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שלום רב,

ה דון :טיוטת התיקון למבח י התמיכה בתחום הקול וע
 .1א י פו ה אליכן בדחיפות בשם הקרן החדשה לקול וע וטלוויזיה ,קרן רבי וביץ לאמ ויות ,קרן מקור ,קרן
הקול וע הישראלי ,קרן גשר ,שח"ם ,איגוד המפיקים ,האקדמיה הישראלית לקול וע וטלוויזיה ,איגוד
הבמאיות והבמאים ,איגוד העורכים ,איגוד התסריטאים ,איגוד מקצועות הא ימציה ,הפורום
הדוקומ טרי בישראל ,פורום מוסדות תרבות ואמ ות בישראל ,פסטיבל דוקאביב ,סי מטק ירושלים,
פסטיבל הסרטים הבי לאומי חיפה וסי מטק תל אביב ,בע יין טיוטת התיקון למבח י התמיכה בתחום
הקול וע.
 .2וכח האמור להלן ,בקשכן להקפיא את המשך קידום הליכי התק ת מבח י התמיכה החדשים בתחום
הקול וע ,וזאת עד לשמיעת קר ות הקול וע ואיגודי היוצרים הרלוו טיים על ידי מועצת הקול וע הפועלת
מכוח חוק הקול וע ,תש "ט ,1999-הן לע יין טיוטת המבח ים והן לע יין האמור בדו"ח הוועדה לבחי ת
קר ות הקול וע ,שעליו מבוססת טיוטת המבח ים .כמו כן ,בקשכן לה חות את הגורמים הרלוו טיים
במשרד התרבות ב וגע למועד תחולת מבח י התמיכה החדשים ,הכל כמפורט להלן.
 .3כמו כן ,בקש שמשרד התרבות יאפשר הגשה מיידית של בקשות תמיכה לש ת  2019על ידי הקר ות ושאר
הגופים ה תמכים מתקציב חוק הקול וע )על בסיס מבח י התמיכה הקיימים( ,שכן ש ת  2019תחל בתוך
ימים ספורים .עד עתה אין לקר ות ולשאר הגופים כל תקציב לש ה ה כ סת ,וחוסר הוודאות ,כפי
שיוסבר גם בהמשך ,פוגע קשות בע ף הקול וע וביוצרים.
 .4בהתאם ל והל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדי ה ,יש לאפשר את הגשת הבקשות עד 1
בדצמבר של הש ה הקודמת לש ת התמיכה )סעיף )6ג( ל והל( .מועד זה חלף לפ י כארבעה שבועות .כמו
כן ,את הדיון בבקשות יש להתחיל לא יאוחר מיום  1בי ואר של ש ת התמיכה )סעיף )6ז( ל והל( .מועד זה
יחלוף בעוד פחות משבוע .המועדים ש קבעו ב והל שר האוצר ועדו להבטיח שהגופים ה תמכים יוכלו
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לפעול בש ת התמיכה ולתכ ן את פעילותם ,ואין מקום לעיכוב וסף רק בשל הרצון לתקן את מבח י
התמיכה )בהליך פגום ,מחטפי ובעייתי ,כפי שיתואר להלן(.
 .5בכל ה וגע להליך התק ת מבח י התמיכה ,פ ייה זו באה בהמשך לפ ייתי מיום  ,26.6.2018לתשובתה של
עו"ד פרבר-אלמוגי מיום  ,1.7.2018לפ יית הקר ות ואיגודי היוצרים ביום  26.11.2018ולתשובת עו"ד ח ן
ארליך מיום .12.12.2018
 .6ראשית ,בקש להתייחס לע יין שמיעת טע ות קר ות הקול וע והאיגודים.
