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 חברי הוועדה

 יושבת ראש הוועדה – שאשו-גלית והבה

מנהלת לשעבר של עירוני א' לאמנויות בתל אביב, מנהלת  תרבות במשרד התרבות והספורט.הראשת מנהל 

 לשעבר של אגף תרבות ותכנון אסטרטגי בעיריית בת ים.

 

  דוד אלכסנדררופ' פ

 השידור תאגיד מועצת וחבר הקולנוע מועצת ר"יו. חיפה ויצו ולחינוך לעיצוב האקדמי המרכז נשיא

  .והתרבות החינוך במשרדלשעבר  תרבות נהלמ ראש ."כאן" הציבורי

 

  דבורה הנדלרד"ר 

  ישראל רותאו האקדמית במכללה תקשורת - קולנוע מגמת וניהלה הקימה. לתקשורת בחינוך וקטורד

 מרצה כיום .(בדימוס) ברל ובית ישראל אורות האקדמיות במכללות מרצה. בקדומים להבה ובאולפנת

 שתי) והכבלים ןיילוו לשידורי במועצה לשעבר ברהח. הקולנוע בתחום תלפיות האקדמית במכללה

 .החינוך במשרד היגוי בוועדות לשעבר וחברה השידור רשותמליאת ב לשעבר דירקטורית .(קדנציות

 

 הני זובידה רד"

. יזרעאל עמק האקדמית במכללה המדינה למדע החוג כראש משמש. חברתי ופעיל המדינה למדע דוקטור

 במחקר ועוסק, בוחרים והתנהגות חברתיות תנועות, והפליטים ההגירה נושא את וחוקר בכיר מרצה

 של המנהל בוועד כחבר משמש החברתית פעילותו במסגרת. הישראלית החברה של פוליטי-כלכלי-חברתי

 לרווחת אביב בתל לוינסקי ספריית את המנהלת" ארטים" עמותת ושל" המזרחית הדמוקרטית הקשת"

 .המהגרים אוכלוסיית

 

 אודליה מינס ד"ר

 ולעסקים למשפט האקדמי במרכז החוץ מן מרצה וכן, אונו האקדמית הקריה, למשפטים בפקולטה מרצה

 דוקטור תואר בעלת וחברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. אלארי ובאוניברסיטת גן ברמת

 וכן העברית באוניברסיטה אורחת כחוקרת שימשה בעבר. דין לעריכת ומוסמכת אילן בר מאוניברסיטת

 מספר ופרסמה, מסחריות ובטוחות רגולציה, תאגידים בדיני מתמחה. University of Pennsylvania -ב

 .אלה בתחומים וישראלים מריקאיםא עת בכתבי מאמרים

 

 ליאור גלבוע

 השנייה הרשות מועצתו הקולנוע מועצת חבר. ומפיק במאי, 1999 משנת תסריטאי ,כלכלןו דין עורך

 .ורדיו לטלוויזיה

 

 נדב משעלי

 רבים קולנוע בפסטיבלי שהוקרנו קצרים סרטים יצר סרטים. ומפיץ קולנוע יוצרמנהל סינמטק אופקים, 

 החל 2011 בשנת :אופקים בעיר והקולנוע התרבות בתחום פעיל .(2014תשוקתך״ ), ״אישך ניהםבי, בעולם

הנגשת קולנוע לאזורים חדשים  שמטרתו, ״נע-״קולנוע מיזם את הוביל כאשר הקולנוע בתחום פעילותו את

  .מנהלהוא  אותו אופקים סינמטק את הקים 2016 בשנת ,בארץ
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 דבר יו"ר הוועדה 

לבחון את פועלן של קרנות  ,ההזדמנות האדירה, שנפלה בחלקי, בשבתי כיושבת ראש הוועדהאני שמחה על 

הגיעו וחבריה  הוועדה, ולצלול עמוק לתוך מנגנוני התמיכה הציבורית בקולנוע הישראלי. חברות הקולנוע

תקיים תרמו לשיח המפרה והמעמיק, שהומעולמות תוכן מגוונים ועם ניסיון מחקרי ו/או ציבורי עשיר, 

המשפטית של  , היועצתאלמוגי –הדס פרבר "ד ה, עולצידה של הוועדה היו מעת לעתבמהלך הדיונים. 

, המלווה את מועצת החיצונית , היועצת המשפטיתעומר –דינה עברי "ד העוו משרד התרבות והספורט

: קולנועניות, דההופיעו בפני הוועש תודתי החמה בשם הוועדה לכל מי . בנוסף,הקולנוע בשנים האחרונות

ראשי  –, מנהלים/ות אמנותיים, לקטורים/יות, עמיתיי ומנהליהן קרנות הקולנוע קולנוענים, מנהלות

י כל מי שייעצו או שהופיעו בפני הוועדה וכל מאציין כי  ומנהליו. ת בתי הספר לקולנועוהמנהל בעבר, מנהל

 הישראלי.  ורי קלעיו של הקולנועו לנעשה מאחשכתבו או פנו אלינו, העשירו את ההבנה של כולנ

, כי חלקים נכבדים מהכתוב להלן, נכתבו על ידי החברות והחברים בוועדה ומופיעים לעיתים בנוסף אציין

הוועדה תרומה ייחודית לאמור ומחברי כציטוט ישיר וללא עריכה. יודגש, כי לכל אחת ואחד מחברות 

דוד  הפרופסורמתחומי דעת מגוונים,  ,שים חושביםחבורה של נשים ואנ לעמוד בראשבדו"ח זה. זכיתי 

ואיש רב פעלים בתרבות היוצא , חוקר עתיר ידע, זכויות וניסיון, יו"ר מועצת הקולנוע אלכסנדר

