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תמוז תש"פ ב גכ"  

 לכבוד 

 חה"כ חילי טרופר 

 שר התרבות והספורט 

 

 טיוטת תיקון מבחני התמיכה בקולנוע  הנדון:

 חילי שלום רב, 

  ההמסדיר  ,התפרסמה להערות הציבור טיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום הקולנועביוני  22-ב .1

למרות   .)להלן "הטיוטה"(  חוק הקולנועל  בהתאםחלוקת כספי התמיכות ביצירה קולנועית  את

מועצה  לעסוק במצענו שאיננו יכולים להתייחס אליו מבלי  שהתבקשנו להגיב למוצע בטיוטה, 

 הגוף המייעץ לשר בנושא הקולנוע.  –הישראלית לקולנוע 

וחסרה מאוד באנשי   ,שליש מהדרוש בחוק, מאודבהרכב חלקי מועצת הקולנוע פועלת כידוע לך,  .2

אותה מועצה, שרובה המכריע הצביע לפני   מקצוע ברי סמכא ונסיון בתחום הקולנוע והטלוויזיה.

מציעה שוב    – גרם נזק לא מבוטל לעולם הקולנועש שינוי  – שנתיים על שינוי מהותי של המבחנים

אנו נחשפים מצד המועצה  פעם נוספת   ,כך .לאותו החוק כהלכהשינויים חלקיים ולא מנוסחים 

ת  וושל מטרככלל  הקולנוע   חוסר הבנה של תחוםהאמונה על הקולנוע להתנהלות שגויה מתוך 

 . הקולנוע בפרט חוק

את  את תפישת עולמה של שרת התרבות הקודמת ושיקף   2018-בשנעשה תבחינים תיקון העומק ב .3

התיקונים הנוכחיים הינם מקצה שיפורים של המדיניות הזו, מדיניות  המדיניות שהתוותה. 

 שגובשה בסיועם ובייעוצם של גופים וארגונים שבינם לבין קולנוע ויצירה קולנועית אין דבר. 

אינם גילום של מדיניות חדשה אלא תיקונים "נקודתיים",  המוצעים בטיוטה הנ"ל התיקונים   .4

 רובםאמנם, מדובר בהדבקת פלסטר על יד שבורה. ים. הבהרות ליישום של התיקונים הקודמ

עם נציגי גופי הקולנוע. שמחנו מאוד   (בהרכבה החסר)המועצה מבוססים על פגישה שקיימה 

  נפלו על אוזניים קשובות וקיבלו ביטוי  ,, לפחות בחלקןהערותינושלראות  ו  הלהיפגש עם חברי

לא   – (כזו שעומדת בדרישות חוק הקולנועו )אפילכל מועצה  בתיקונים. עם זאת, זה ברור,מסוים 

  אתגריו ומשמעויותיו, בפגישה אחת על , המורכב ורב המשתנים תחוםהלצלול לעומקו של  תוכל

   .כאמור  מועצה שאין בה נציגות מספקת של יוצרי קולנועבעל אחת כמה וכמה  זאת ויחידה.

התיקון  בוצע   2018-בכבר  .המועצה  ה החסר שלהרכבהדבאים לא אמורים רק ביש לציין כי   .5

כעת   שמתלווים לוגם התיקונים  , לכן מטבע הדבריםהשאינו תואם את המציאות בתעשיי  באופן

הללו אינם  ש  אהטובות של חברי המועצה, אל  םבכוונותיהבלב שלם אנו מאמינים  לוקים בחסר. 