 .7ביום  ,26.6.2018ערב חקיקת תיקון מס'  5לחוק הקול וע ,תש "ט ,1999-פ יתי אליכן בשם חלק
ממרשותיי בע יין הליכי החקיקה הפגומים של התיקון .בין השאר ציי תי ,כי הוראות החוק הן תולדה של
דו"ח הוועדה לבחי ת קר ות הקול וע ,וכי דו"ח זה גובש ו כתב ,מבלי שהתאפשר לקר ות להגיב לטע ות
שהופ ו כלפיהן בדו"ח האמור .יש לציין כי הדו"ח כלל ממצאים אישיים ביחס לקר ות מסוימות וביחס
לבעלי תפקידים מסוימים בקר ות ,וכל זאת בלי שהוצגו לפ י כן הטע ות בפ י אותם אישים וקר ות ,בלי
שהוצג בפ יהם המידע שעליו מתבססות הטע ות ,ואף מבלי שהתאפשר להם לעיין בטיוטת הדו"ח ולהעיר
את הערותיהם.
העתק מכתבי מיום  26.6.2018מצורף ומסומן א'.
 .8בתשובתה של עו"ד פרבר-אלמוגי מיום  1.7.2018כתב כי דו"ח הוועדה אי ו החלטת מדי יות מחייבת,
שיש ליתן זכות טיעון ביחס אליה .עוד כתב בתשובה:
"גיבוש המדי יות מצוי בסמכותה של שרת התרבות והספורט לאחר התייעצות עם
מועצת הקול וע וגורמי המקצוע במשרד ,ומובן כי צעדים אופרטיביים שיי קטו – הן
בדרך של תיקון חקיקה והן בדרך של תיקון מבח י התמיכה – ייעשו בכפוף לחובה
ליתן למרשותיך הזדמ ות לטעון טע ותיהן ,ומתוך הידברות ושקיפות כפי ש עשה עד
כה בהליכים קודמים".
העתק תשובתה של עו"ד פרבר -אלמוגי מיום  1.7.2018מצורף ומסומן ב'.
 .9התשובה לפיה לא הייתה חובה ליתן זכות טיעון לפ י פרסום הדו"ח משום שהוא אי ו החלטה
אופרטיבית היא שגויה משפטית ,שכן גם בטרם מתפרסם דו"ח ציבורי ,שבו מועברת ביקורת על א שים
וגופים ,חובתו של הגוף העורך את הדו"ח לשמוע את מי שעלול להיפגע מן הדו"ח ,לאפשר לו לעיין בחומר
שעליו הדו"ח מתבסס ואף לאפשר לו לעיין בטיוטת הדו"ח ולמסור את תגובתו לטע ות המועלות ביחס
אליו )ראו ,למשל ,בג"ץ  4914/94ט ר ' מבקרת המדי ה ,פ"ד מט) ;(1995) 771 (3בג"ץ  7805/00אלו י '
מבקרת עיריית ירושלים ,פ"ד ז) .((2003) 577 (4אלא שכאמור ,דו"ח הוועדה לבחי ת קר ות הקול וע
כתב ופורסם מבלי ש ית ה לאישים ולקר ות שהת הלותם בוקרה בו ,להגיב לטע ות כלפיהם.
 .10יוער כי הוועדה שמעה ,אמ ם ,את קר ות הקול וע ,אך כלל לא הציגה בפ יהן את הטע ות הקו קרטיות
שתוארו בדו"ח )אשר חלקן ככל ה ראה טען בפ י הוועדה לאחר שפגשה את ציגי הקר ות( ,ולא קיבלה
את התייחסותן לטע ות אלה .בהתאם ,אין כל אפשרות להתבסס על ה"ממצאים" העובדתיים בדו"ח זה,
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וגם מסק ותיו של דו"ח זה הן מסק ות שיש להתעלם מהן לחלוטין .יתרה מזו ,הוועדה פגשה כל קרן
לפגישה קצרה אחת ויחידה ,וזאת בעת שכל עיסוקה של הוועדה התייחס לפעולת הקר ות .הקר ות הן
גופים מקצועיים וותיקים ורבי הישגים ,והוועדה לא איפשרה להן להשמע באופן רצי י מעמיק ומקיף.
המפגש החד-פעמי והעובדה שלא יתן לקר ות ולא שיהן להתייחס לטיוטת הדו"ח ולטע ות גדן ,מלמדת
כי הת הלות הוועדה היתה לשם יציאה ידי חובה ותו-לא.
