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 לכבוד
 מר רוני חיזקיהו 

 החשב הכללי
 
 

 שלום רב,
 

 העברת כספי התמיכות לגופי  התרבות בישראלהנדון: 
 

אלפי המבצעים והמוסיקאים אנו הח"מ המייצגים את הגופים, המוסדות וארגוני היוצרים, 
פונים אליך בבקשה להקצות  את התקציב הנדרש למנהל התרבות על מנת  האמניםו עובדים

 לום כספי התמיכות המגיעים לגופי התרבות בישראל.לאפשר את תש
 

פורט אינו מאפשר את תשלום בימים אלה התבשרנו שהתקציב שהוקצה למשרד התרבות והס
 . לגופים הנתמכים המקדמה

 
 שרות  אלפי עובדים תמיכת משרד התרבות נועדה לאפשר לגופי  התרבות לשלם שכר לע

 ם ממילא( משמעה העברת כספי התמיכה )המצומצמיגופי התרבות בישראל. אי  המועסקים בכלל
ית עליה הם מופקדים, פעילות התרבותתפגע יכולתם של גופי התרבות לבצע את הה ב זבמצ

צר תגובת שרשרת שנזקיה מכך יפגעו גם ההכנסות העצמיות של גופי התרבות. כך תיוווכתוצאה  
 וארוכי טווח. יהיו קשים 

 
(. 0212-מהתמיכה שניתנה ב 1110איננו מבקשים להאיץ את תזרים המזומנים מעבר למגיע לנו )

 כב את הכספים אותם הוא נדרש להעביר אלינו כדין. כל בקשתנו היא כי משרד האוצר לא יע
 

על מנת להקצות את הכספים הנדרשים  למשרד.   שתפעיל את סמכותךאשר על כן אנו מבקשים  
 .על מנת למנוע כל עיכוב נוסף בהעברת הכספים המיועדים לגופי התרבות בישראל

 
ברצוננו להזכיר שהמוסדות, גופי התרבות, האמנים והיוצרים מהווים את הבסיס החשוב לחוסנה 
של החברה. פגיעה במוסדות משמעה פגיעה בכלל אזרחי ישראל. זכותו של כל אזרח לצרוך 
תרבות כפי שזכותו לקבל חינוך, בריאות וכו'. אל תיתן ידך להרס התרבות, האמנות והיצירה 

 המקורית.
 
 
 
 

 ד  רבבכבו
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פורום מוסדות תרבות  *פורום יושבי ראש הנהלות של מוסדות תרבות פורום מוסדות תרבות * 
איגוד  *המפיקים לקולנוע וטלוויזיה איגוד  *הפורום הדקומנטרי בישראל  *ערבים 

וד איג הישראלית לקולנוע וטלוויזיה *האקדמיה  *במאיות והבמאים האיגוד  *התסריטאים 
איגוד  *מרכז מוסאוא  *אגודת הסופרים העברים *  ועות הפוסט בישראלאיגוד מקצ-העורכים

ארגון -"באי *אגוד אמני ישראל -אמ"י *איגוד המחזאיות והמחזאים  *ם פלסטייהאמנים ה
 * עמותת הכוריאוגרפים *בת"י אגוד במאי התיאטרון בישראל  *יוצרים עצמאים בתיאטרון 

איגוד  .*עצבי במההאגודה למ * גרפים יאורהכועמותת  *שח"ם ארגון השחקנים בישראל 
 הישראלים המוסיקאים

 
 
 

 העתקים:
 ח"כ מירי רגב, שרת התרבות והספורט

 שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר
 חשב הכלליהסגנית  :קדםמירב 

 יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט
 גלית ווהבה שאשו, ראשת מנהל התרבות 

 
 
 


