשלומים בגין העתקת 

                                           
ודייגים לדווח על הכנסתם מדי   בארצות סקנדינביה נדרשים סופרים, מלבד הקלות מס לעידוד היצירה 25

 . 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

וזכותם אף לפרוס את , ונותלבקש שמיסיהם יחושבו על פי ממוצע הכנסותיהם בשלוש השנים האחר
ח לשירות המשפטי של איגוד הסופרים "דו  Legicion 13, 1997, סלין גאריסון" )הממוצעים על פני חמש שנים

 (  SACDוהמלחינים הדראמאטיים 
 . 9193הכרה בהוצאות ופטור מניהול ספרים הם למעשה חזרה למדיניות נציבות מס ההכנסה עד שנת  26
אך הם יכולים , מ"פרנק בשנה פטורים ממע -040,222יוצרים שהכנסותיהם נמוכות מ בצרפת, כך לדוגמה 27

שכן אז הם יכולים , דרך זו משתלמת להם אם הוצאותיהם המקצועיות גבוהות; מ"לוותר על הפטור ולשלם מע
 .מ"לקבל עבורן החזר מע

 . -.9שהוגשה לכנסת ה, ברוח הצעת החוק לעידוד הספרות הישראלית 28
אנר הצמוד לתיאטרון 'וכז, ליות הן שוליות"שלגביו התקשרויות מו, מכלל זה הוא איגוד המחזאיםיוצא  29

 .הצליח להבטיח במידה ניכרת את תיגמול המחזאים דרך התיאטראות
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, היעדר תמיכה מספקת בתרבות הספר ובבמות ספרותיות גרם גם לזילות מלאכתם של היוצרים

, בשידורי הרדיו והטלביזיה: ולמצב שבו משולם שכר סופרים זעום או אינו משולם כלל

בעוד : הסיבות לאי תשלום זה שונות ביותר ממדיה למדיה. ובמרבית בכתבי העת, באינטרנט

אתרי אינטרנט וכתבי עת המפרסמים יצירות ספרות פועלים , ידורים אין כל סיבה מקלה לכךשבש

 .: תחת אילוצים בעייתיים

ודרישה גורפת לשכר סופרים או , כיום אתרי ספרות באינטרנט הם בלתי רווחיים בעליל. א

רת שימוש תמיכה באתרים אלה תמו". לשפוך את התינוק עם המים"עלולה , תימלוג בגובה ריאלי

 . בהם במערכת החינוך וההעשרה עשויה לשנות את המצב

הפועלים בתקציבים שאינם מאפשרים תשלום שכר , הוא הדין בכתבי העת הספרותיים. ב

, ס באופן מלא לכאורה"אמנם מנהל התרבות תומך במרכיב התקציבי של תשלום שכ. 30סופרים

וכוח העבודה הנדרש לכך אינו לפי כוחן , בואך העלויות התפעוליות הנלוות   לכך אינן מחושבות 

 .של העמותות הזעירות המוציאות את כתבי העת לאור

התמיכה בהוצאת ספרים באמצעות רכישה מרוכזת תותנה בשיפור תנאיהם של יוצרים   2.9

לים שחוזיהם כוללים העברת "לא תינתן תמיכה למו. לים"בהתקשרויותיהם החוזיות עם מו

 .ל"היוצר לרשות המוזכויות היוצרים מרשות 

, על תחנות הרדיו והטלביזיה הציבוריות ועל זכייני הכבלים והלוויין תחול חובת דיווח כללית 1.6

 . ס על שידור יצירות במישרין ליוצר או באמצעות איגודי יוצרים"וישלמו שכ

וגים יצירות ספרות באינטרנט תזכינה את יוצריהן בשותפות היחסית בבעלות על האתר ובתמל 3.6

 . במידה שישנן, שיחושבו מתוך הכנסות האתר מפרסומות

ס "מגזינים ופרסומים מסחריים ישלמו שכ, עיתונים. על פרסומים בכתב חובת דיווח כללית 4.6

ס עבור פרסומים בכתבי העת הנתמכים על ידי משרד "שכ. על פרסום יצירות במישרין ליוצר

 .    31ותהתרבות ישולם במישרין ליוצר באמצעות משרד התרב

 

 : זכויות יוצרים  .7

, והגנה מספקת של החוק מצד שני, בגלל היעדרה של התארגנות מקצועית אפקטיבית מצד אחד

המנצלים זאת הן בתנאי , מצויים היוצרים בעמדת נחיתות במשאם ומתנם עם המוציאים לאור

 .32תםוהן בדרישתם הגורפת להעברת זכויות היוצרים לרשו, חוזי ההתקשרות עם היוצרים

וכל , יש לקבוע בחוק  זכויות היוצרים בעלותו של היוצר על יצירתו: בעלות היוצר על יצירתו  2.9

זכות השימוש  .  33העברה של זכויות היוצרים לידי מוציאים לאור תוכרז כבטלה וכבלתי חוקית

                                           
ס אינה מסוגלת "האמורה מתוקף תפקידה ויעדיה לקבוע סטנדרטים לתשלום שכ, אף אגודת הסופרים 30

מן השכר המומלץ על  -02%ב -9111קוצץ ב, "מאזניים", לם כתב העת שלהשכר הסופרים שמש. לעמוד בהם
 .-92%קוצץ ב   0222ובשנת , ידיה

המרוכז ומשולם באמצעות מרכז ההדרכה לספריות , בדומה לתשלום עבור החלפת ספרים בספריות 31
 .הציבוריות