 .11וה ה ,אף על פי שלא ית ה לקר ות ולאישים ,שעליהם הועברה ביקורת בדו"ח ,להתייחס לטע ות אלה,
ואף שהועדה לא איפשרה לקר ות להציג באופן מעמיק וסדור את עבודתן ,לאחרו ה גובשה טיוטה
לתיקון מבח י התמיכה בתחום הקול וע ,אשר מבוססת ,ולו בחלקה ,על מסק ות הדו"ח .מדובר
בתיקו ים רחבי היקף ודרמטיים ,ולעמדת הקר ות ואיגודי היוצרים הם בעלי השפעה קיצו ית על
הקול וע הישראלי .גם טיוטה זו גובשה מבלי שהתאפשר לקר ות ולאיגודי היוצרים להשמיע את עמדתם.
 .12טיוטת מבח י התמיכה פורסמה להערות הציבור בכתב .אולם עוד קודם לכן עשתה פ ייה ,בבקשה
לאפשר לקר ות ולאיגודי היוצרים להישמע בעל פה בפ י מועצת הקול וע ולקיים עמה דיאלוג ,כפי ש עשה
בעבר )למשל בתיקון התק ות ש עשה בש ת  (2014כאשר תוק ו מבח י התמיכה בתחום זה.
 .13במע ה לפ ייה זו השיב עו"ד ח ן ארליך ממשרד המשפטים ביום  12.12.2018כי ה"שימוע" התקיים
בפרסום טיוטת התק ות להערות הציבור ובקבלת הערות בכתב.
 .14אלא שבתגובה בכתב לא די ב סיבות ע יי ו ,כפי שיפורט להלן.
 .15ראשית ,וכח העובדה שטיוטת התיקון למבח י התמיכה מבוססת על דו"ח ,שבו קבעו ממצאים
עובדתיים ומסק ות ביחס לקר ות הקול וע מבלי שהתאפשר להן להתייחס ולהגיב ,די ן של קר ות
הקול וע ושל איגודי היוצרים אי ו כדין כל אדם או גוף אחר מן הציבור ,שהחובה כלפיו מסתכמת במתן
אפשרות להגיב בכתב .מדובר בגופים שמלכתחילה שללה זכותם להגיב לטע ות שהתייחסו אליהן באופן
ספציפי וישיר .וכח עובדה זו ,התשובה ,לפיה זכות הטיעון התממשה במסגרת הערות הציבור בכתב,
אי ה במקומה ,והיא מתעלמת ממצבן המיוחד של קר ות הקול וע ואיגודי היותרים – הן ככל שהדברים
וגעים להשפעות הישירות של השי וי במבח י התמיכה על הקר ות והן ככל שהדברים וגעים לכך
שהתיקו ים מבוססים על דו"ח ,שהעביר עליהן ביקורת אישית וישירה.
 .16כידוע ,בהתאם לפסיקה ,מתכו ת זכות הטיעון תלויה בכלל ה סיבות .ב סיבות שתוארו לעיל ,אין די
במתן זכות טיעון בכתב במסגרת הערות הציבור למבח י התמיכה.
 .17ש ית ,באותו הקשר יצוין ,כי פעילות מועצת הקול וע בהרכבה ה וכחי היא פסולה ,ובטרם יימשכו הליכי
התק ת מבח י התמיכה ,יש להשלים את הרכבה ולאפשר לקר ות ולאיגודי היוצרים להשמיע את
טע ותיהן בפ יה .בפ יית האיגודים והקר ות מיום  26.11.2018הועלתה הטע ה לפיה אף על פי שחוק
הקול וע מחייב מי וי של  25חברים למועצה ,היום מכה ים בה  11חברים בלבד .כמו כן כתב כי בישיבת
המועצה הראשו ה ,שד ה בדו"ח הוועדה לבחי ת קר ות הקול וע ,כחו רק  5חברי מועצה ,ובישיבה
הש ייה רק  8חברים.
