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 י"ד טבת התשפ"א 

 לכבוד 

 שר המשפטים חה"כ אבי ניסנקורן   משרד המשפטים 

 מחלקת ייעוץ וחקיקה   ,עו"ד דני חורין

 רפרנט תמיכות   ,עו"ד חנן ארליך

  שר התרבות חה"כ חילי טרופר משרד התרבות   

 מיכל אלרן  ,יועצת השר

 אייל בורס    ,מועצת הקולנועיו"ר 

   אתי כהן  ,מנהלת המועצה לקולנוע

   ; עו"ד גבי מאיר עו"ד הדס פרבר –המחלקה המשפטית 

 

 סגירת קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה דרישה לפעולה דחופה למניעת הנדון: 

 

 שלום רב, 

הבעיה  מחזקים את משרדי הממשלה בחתירתם לפתרון , נציגי היוצרים בקולנוע ובטלוויזיה, אנו

העלולה להוביל לסגירת הקרן ולגרום לפגיעה ישירה  בעיה  ,שמאיימת על שלמותה של קרן הקולנוע מקור

 וחמורה ביוצרי הקולנוע. 

מתקשים להבין כיצד בשעה שתעשיית התרבות הישראלית, ובראשה תחום הקולנוע האבוד, מדממת   אנו

להיתפס בקטנות    המשרדים הנמעניםי  נציג  יםוחוטפת מכה אחר מכה בימי הקורונה הארורים, בוחר 

להגן על התרבות  הוא    , כמשרדי ממשלה,תפקידכם ולהוסיף עוד קצת שמן למדורת התרבות הבוערת.

עדיין   -בתקופה הקשה ביותר שלה  ונוקדניים הישראלית ולא להציב בפניה עוד ועוד מכשולים קנטרניים

 ניתן לתקן, עשו זאת! 

מעבר לעובדה כי בעיות אדמיניסטרטיביות אינן יכולות לשמש עילה לסגירת קרן, יש לקחת בחשבון את  

אנו נמצאים בו. השנה הזו הייתה קשה במיוחד עבור היצירה הישראלית בכלל  התקופה המורכבת בה 

מיומיים לפני סוף השנה. תקציב שאמור להיות מאושר בחודש מארס  והקולנוע בפרט ואנו נמצאים פחות 

 לכל המאוחר עוד לא אושר והקרנות מתנהלות לפי תשקיפים וצפי.  

קיחת אחריות על  חמוק מלל  ונסיוןבהודעה כזאת, המגיעה בתזמון כזה ובהתנהלות כזו, יש משום אטימות 

צאים באמצע ההפקה או החלו בהכנות אליה,  גורלם של עשרות יוצרות ויוצרים, מפיקות ומפיקים שנמ 

אשר יצאו לצילומים והשקיעו עשרות עד מאות אלפי שקלים, על בסיס הסכמים שנחתמו מול הקרן  

 והסתמכותם על כך, וכעת נותרו ללא פתרון. 

 



 
כנציגי היוצרים אנו מצטרפים ונצטרף לכל מהלך משפטי שיסייע לתקן את העוול ככשל שיהיה כזה. אך  

התעשתו! שר   -ולכן אנו קוראים כאן , זו איננה משפטית וככזו היא משוחררת ממגבלות הנימוספנייה 

הובילו לכך   – לפעול לתיקון הדברים לאלתר כםמשרד י את צוות והנח -  התרבות, שר המשפטים

 שהמהלכים לפתרון יישאו פרי.

  ,שעות 24-בויוצרות יוצרים    650- למעלה מ חתימות של, ומצורפת למכתב זה, גרפה עצומה שהופצה בעניין

מאות יוצרים מצפים לפתרון בהקדם ושמחים על  .  כאשר מניין החותמים רק הולך ועולה ככל שהזמן עובר

 העבודה שנעשית למציאת כזה ומקווים שתישא פירות. 

 

 , בכבוד רב

 

  יו"ר , חגית בן יעקב הפורום הדוקומנטרי בישראל )ע"ר(  

 המקורית אחראית היצירה  , ענת מוזס

 יו"ר , יוסי גוון איגוד מקצועות האנימציה )ע"ר(  

 מקורית היצירה  האחראי ,  יונתן שקדי

  מארק רוזנבאום, יו"ר  ( רהמפיקים לקולנוע וטלוויזיה )ע"איגוד  

 יצירה  העו"ד צביקה גוטליב, אחראי        

 חיים אידיסיס, יו"ר   איגוד התסריטאים בישראל )ע"ר(

 עו"ד ליאור תמאם, אחראי היצירה        

 לימור פנחסוב, יו"ר  איגוד הבמאיות והבמאים בישראל )ע"ר( 

 מקורית היצירה  הרועי אלבה, אחראי        

 

 



 

 עצומה להצלת קרן מקור 

 

והטלויזיה פונים אליכם  להפוך החלטה  אנחנו יוצרות ויוצרים, נשות ואנשי תעשיית הקולנוע  

שנתקבלה בוועדת התמיכות של משרד התרבות ושמשמעותה בפועל היא סגירתה של קרן מקור  

לסרטי קולנוע וטלוויזיה, אחת משתי קרנות ציבוריות בלבד התומכות בהפקת סרטים קצרים 

 ובסרטי אנימציה קצרים בישראל.

כן בודאי, אך ברור לנו כי סגירת קרן שפעילותה בשנים  איננו נכנסים לפרטי הדברים, הידועים ל

 האחרונות מצטיינת בקשב ליוצרים, תוצרים מצויינים ושקיפות בפעילותה, אסור שתקרה.

מעבר לעובדה כי בעיות אדמיניסטרטיביות אינן יכולות לשמש עילה לסגירת קרן ויש דרכים  

זו היתה קשה במיוחד עבור היצירה  נוספות לטפל בנושא, יש לקחת בחשבון את הזמן. השנה ה

הישראלית בכלל והתיעודית בפרט ובהתנהלות זו יש משום אטימות וחוסר לקיחת אחריות על  

גורלם של עשרות יוצרות ויוצרים, מפיקות ומפיקים שנמצאים באמצע ההפקה או החלו בהכנות  

הסכמים שנחתמו    אליה *אשר יצאו לצילומים והשקיעו עשרות עד מאות אלפי שקלים, על בסיס

 מול הקרן והסתמכותם על כך, וכעת נותרו ללא פתרון* . 

אנו קוראות וקוראים לכם לשקול מחדש צעד דראסטי שיכול להנחית מכה אנושה על התעשיה  

 שלנו. 
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