 .0תרבות וספורט
 .0.1תרבות ואמנות
העשייה התרבותית על תחומיה השונים יוצרת את מיטב הנכסים הרוחניים של החברה הישראלית,
ומהווה מרכיב מרכזי בקביעת איכות חייה ,עיצוב דיוקנה ,זהותה וייחודה .היצירה התרבותית
והאמנותית תורמת להתגבשותה של סולידריות חברתית ומהווה מקור להעשרה רוחנית .על המדינה
מוטלת האחריות לפיתוח התרבות ולעידוד יצירה מקורית ,חופשית ובלתי תלויה בממסד ,ומחובתה להגן
על יוצרים ואמנים שתורמים לתרבות.
הכנסת היוצאת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק "נאמנות בתרבות" המקנה לשר\ת התרבות
סמכויות להתערבות בלתי לגיטימית בתכניה של היצירה האמנותית בישראל באמצעות שלילת מימון
ממוסדות תרבות שלא יעמדו בשורה של קריטריונים עמומים ונתונים לפרשנות פוליטית .החוק יפגע
פגיעה קשה בחופש הביטוי והיצירה ואין לו מקום בספר החוקים של מדינה דמוקרטית .מרצ תתנגד
לאישור החוק ותיאבק בו.
מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:
●

מניעת חקיקת חוק “נאמנות בתרבות”

●

הגדלה משמעותית של התקציב המופנה לתחום התרבות ,במטרה להתקרב לסטנדרט המקובל
במדינות המערב ( 1%מתקציב המדינה בהתאם להמלצת אונסק”ו)

●

הקמת רשות לאומית לאמנות ותרבות

●

הגנה על זכויותיהם של אמנים לחופש ביטוי והבעת דעה ,בלא הגבלות צנזורה פוליטיות או
דתיות

●

חקיקת חוק זכויות יוצרים חדש שיעניק ליוצרים הגנה על קניינם הרוחני וקבלת תמלוגים
הולמים .החוק יבטל את האפשרות להפקיע מידי היוצרים את הזכויות ביצירה שהוזמנה

●

הגנה מקצועית על האמנים והמבצעים ודאגה למנוע ניצול ועושק ,תנאי העסקה בלתי הוגנים,
פגיעה בזכויות הסוציאליות שלהם

●

הגברת הסיוע הציבורי למוסדות ויוצרים בתחום התרבות והאמנות ,לרבות קבוצות לא
ממוסדות ,ומניעת הפגיעה בתקצוב לתעשיית הקולנוע בהתאם לחוק הקולנוע

●

החלת פרוייקט “סל תרבות ארצי” על כל התלמידים בישראל ,והכללת החינוך לצריכת תרבות
במסגרת לימודי הליבה

●

הסדרה בחוק של נושא הצבת אמנות במרחב הציבורי בישראל לפי קריטריונים שקופים ותוך
שילוב אמנים מקצועיים

●

תיקון האפליה הקיימת בחלוקת התקציבים למוסדות תרבות ואמנות ,והגדלת ההשקעה
בתכנים תרבותיים של יוצרים ויוצרות מכל הקבוצות בישראל ,לרבות מזרחים ,יוצאי בריה"מ
ויוצאי אתיופיה.

●

מתן שוויון מלא בהקצאה ליצירה הערבית והדרוזית והקצאת מקום ראוי ליצירה בשפה הערבית

●

הקמת ערוץ טלוויזיה מסחרי בערבית

●

תמיכה מוגדלת בספריות הציבוריות ,בהמשך לחוק הספריות הציבוריות אשר נחקק ביוזמת
מרצ

●

הקמת הוצאה לאור המיועדת לפרסום מחקרים על התרבות הישראלית

●

חקיקת חוק הקמתו של המוזיאון הלאומי לתרבות ואמנות בישראל
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●

הקמת מועצה ציבורית עליונה לתמיכה באמנים ובעשייה האמנותית בכל הארץ ,אשר תיתן
ביטוי למורשת התרבותית של העדות השונות ותעודד יצירה

●

הרחבת הפעולה לקליטתם המקצועית והתרבותית של אמנים עולים

●

העמקת הקשרים התרבותיים עם מדינות העולם ,בדגש מיוחד על ארצות הים התיכון

●

גיוון והנגשת התרבות בדגש על קידום יצירה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית
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