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 .18בתשובתו של עו"ד ארליך כתב כי בהתאם לחוק הקול וע הרכב חסר של המועצה אי ו פוגם בהחלטותיה,
וכי בהתאם לעמדתו של משרד המשפטים גם בהעדר הוראת חוק כזו ,סמכותה של מועצה שמו תה כחוק
אי ה פוקעת אם לאחר מי ויה פחת מספר חבריה .אלא שגם אם תתקבל טע ה זו ,קיים גבול מסוים,
שמתחתיו קבלת החלטות על ידי המועצה אי ה סבירה עוד ,גם אם עשתה בסמכות.
 .19מדובר בע יי ו באי סבירות קיצו ית החוצה את הגבול האמור לעיל ,שכן לא סביר ש 5-עד  11חברי
המועצה יקבלו החלטות גורליות ויעשו תיקו ים כה מקיפים וקיצו יים ,שישליכו על גורל ע ף הקול וע
לש ים רבות ,בלא שפגשו את שואי ההחלטות ולא למדו לעמקן את הסוגיות שבהם הם מחליטים .גם
מטעם זה יש להקפיא את הליכי התק ת מבח י התמיכה החדשים.
 .20יתירה מזו ,רובם ככולם של חברי המועצה הם חדשים ,והיו אלה להם הישיבות הראשו ות כחברי
מועצה .רובם ככולם לא פגשו את קר ות הקול וע ואת איגודי היוצרים מעולם ,ובוודאי אי ם בקיאים
בעבודת הקר ות והאיגודים ,בפעילות יוצרות ויוצרי הקול וע ופעילות האיגודים המקצועיים שלהם.
כיצד ייתכן שא שים שזה עתה מו ו לחברי מועצת הקול וע ,ולא פגשו מעולם את הקר ות ואת האיגודים
ואין להם שום בקיאות בהת הלות הע ף לא מבחי ה כלכלית ,לא מבחי ה מקצועית ,ולא מבחי ה אתית,
יחליטו החלטות כה קיצו יות ,בלא שיתקיים שימוע בעל-פה והיכרות רצי ית בלב פתוח ו פש חפצה עם
הגורמים המרכזיים בע ף?
 .21באותו הקשר אף עולות תהיות ביחס לעומק החפיפה של יו"ר המועצה החדש ,ש כ ס לתפקידו לאחרו ה,
עם יו"ר המועצה היוצא ,ובהיחס להעדרה של אפשרות שיו"ר המועצה החדש יקיים היכרות מספקת עם
הגופים ה תמכים בתחום הקול וע .ב סיבות אלה ,יתן היה לצפות שיו"ר המועצה לכל הפחות יאפשר
לגופים ה תמכים לטעון את טע ותיהם בפ יו בפ י המועצה ,טרם מתן המלצות בדבר מבח י תמיכה
שיחולו על גופים ,שהוא אי ו מכיר את אופיים ואת פעילותם ,ובהתבסס על דו"ח של ועדה ,אשר לא
התאפשר למבוקרים בה להגיב על הטע ות בו.
 .22הליך תיקון מבח י התמיכה ,כפי שתואר כאן וכפי שתואר בפ יות קודמות ,עשה בצורה של מחטף .לא
כך ראוי לקיים הליך של תיקון מבח י תמיכה ,שיש בהם כדי להשפיע באופן דרמטי על עתיד הקול וע
הישראלי.
 .23ב וסף ,א ו פו ים בע יין מועד תחילת מבח י התמיכה.
 .24מועד תחילת המבח ים המוצעים הוא יום  .1.1.2019בהתאם לטיוטת התיקון למבח י התמיכה" ,ש ת
ההערכה" מוגדרת כ"ש ה הקל דרית שקדמה לש ת התמיכה" .התק ות המתוק ות פורסמו להערות
לראשו ה ב .24.10.2018משמעות הדברים היא כי התמיכה לש ת  2019תיקבע בהתאם ל תו י ש ת ,2018
שלאורכה הקר ות לא יכולות היו לדעת מה יהיה תוכן מבח י התמיכה החדשים וברור שלא יכלו לכלכל
את הת הלותן בהתאם להם .בפועל מדובר ,אפוא ,במבח י תמיכה שיחולו למפרע .טיוטת המבח ים
כוללת ,אמ ם" ,הוראות הג ה" ,שמטרתן לצמצמם במידה מסוימת את הפגיעה ,שעלולה להיגרם בשל
מועד תחילת המבח ים ,אולם אין בהוראות אלה כדי לאיין את הפגיעה האמורה ,ואת חוסר הסבירות
הקיצו ית בכך שהגופים ה תמכים יידרשו לעמוד באמות מידה והוראות שכלל לא היו ידועים לאורך כל
ש ת .2018
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 .25בית המשפט העליון עמד לא פעם על הפסול שבהחלת מבח י תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
תשמ"ה 1985-על תקופות שחלפו זה מכבר ,ועל פעולות שכבר עשו )בג"ץ  5290/97עזרא – ת ועת ה וער
החרדי לאומי בא"י ' השר לע יי י דתות ,פ"ד א) ,410 (5פסקה  .((1997) 26הכוו ה להחיל מבח י תמיכה
למפרע היא ע יין שלא יתן להשלים עמו.