כך יוצא שהגוף   – שיסייעו להםאנשי מקצוע בתחום הקולנוע ולצידם לא יושבים אנשי קולנוע 

 המייעץ לשר אינו מקצועי ומספק לשר התרבות ייעוץ קלוקל.
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  להביע את דעתנו על מקצה תיקונים ושיפוריםשוב אנו מתבקשים  ,כעת משהטיוטה פורסמה .6

אנו מסרבים להמשיך במשחק הזה, הקולנוע הישראלי   עד כאן. ולהלן ההתייחסות שלנו:נוסף, 

חשוב לנו מדי מכדי להניח לו להיות נרמס על ידי אג'נדות פוליטיות לא רלוונטיות ועל ידי גופים  

 . על אף רצונם הטוב – שבינם לבין עשייה קולנועית או קידומה אין דברוארגונים 

  ,של הקולנוע הישראליהמורכב מצבו נובעים מרצון להקל על  התיקונים רבים מאנו מבינים כי  .7

  .ואינו מקצועיבו הם מוצעים אינו מקובל שוכל אופן הפעולה מאחר  לא יכולים לקבלםאנו   אך

מבלי  את התמונה כולה ו הלא רואהמועצה  .יםולא מספק  יםחלקי הצעדים שמתבצעים הינם

 . רבותה של ישראלתהישראלית ובציבור ביצירה הכספי ב להתכוון משחקת

ככל שתהליכי עומק בקולנוע הישראלי   :באופן הברור ביותרמטרתנו במכתב זה היא להדגיש  .8

הרי שאנו  , ללא דיאלוג מתמשך וללא מקצועיות בתחום, מתקיימים ללא מועצה מתפקדת

 .נקודתית עם חלקנו ותמיטיב הםההחלטות שיצאו מ אפילו אם, על הסף מתנגדים להם

מה שדרוש  . תעשיית הקולנוע הישראלי קפאה מפעולה כבר חצי שנהוהימים הם ימי קורונה  .9

הנשמה, לא סט של כללים חדשים שיטלטלו אותה  והוא סיוע    ה היום יותר מתמידלתעשיי 

אין אנו יודעים מה צפוי לתעשיית הקולנוע בעוד   .בגורלה ייני בלתי ענו ז חפודיון  עוד , או מהיסוד

חובבניים    –מבקשת אותה קבוצה לא מייצגת לקבע תנאים חדשים שלושה חודשים, ואילו כאן  

 . קדימהשנתיים לא פחות מ למשך  –ומוטים 

  אנו מבקשים ממך באופן בהול להביא ו.אין אנו מאמינים כי זוהי דרכ ו כבוד השר פגשנו עם נ .10

אנו נשמח להיות לך לעזר בכל   להתעשתות של מועצת הקולנוע ושל מנגנוני הקולנוע בישראל.

 .עניין ולסייע להגשים כל מטרה שתביא לחיזוק הקולנוע הישראלי להגדלת תקציבו ולהצלחתו

  ניתיקולאשר את לסרב ו  לממש את הרוח החדשה שהביא עימו למשרד התרבות על השר .11

ה של תחום הקולנוע  לאפעולת עומק אמיתית להבנה מ  ושםשתי רק לאחר .יםהמבחנים המוצע

  ביניהם ,ארגוני היוצריםהאתגרים והחוזקות שלו, תוך דיאלוג מתמשך עם על בימים אלו, 

 . נוכל להצעיד את הקולנוע לדרך חדשה וטובה יותר – העובדים והשחקנים ,המפיקים

הקולנוע בתיקונים הנדרשים  חזון מעמיק ומנומק לחלוקת כספי חוק  עד שיגובשהצעתנו היא ש  .12

לתעשייה  מיידי סיוע הושיט ללהניח את התיקונים בצד ויש   ,ובהליך התקין והמתבקש כאמור

 . זו סוערת , כזו שתחזק את הקולנוע בתקופה באמצעות הוראת שעה

 בכבוד רב, 

 איגוד התסריטאים ע"ר , ליאור תמאם )עו"ד(                         

 הפורום הדוקומנטרי בישראל ע"ר, ענת מוזס 

 איגוד הבמאיות והבמאים ע"ר, רועי אלבה

 לקולנוע ולטלוויזיה ע"רהישראלית האקדמיה , נעמי מיכאלי

 בישראל ע"רארגון השחקנים  –שח"ם , אורי רשטיק

 פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל, ליאור אלפנט


