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לכבוד,
גלית והבה שאשו
ראשת מנהל תרבות
משרד התרבות והספורט

הנדון :עיכוב תשלום תמיכות  2019לגופים בתרבות

גלית שלום רב,

כידוע לך ,נכון להיום ,סוף אוגוסט  ,2019טרם התקבלו החלטות משרד התרבות על תמיכה בגופים
ובפעילות לשנת  !2019גופי הקולנוע מוצאים עצמם במצב תזרימי בלתי אפשרי ונאלצים להקפיא פעילות
ולהלין שכר עד לקבלת תמיכות המשרד.

לאחרונה נשמע קולה של שרת התרבות על פני כל במה אודות הישגיה בהעלאת תקציב הקולנוע ושינוי חוק
הקולנוע .מה שנשמט מהדיווחים הוא שלדבר הזה אין שום ביטוי במציאות מאחר ובפועל ,כספי הקולנוע
יושבים במשרד ללא חלוקה ולא מגיעים לגופי הקולנוע עצמם.

לא ברור מדוע מאז אושרו מבחני התמיכה החדשים בתחום הקולנוע בפברואר  2019ועד היום  -לא הצליחה
ועדת התמיכות של המשרד להגיע לכד י החלטה לגבי גובה סכומי התמיכה במוסדות הקולנוע .מדובר בחצי
שנה שבה תקנות תקציביות אינן מאושרות ,חצי שנה של עיכוב בתזרים הכספי ,חצי שנה במהלכה פועלים
הגופים הנתמכים ללא תקצוב של המשרד.

אנחנו ,איגודי היוצרים והיוצרות בקולנוע ,נמצאים אתך ועם משרדך בשיח שוטף מאז תחילת ( 2019ואף לפני
כן) ומתריעים בפניכם כי שינויי החקיקה נעשים ללא דאגה לגופים הנתמכים וכי ללא התזרים הכספי של
המשרד  -הם יאלצו להקפיא את הפעילות.

מעבר לאילוץ להלין שכר ולפגום בניהול התקין ,משמעות הדבר היא שעולם היצירה הקולנועית כולו משותק
כמעט מפע ילות .לא נחתמים חוזים לסרטים חדשים ,סרטים וסדרות לא יוצאים להפקה או לפיתוח ,התעשייה
קפואה ,על אלפי היוצרים ,העובדים ,השחקנים והאמנים אשר מטה לחמם מצוי בה.
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כידוע לך ,לא מדובר ב פגיעה זמנית ומקומית ,משמעותו של הקיפאון הזה הוא אי עמידה של הקרנות והארגונים
בחו בות המוטלות עליהם לעמידה בסך פעילות שנתי מסוים – אם לא יעמדו בקריטריונים שנקבעו יימצאו
עצמם בשנה הבאה ללא תמיכה כלל.

יתרה מזאת ,לא מדובר בבעיה תקציבית כללית .להבנתנו ,החוזים של האוצר עם משרד התרבות נחתמו ומשרד
האוצר הקדים את מועד התקצוב לשנה הנוכחית על מנת לגשר על הפערים .הדברים תקועים בהכנת הניירת
הנדרשת לצורך הדיונים בוועדות הפנימיות של משרד התרבות .בינתיים ,גופי התרבות מועמסים בדרישות
בירוקרטיות שרירותיות או באילוץ למלא מסמך כזה או אחר.

בין אם התנהלות זו היא תוצאה של כוונה תחילה ובין אם פשוט חידלון בירוקרטי ,המשך ההתנהלות ההרסנית
הזו יביא לפגיעה אנושה בתרבות הישראלית וביוצריה.

אנו פונים אלייך בקריאה לפעול באופן מיידי להסדרת פעילותן של ועדות משרדך ולהעברת הכספים לגופים
הנתמכים.

בתודה ובברכה,
איגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)
איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בשיראל (ע"ר)
הפורום הדוקומנטרי בישראל (ע"ר)
איגוד מקצועות הפוסט בישראל (ע"ר)
איגוד מקצועות האנימציה (ע"ר)
איגוד יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בירושלים (ע"ר)
איגוד המפיקים (ע"ר)

העתקים:
ד"ר אייל בורס – יו"ר מועצת הקולנוע
מר יוסי שרעבי – מנכ"ל משרד התרבות והספורט
הגברת רויטל לוי – ראש ענף תמיכות ,משרד התרבות והספורט
הגברת אתי כהן – רכזת תרבות ואמנות ,משרד התרבות והספורט
הגברת אילה מוזס -מנהלת אגף מורשת ומנהלת מחלקת מחקר ומורשת ,משרד התרבות והספורט
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