 .26מובן שמשרד התרבות מבקש לקדם מדי יות מסוימת ולהכווין הת הגות של גופים תמכים באופן מסוים,
אולם כדי להשיג מטרה זו ,די בכך שמועד תחילת התק ות יהיה יום  .1.1.2020זאת משום שהגדרת ש ת
ההערכה ממילא מביאה לכך שכבר מיום  1.1.2019קר ות הקול וע יפעלו בהתחשב במבח י התמיכה
החדשים .לעומת זאת ,קביעת מועד התחילה של המבח ים כך שיחולו מיום  – 1.1.2019שמשמעה מתן
תמיכות על יסוד הפעילות בש ת  – 2018לא יכולה להשפיע באופן כלשהו על פעילות הקר ות בש ה שכבר
חלפה .קביעת מועד זה היא חסרת משמעות ,ככל שהדברים וגעים להשגת תכליות המבח ים ,אך בעלת
משמעות חמורה בכל ה וגע להשפעה על קר ות הקול וע ואיגודי היוצרים.
 .27הדברים כו ים ביחס לכל תחום תמיכה ,אך הם כו ים במיוחד כשהדברים וגעים לתחום הקול וע ,שבו
פרויקטים הם רב-ש תיים .כידוע ,הפקה של סרט עשויה להימשך מספר ש ים .מקור התקצוב העיקרי,
כמעט היחיד ,של סרטים בישראל הוא תמיכות משרד התרבות ,ה ית ות באמצעות קר ות הקול וע.
קר ות הקול וע ואיגודי היוצרים זקוקים למי ימום של ודאות כדי למלא את תפקידן .החלתם של מבח י
התמיכה באופן שבו גובה התמיכה לש ת  2019תלוי בפעילות שהתבצעה בש ת  ,2018בשעה שהקר ות
ואיגודי היוצרים פעלו על יסוד מבח י התמיכה במתכו תם הקיימת ,פוגעת באופן חמור ביכולת לתכ ן
תקציבית את פעילות קר ות הקול וע וההפקות ה תמכות על ידן.
 .28וכח כל האמור אבקשכם לפעול כמבוקש בפתח פ ייתי ולהקפיא את המשך קידום הליכי התק ת מבח י
התמיכה החדשים בתחום הקול וע ,וזאת עד לשמיעת קר ות הקול וע ואיגודי היוצרים על ידי מועצת
הקול וע.
 .29ב וסף בקש ,כי משרד התרבות יאפשר הגשה מיידית של בקשות תמיכה לש ת  2019בידי הקר ות ושאר
הגופים ה תמכים מתקציב חוק הקול וע )על בסיס מבח י התמיכה הקיימים( ,כאמור בפתח הדברים.

