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  הנדון: נזקי הקורונה לתעשיית הקולנוע בישראל

 

 שלום רב,

 שמחנו לשמוע על ההסדר לסיוע בהתנעת פעילותם של מוסדות התרבות, פורום בו אנו שותפים,
 בסך 200 מיליון שקלים. אנו מעריכים כי חלקו היחסי של ענף הקולנוע בנזקי תחום התרבות הינו
 בשיעור של 15%, ועל כן 30 מיליון ₪ הוא הסכום אותו אנו מבקשים להתנעה מחדש של פעילות

 הקולנוע.

 הסכום הנ"ל ישמש לצורך:

  פיצוי - על נזקים להפקות שהתחילו ונעצרו בשלבים שונים: הוצאות פרה-פרודקשן, ביטול1.
 ימי צילום, תשלומים לצוות, תשלום ותיאום לוקיישנים, החלפת צוותים וכיו׳ - עד סכום של

  200 אלף ₪ לסרט עלילתי או עד 20% מתקציב הסרט.

 כרטיסים והפצה - בדומה למצב בתיאטראות, אשר נאלצו לבטל מופעים, כך גם לגבי בתי2.
 הקולנוע. כל הסרטים שהוקרנו בבתי הקולנוע / יצאו להפצה - ספגו נזק כספי כבד כתוצאה

 מאי-מכירת כרטיסים. מדובר בהפסד הכנסות בגובה עד מאות אלפי שקלים לסרט. עם זאת,
 לעומת תיאטראות שמוכרים כרטיסים מראש, בבתי הקולנוע, המוכרים כרטיסים לרוב ביום

 עצמו, יש פער במידע על אובדן הכנסות מול ביטולים. אין עוררין כי קיים נזק, אך ניתן
 להעריכו לפי ההכנסות של השנים הקודמות. להערכתנו מדובר במאות אלפי שקלים לסרט.

 בנוסף לבתי הקולנוע, צפוי ליוצרים/ות אובדן בגובה אלפי שקלים לסרט אל מול ביטול
 ההקרנות הפרטיות מול קהל, החל ממועדוני קולנוע במועצות אזוריות ועד הרצאות ומפגשי

 יוצרים/ות. הדבר מהווה אפיק הכנסה משמעותי ליוצרים/ות, שרבים מהם לא רואים את עיקר
 פרנסתם ממכירת כרטיסים או מתשלום עבור העבודה על הסרט, אלא מאירועים נלווים ושיחי

 יוצרים/ות.

 השקעות - בהתאם למבחני התמיכה של חוק הקולנוע, סרטים נדרשים להשקעה פרטית כדי3.
 לקבל תמיכה ממשלתית. כך למשל, במסלול לסרט פיצ׳ר עלילתי (2 מיליון שקלים), המפיק



 
 נדרש להראות השקעה בסך 1 מיליון שקלים. במסלול הדוקומנטרי, סרט בעלות של 500

 אלף ₪ צריך לגייס 300 אלף ₪ לפחות מגוף פרטי שאינו הקרן. הקורונה מחקה את
 המשקיעים, ואיתם ההיתכנות להוציא לפועל הפקות חדשות ותמיכה מהמדינה. הסרטים
 עומדים במקום. מדובר ב-33% מעלות הסרט לכל הפחות ועד ל-70% מתקציב הסרט.

 הוצאות  - להפקות שמתחילות כעת / הפקות עתידיות צפויות להתווסף הוצאות נוספות4.
 לצורך עמידה בתנאי "התו הסגול" להפקות, דוגמת הוצאות הסעה גבוהות (פחות אנשים

 בכל רכב), חיטוי, הפרדה, בדיקות וכיו'. בהתאם לאופי, גודל ומיקום ההפקה, התוספת
 מוערכת בכ-5-10% מתקציב הסרט.

 

 

 עבור 24 סרטי פיצ׳ר הנתמכים על ידי הקרנות בסכום של כ-40 מיליון שקלים, ו-20 סרטי תעודה
 הנתמכים בסכום של כ-10 מיליון שח בשנה, המשמעות היא תוספת של: 7-8 מיליון (סעיף 1) + 5-6

 מיליון (סעיף 2)+ 13 מיליון (סעיף 3)+ 2-5 מיליון (סעיף 4) = כ-30 מיליון שקל.

 נוסיף כי במשך שנים לא גדל תקציב התמיכה בקולנוע כלל, על אף עליית מדד המחירים, עלויות
 ההפקה ועוד, אלא רק נגרעו ממנו כספים, בשל ריבוי קרנות הקולנוע (תקורות של כ-14 מיליון שקל),

 קרנות אזוריות חדשות (תקורות נוספות) ותמיכה מבוססת ניקוד במקום הבטחת תמיכה בתוצרים
 המגיעים למסך. מצב ענף הקולנוע הינו בכי רע עוד בטרם פרץ משבר הקורונה, כאשר סרטים

 ויוצרים/ות נאבקים על זכות קיומם.

 כעת, אם לא נקבל סיוע בדומה לזה הניתן בצרפת או בקנדה, לא ניתן יהיה להמשיך ולצלם סרטים
  בישראל.

 מעל 40 סרטים שלא ניתן לצלם ולהקרין - משמעותם אלפי ימי עבודה של עצמאיות/ים היושבים
 בבית!

 לפיכך אנו מבקשים כי מתוך ההסדר לפיצוי נזקי הקורונה בתרבות יוקצו 30 מיליון שקלים
 לפיצויים והתנעה מחדש של תעשיית הקולנוע הישראלית.

 שתי סוגיות נוספות הכרוכות בקורונה הן:

 היעדר ביטוח קורונה להפקות, אשר אינו מאפשר חזרה לצילומי סרטים.1.

 הצורך בפעימות נוספות לסיוע לעצמאים/ות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, אשר בשל אי2.
  חזרת התעשייה לפעילות, עדיין יושבים כעת בבתיהם ללא פרנסה.



 
 לסיכום נציין כי מסמך זה עוסק בפעילות המיידית הנדרשת לסיוע לקולנוע הישראלי לצלוח את

 משבר הקורונה ולהתגבר על נזקיו. לצידן, קיימים עניינים נוספים שיש לדון בהם ולקדם יחד למען
  התרבות הישראלית, ואנו נשמח לשיתוף פעולה מבורך גם בהם.

 

 בברכה,

 מרק רוזנבאום, יו"ר איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה
 בישראל

 לימור פנחסוב, יו"ר איגוד הבמאיות והבמאים
 דניאל לפין, יו"ר איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה

 בישראל
 חגית בן יעקב, יו"ר הפורום הדוקומנטרי בישראל

 

 

 

 העתקים:

 מר רז פרויליך, מנכ״ל משרד התרבות והספורט
  גב׳ גלית והבה שאשו, ראש מנהל תרבות

 מר איליה כץ, ראש צוות תקציב, משרד האוצר
 מר דביר ז'ורנו, רפרנט צוות תקציב, משרד האוצר


