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تحية طيبة،

الموضوع :تحويل أموال الدعم لمؤسسات الثقافة في إسرائيل
نحن الموقعون أدناه الممثلين عن هيئات ومؤسسات ومنظمات اإلنتاج والعزف الموسيقي وآالف الموظفين والفنّانين ،نتوجه
إليك بطلب تخصيص الميزانية المطلوبة لمديرية الثقافة لكي يتسنى لها دفع أموال الدعم المستحقة لمؤسسات الثقافة في إسرائيل.
لقد علمنا مؤخرا أن الميزانية ال ُمخصصة لوزارة الثقافة والرياضة ال تسمح بتحويل الدفعات األولية للمؤسسات الثقافية صاحبة
الشأن.
إن الدعم الذي تقدمه وزارة التربية يهدف إلى تمكين مؤسسات الثقافة من دفع رواتب عشرات آالف الموظفين العاملين في
المس بقدرة المؤسسات تنفيذ
جميع هيئات الثقافة في البالد ،بينما عدم تحويل أموال الدعم (المحدودة أصال) يعني في هذه الحالة
ّ
المس بمجمل الدخل المستقبلي لها ،وهكذا ستتشكل سلسة من ردود الفعل التي
فعّالياتها الثقافية ،األمر الذي سيؤدي أيضا إلى
ّ
ستكون أضرارها قاسية وطويلة األمد.
نحن ال نطالب بدفعات مالية أكثر مما نستحق ( 12/1من مجمل الدعم السنوي للعام  )2019بل كل ما نطلبه هو أن ال تقوم
الوزارة بتأخير األموال التي يتوجب عليها تحويلها لنا وفق القانون.
بناء على ما تقدّم ،نطلب من حضرتك ممارسة صالحيتك من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة للوزارة ،والعمل من أجل منع أي
تأخير آخر في تحويل األموال ال ُمخصصة للهيئات الثقافية في البالد.
المس بهذه
نود أن نذكر أن المؤسسات ،والهيئات الثقافية ،والفنّانين والمبدعين يش ّكلون قاعدة مهمة لمناعة المجتمع ،وأن
ّ
المؤسسات يعني إلحاق الضرر بجميع مواطني الدولة .يحق لكل مواطن استهالك الثقافة مثل حقه بتلقي التعليم والصحة وما إلى
ذلك .نطلب منك عدم السماح بتدمير الثقافة األصيلة ،والفن واإلبداع.

مع االحترام ،
منتدى هيئات الثقافة * منتدى رؤساء إدارة هيئات الثقافة * منتدى الجمعيات الثقافية العربية * المنتدى الوثائقي اإلسرائيلي *
اتحاد منتجي السينما والتلفزيون * اتحاد كتّاب السيناريو * اتحاد المخرجات والمخرجين * األكاديمية اإلسرائيلية للسينما
والتلفزيون * اتحاد ال ُمحررين * اتحاد المهن المرافقة في إسرائيل * اتحاد الكتاب العبريين * مركز مساواة * اتحاد الفنّانين
التشكيليين * اتحاد كاتبات وكتّاب المسرح * إيمي – اتحاد الفنّانين في إسرائيل * إيب – مؤسسة الكتّاب المستقلين في المسرح
* بتي – اتحاد المخرجين المسرحيين في إسرائيل * جمعيّة مصممي الرقص * شاحام – مؤسسة الممثلين في إسرائيل * رابطة
مصممي المسرح * اتحاد الموسيقيين اإلسرائيلي
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