חומים בין פעילותן כאיגוד סובלות היסטורית מעירוב ת( בעברית ובשפות אחרות)אגודות הסופרים בארץ  32
, עירוב זה הביא לפרישתם של סופרים בכירים ומצליחים מן האגודות. מקצועי לבין פעילות תרבותית

 .הן לירידת מעמדן התרבותי והן לחולשתן כאיגודים מקצועיים –ובדיעבד 
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 ,ל מהדורה חדשה"ל תפקע מרגע שאזלה מהדורה מספרו של היוצר ולא הוציא המו"שתינתן למו

ל "חמש שנים מיום חתימת החוזה האחרון שנחתם בין המו, ובכל מקרה תהיה טעונת חידוש

חובת דיווח תקופתי של , כן ייקבעו בחוק  אחוזי תמלוגים מינימליים מן המחיר לצרכן.  ליוצר

 . ל ליוצר באמצעות רואה חשבון במועדים נקובים"המו

שא ומתן קיבוצי באמצעות תקנות יש לעודד מ: "התקשרויות חוזיות ותעריפי מינימום 1.9

או כל מגבלות חוקיות .[ א.א, המסחרית החופשית] שתהיינה משוחררות מחוק התחרות

 (.ה1' ס 2999ו "הצהרת אונסק" )אחרות

עורכים ומתרגמים על פי , יש לקבוע בחוק תעריפי מינימום מחייבים לשכר סופרים ומשוררים

כמו )מדיניות תמיכה והפצה של תרבות הספר  קריטריונים שישקללו מחדש היצע וביקוש עם

 ( .  'הוצאות מורשת הספרות וכו, הרכישה על ידי הספריות הציבוריות

לים והן על ידי מוסדות ציבוריים וממשלתיים "התעריפים נקבעים כיום שרירותית הן על ידי מו

ת העריכה ללא כל התייחסות לתעריפי איגודי הסופרים בתנאים אלה מידרדרת מזה שנים רמ

ואילו יוצרים מקצועיים עומדים בפני הברירה בין , והתרגום של פרסומים ספרותיים בישראל

 .שכר מחפיר לבין ביקוש פרנסה אחרת

 :מלגות ופרסים ספרותיים .3

ראוי לקבוע בחוק פטור ממס הכנסה לפרסים ספרותיים ולמלגות מחיה ולימוד : פטורי מס 2.1

 .ליוצרים

מלגות לימוד מלאות לבתי ספר לכתיבה  22י שמשרד התרבות יקצה ראו: מלגות לימוד 1.1

מלגות לימוד  22מלגות מחיה כנגד   22כן תוקצינה . ולמסלולי כתיבה יוצרת באוניברסיטאות

 .נוספות שיקצו בתי הספר והאוניברסיטאות ממקורות עצמיים

, בשנה זוכים -15מומלץ להרחיב את הפרס  ל: ש ראש הממשלה לוי אשכול"הפרס ע  3.1

הפרס . עריכת ספרות ותרגום ספרות, מחזאות, סיפורת, שירה: ולהעניקו בארבע קטיגוריות

כספי .  וישמש להתפנות ליצירה בלבד( 4' עידוד היצירה ס' ר)יינתן באמצעות מרכזי היוצרים 

ניתן יהיה לפרוש את שנת ההתפנות על . הפרס ישמשו למחית היוצר ולמימון שהותו במקום

פרס זה אינו האמצעי הראוי לפתרון . שנים לתקופות התפנות של לא פחות מחודשפני עשר 

וההסדר המוצע לעיל  יבטיח את השימוש במלגה למטרה , מצוקותיהם הכלכליות של יוצרים

 .עידוד היצירה –שלשמה נועדה 

ופרסים על יצירה , פרסים ליוצרים צעירים, מומלץ לקבוע בנפרד פרסים על מפעל חיים 5.1

 .תחומיה השונים כמפורט בסעיף לעילל

כיום רבים מן הפרסים משמשים למימון הוצאת , מחמת המצב הנפסד בתחום ההוצאה לאור

מומלץ לתמוך בהוצאה לאור בדרכים אחרות ולמנוע את הפיכת הפרסים . ספרו של המחבר

 . לסיבסוד עקיף של הפקת הספרים

  

                                                                                                                         
 (.-9190ההולנדי מחוק זכויות היוצרים )חקיקה ברוח זו החלה באירופה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה  33
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 סיכום. 6

אך האמצעים , שיעדיה נראים קשים להשגה, ך בעשייה רבהמימוש ההצעות שהוצעו במסמך זה כרו

במשך שנות דור ויותר קופחה הספרות וחלקה בתמיכה הציבורית כורסם לטובת תחומי . קיימים

, מוסדות מארגנים, תקציבי הפקה, בתואנה שלא דרושים לה אולמות מופע או הקרנה, תרבות אחרים

למרות . קצרת טווח ועיוורון לצרכיה האמיתייםמחמת ראייה , ובסופו של דבר', בתי ספר וכו

חלקה של תקנת הספרות  אינו עולה כיום על , שהיצירה הספרותית משרתת פלח ציבור רחב ביותר

הקיפוח וההזנחה המתמשכים בתחום , גודל העיוות  .מכלל תקציב התרבות בארץ)!(  -0%פחות מ

ו לפחות בחלוקה שוה והוגנת יותר של באפליה מתקנת א: הם קנה המידה הממשי של המעשה הנדרש

והמעשה , הזמן קצר. עוגת התמיכה בתרבות ניתן להגיע לתוצאות כבדות משקל תוך שנים מספר

מעבר לכל דיבור כל שנה שחולפת מקרבת את הסופר העברי לשוליים חברתיים וכלכליים : נחוץ

 . שרישומם התרבותי כבר מטביע את חותמו בנו מזה עשור ויותר