בכבוד רב,

יו תן ברמן ,עו"ד
העתק
מר יוסי שרעבי ,מ כ"ל משרד התרבות והספורט
גב' גלית והבה שאשו ,ראשת מי הל התרבות
עו"ד ח ן ארליך ,משרד המשפטים
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היועצת המשפטית

לכבוד
עו"ד יונתן ברמן
ד"ר רענן הר-זהב ,אדלשטיין ,ברמן – עורכי דין
בדוא"ל yonatan@heblaw.co.il
שלום רב,
הנדון :תזכיר הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס'  ,)5התשע"ח2018-
סימוכין :מכתבך מיום  26.6.18ותשובת הח"מ בדוא"ל מיום 28.6.18

בהמשך לתכתובת שבסימוכין ,הריני להשיב לפנייתכם בנושא שבנדון כדלקמן:
 .1ראשית ,יצוין כי דו"ח הוועדה לבחינת קרנות הקולנוע ומסמכים נלווים
לדו"ח פורסמו באתר משרד התרבות והספורט; המסמכים זמינים לצפייה
בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/ci
.nema_funds_committee
 .2אשר למועד האחרון להגשת הערות לתזכיר החוק – כפי שנמסר לך
בהודעתי ,המועד הוארך עד ליום שלישי ,ה .3.7.2018-זאת ,בשים לב לעובדה
כי הצעת החוק נמסרה זה מכבר לקרנות הקולנוע ,וכיוון שממילא מרבית
הנושאים הכלולים בהצעת החוק אינם קשורים להמלצות ועדת הקולנוע,
ושאר הנושאים משקפים גם את עמדת גורמי המקצוע במשרד.
 .3מובן כי אין באמור לעיל כדי למנוע מכם להגיש את הערותיכם גם לאחר
המועד האמור ,והערות אלו יילקחו בחשבון במהלך הדיונים על הצעת החוק,
בהמשך הליכי החקיקה.
 .4איננו מקבלים את הטענות כאילו הצעת החוק נוקטת אמצעים שפגיעתם
בקרנות הקולנוע ,בחופש הביטוי שלהן ובחופש הביטוי של יוצרי קולנוע היא
חמורה .התיקונים המוצעים בתזכיר החוק נועדו להגביר את השקיפות
בעבודתן של קרנות הקולנוע ,להבטיח ייצוג הולם בקולנוע למגוון הקולות
בחברה הישראלית ולשפר את מנגנוני הבקרה והפיקוח על הקרנות – והכל
תוך שמירה על חופש היצירה והביטוי.
משרדי הממשלה ,הקריה המזרחית ,בניין ג' ,ת.ד ,49100 .ירושלים  ,91490טל' ,02-5411196 :פקס'02- :
5819836
דוא"ל mimi@most.gov.il :כתובת האתר באינטרנט( :תרבות וספורט) ( http://www.mcs.gov.ilמדע וטכנולוגיה)
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 .5בהקשר זה יצוין כי עיקרה של הרפורמה צפוי לבוא לידי ביטוי בתיקון
מבחני התמיכה בתחום הקולנוע – שאף הוא יובא בהליך מסודר להערות
הציבור.
 .6בקשתכם לעצור את הליכי החקיקה ,להפוך את דו"ח ועדת הקרנות לטיוטה
שתועבר להתייחסותכם ולהחליף את חברי הוועדה ,אין לה על מה שתסמוך.
הוועדה הציבורית שמינתה שרת התרבות והספורט קיימה סדרה ארוכה של
דיונים ,שבמסגרתם נשמעו גם קרנות הקולנוע; הוועדה גיבשה את ממצאיה
והמלצותיה והגישה את הדו"ח  -הסופי מבחינתה – לשרה .דו"ח הוועדה
אינו בבחינת החלטת מדיניות מחייבת ועל כן לא קמה למרשותיך זכות טיעון
בעניינו.
 .7גיבוש המדיניות מצוי בסמכותה של שרת התרבות והספורט לאחר
התייעצות עם מועצת הקולנוע וגורמי המקצוע במשרד ,ומובן כי צעדים
אופרטיביים שיינקטו – הן בדרך של תיקון חקיקה והן בדרך של תיקון
מבחני התמיכה – ייעשו בכפוף לחובה ליתן למרשותיך הזדמנות לטעון את
טענותיהן ,ומתוך הידברות ושקיפות כפי שנעשה עד כה בהליכים קודמים.
בכבוד רב,

הדס פרבר -אלמוגי ,עו"ד
העתק :גב' דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי)
מר יוסי שרעבי ,המנהל הכללי ,משרד התרבות והספורט
גב' גלית והבה שאשו ,ראשת מינהל התרבות
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