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מוסדות וארגוני תרבות לשרת התרבות והספורט מירי רגב

"ההתנהגות חסרת האחריות של משרדך גורמת לכך
שגופי תרבות רבים מתקשים לתפקד בגלל חוסר
תזרים ,אינם יכולים לשלם ליוצרים ולספקים,
מתקשים לשלם משכורות ותפקודם נפגע"
"נאה דורש נאה מקיים – את ,שמעל כול במה תוקפת את היוצרים והגופים
ודורשת צדק חברתי שוללת את אותו צדק מגופי ויוצרי התרבות בישראל"

שורה של מוסדות וארגוני תרבות במכתב אל שרת התרבות והספורט מירי רגב במחאה על
התנהלותו הכושלת והבלתי תקינה של המשרד בראשותה ,אשר באופן שיטתי פוגע בגופים
וביוצרים על ידי עיכובים שיטתיים במסירת הודעות על גובה התמיכות ,בהזרמת התמיכות
ושינויים של הרגע האחרון בדרישות מן הגופים.
"נאה דורש נאה מקיים – את ,שמעל כול במה תוקפת את היוצרים והגופים ודורשת צדק
חברתי שוללת את אותו צדק מגופי ויוצרי התרבות בישראל" ,כתבו נציגי ארגוני התרבות
לשרה רגב.
לדברי הארגונים ,בניגוד לנוהל שר אוצר על פיו משרד התרבות אמור ומחויב לפעול ,ובו
מצוינים מועדים למסירת הודעות על התמיכות ומועדים לחלוקת הכספים ,רוב גופי התרבות
קיבלו את ההודעות על התמיכה אחרי אמצע שנת  8102וחלקם הגדול בסוף השנה בלבד.
כמו כן ,שבועיים לפני סוף שנה יש עדין מוסדות וארגונים נתמכים שממתינים להודעות ,או
לחילופין ,לכספי התמיכה.
"המשמעות של התנהגות חסרת אחריות זאת ,גורמת לכך שגופים אלה מתקשים לתפקד
בגלל חוסר תזרים ,אינם יכולים לשלם ליוצרים ולספקים ,מתקשים לשלם משכורות ותפקודם
נפגע" ,נכתב במכתב שנשלח לשרה .עוד נכתב כי "למרות הפניות הרבות מהשטח
וההבטחות שהתקבלו שוב ,מוסדות וארגוני התרבות מסיימים שנה נוספת שבו המשרד
בהנהגת השרה שב ופוגע בגופי התרבות וביוצרים".
ירון סדן ,לשעבר מנכ"ל הוצאת עם עובד ותיאטרון החאן" :היה מועיל אם השרה רגב
ה ייתה מפנה את האנרגיות הרבות שלה לניהול ענייני משרדה ולסיוע לפקידי משרדה
למלא את ייעודם ,כך שהקצבות יועברו למוסדות התרבות וליוצרים בזמן ובהיקף ראוי,
כנדרש על פי נוהל שר האוצר 9תחת זאת מנהלת השרה מלחמת חורמה ביוצרים
ובאמנויות ורומסת באופן שיטתי וברגל גסה את חופש היצירה בישראל"9

על המכתב חתומים :פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל; פורום יושבי ראש הנהלות של
מוסדות תרבות; פורום מוסדות תרבות ערבים; הפורום הדוקומנטרי בישראל; איגוד המפיקים
לקולנוע וטלוויזיה; איגוד התסריטאים; אגודת הסופרים העברים; מרכז מוסאוא; איגוד
במאיות והבמאים; איגוד האמנים הפלסטיים; איגוד המחזאיות והמחזאים; אמ"י-אגוד אמני
ישראל; אי"ב-ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון; בת"י אגוד במאי התיאטרון בישראל; עמותת
הכוריאוגרפים; שח"ם -ארגון השחקנים בישראל.

