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 1018דצמבר ב 16
 
 
 
 
 

 לכבוד
 שרת התרבות והספורט

 ירושלים
 באמצעות דוא"ל

 
 
 
 

 שלום רב,
 
 
 
 

 משרד התרבות בהנהגתך על ידי מתמשכת ביוצרים ובגופי התרבותקשה ופגיעה הנדון: 
 

והבלתי ההתנהלות הכושלת על מוחים  המייצגים את הגופים, המוסדות וארגוני היוצרים הח"מו אנ

עיכובים על ידי הנהגתך שבאופן שיטתי פוגע בגופים וביוצרים של משרד התרבות ב תקינה

שינויים של הרגע האחרון והזרמת התמיכות בהודעות על גובה התמיכות, מסירת בשיטתיים 

 .  בדרישות מן הגופים

 

בניגוד לנוהל שר אוצר על פיו הנכם מחויבים לפעול, ובו מצוינים מועדים למסירת הודעות על 

למצב בו רוב גופי  1018בשנת  הגיע משרד התרבות לחלוקת הכספים, התמיכות ומועדים 

התרבות קיבלו את ההודעות על התמיכה אחרי אמצע השנה וחלקם הגדול בסוף השנה. אפילו 

שממתינים מוסדות וארגונים הנתמכים יש עדין שבועיים לפני סוף שנה  נמצאיםבימים אלה שאנו 

 להודעות או לחילופין לכספי התמיכה.

 

חוסר מתקשים לתפקד בגלל  שגופים אלהשל התנהגות חסרת אחריות זאת גורמת לכך המשמעות 

 ותפקודם נפגע. , אינם יכולים לשלם ליוצרים ולספקים, מתקשים לשלם משכורותתזרים

 

שוב אנו מסיימים שנה נוספת שבו המשרד ההבטחות שהתקבלו הרבות מהשטח ולמרות הפניות 

 שב ופוגע בגופי התרבות והיוצרים.בהנהגתך 

 

שמעל כול במה תוקפת את היוצרים והגופים ודורשת צדק חברתי  ,את –נאה מקיים נאה דורש 

 שוללת את אותו צדק מגופי ויוצרי התרבות בישראל .
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 :העתקים

 

 ל משרד התרבות והספורט"מנכ שרעבייוסי 

 משרד התרבות והספורט והבה שאשו ראשת מנהל תרבות גלית

 וצרהחשב הכללי משרד הא ל "סגנית חשכ קדםמירב 

 משרד המשפטים (ייעוץ) ש "משנה ליועמ זילברדינה 

 ר ועדת חינוך ותרבות בכנסת"מרגי יויעקב 

 

 

 

 כבוד רבב
 

 פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל 
 פורום יושבי ראש הנהלות של מוסדות תרבות 

 ות ערביםפורום מוסדות תרב 
 הפורום הדקומנטרי בישראל 
 איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 

 איגוד התסריטאים 

  הסופרים העבריםאגודת 

 מרכז מוסאוא 

 ות והבמאיםאיגוד במאי 
 איגוד האמנים הפלסטיים 

 איגוד המחזאיות והמחזאים 
 אגוד אמני ישראל-אמ"י 
 ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון-אי"ב 

 בת"י אגוד במאי התיאטרון בישראל 
 רפיםעמותת הכוריאוג 

 ם ארגון השחקנים בישראל"שח 
 

 

 