"אחרות" -, סוציולוג ובין קובעי דעת הקהל בעניינים חברתיים, הנוגעים להני זובידההישראלית, הד"ר 

, שהחכימה את אודליה מינסחוקרת תקשורת וקולנוע, הד"ר  ,דבורי הנדלרבחברה הישראלית, הד"ר 

, חבר מועצת הקולנוע, תסריטאי ובעל ניסיון ליאור גלבועכולנו בקריאה משפטית ביקורתית, עוה"ד 

מקצועי רחב היקף בתחומי מדיניות ציבורית ועולם הקולנוע ואחרון חביב, נציג היוצרות והיוצרים 

 .  נדב משעליאלית, יליד אופקים החי ופועל בה, הצעירים בתעשיית הקולנוע הישר

יוער, כי הדו"ח שלהלן אינו מבטל את הישגיו הנפלאים של הקולנוע הישראלי בשמונה עשרה השנים 

מול דרכי פעולתן של קרנות  ,ציבוריתהבכליה של המדיניות  ,האחרונות, אך הוא בא להציב מראה

כוחות הפועלים בתוכן ובינן לבין מגוון היוצרות והיוצרים הקולנוע; מראה המתבוננת והבוחנת את יחסי ה

ועדה את אופני השימוש של הקרנות בשיקול הדעת המסור ומקשת העשייה בישראל. כמו כן, בחנה ה

שתבטאנה את  כאלה ,לתיקון המצב הקיים בידיהן. לצד התבוננות ובדיקה, בא הדו"ח להציג חלופות

וג הולם תוך שימת דגש על עצמאותו של שיקול הדעת האמנותי האינטרס הציבורי במנהל תקין ובייצ

 .  וקידומו המקצועי ותוך דאגה כנה להמשך התפתחותו של הקולנוע הישראלי

, שמעבר לניהול הישיבות, כתיבת הפרוטוקולים סיון שלקאני מודה בחום רב ליד ימיני, מרכזת הוועדה, 

שוב ושוב את אלפי עמודי המסמכים, הפרוטוקולים  וריכוז הפניות והתיאומים מול כל הגופים, קראה

את הדו"ח שלהלן. כמו  עמי לתוך השעות הקטנות של הלילה והתמלילים של הוועדה וכתבה וערכה יחד

, מנהלת מחלקת הקולנוע, שהופיעה בפני הוועדה והעבירה אתי כהןכן, תודתי החמה שלוחה לגברת 

, 2014ת מבטה, כמו גם הנהירה לנו את הליך הרפורמה של לידיעתנו את דרכי פעולתן של הקרנות מנקוד

, אילנה יוסףתודה חמה נוספת לסטודנטית ומועצת הקולנוע.  דוד אלכסנדר אותה הובילה יחד עם פרופ'

המלווה אותי ומסייעת לי באיסוף מידע בסוגיות שונות בתחומי התרבות. אילנה תרמה לתת הפרק העוסק 

 בסוגית הייצוג בדו"ח זה.

, על שמינתה אותי לעמוד בראש הוועדה ולכל מירי רגבני מודה לשרת התרבות והספורט, חה"כ הכנסת, א

. אני מאמינה, כי הממצאים, כמו עשר החודשים האחרונים שישהבמסע, שעברנו במהלך  מי שעמד לצדי
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ניות הוועדה, יהיו לעזר רב לשרת התרבות והספורט בקביעתה את מדי שמציעהגם החלופות השונות 

מעבר לכך, אני סמוכה ובטוחה, שיש בהמלצות כדי לקדם  התמיכה המיטבית בתחומי הקולנוע השונים.

 ישראל.ב צרים מקשת הגוונים של החברה והעםאת הקולנוע הישראלי בדגש על היוצרות והיו
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 דברי תודה

הופיעו בפני הוועדה הוועדה מעוניינת להודות בהזדמנות זו לכל נשות ואנשי תעשיית הקולנוע בישראל, ש

ושהקדישו מזמנם ומניסיונם לפיתוחו של הקולנוע הישראלי עד כה, לראשי האיגודים, למנהלי הקרנות 

 ומנהלי הפורומים המקצועיים, למנהלי בתי הספר לקולנוע ולראשי מנהל התרבות לשעבר. 

המרתקת של הקולנוע  , שכיבד את הוועדה בידע העשיר שלו לעניין ההיסטוריהמשה אדריתודה מיוחדת ל

, אלי זוהר, מהווים מעמודי התווך שלה. כמו כן, תודה מיוחדת לעוה"ד לאון ז"להישראלי, שהוא ואחיו, 

יושב הראש הראשון של מועצת הקולנוע, ששיתף אותנו בתובנותיו מזווית הראייה הייחודית לו, כמי שנכח 

 בעת ניסוחו ויישומו הראשוני של חוק הקולנוע.

על הסקירה בנושא רב התרבותיות בחברה הישראלית ובקולנוע הישראלי. כמו כן, אייל בורס ל תודה חמה

על סקירתה המרתקת בתחום הסוציולוגיה של הקולנוע הישראלי. שתי  מירב אלוש לברוןתודה לד"ר 

 בהבנת סוגית השוויון בייצוג. וחבריה הוועדה חברות סקירות אלה סייעו מאוד ל

ות ות ליוצרות וליוצרים, שבאו ושיתפו אותנו בחוויותיהם האישיות. לכל היוצרמעל הכול, יש להוד

 שכתבו לוועדה, לכל אלו שחשו, כי הגיעה העת לשתף בניסיונם ובתובנותיהם. והיוצרים

המסע, שעברנו בשנה וארבעת רמו מזמנם היקר עבור תודה חמה לחברות הוועדה ולחבריה על שת

ויש, שיאמרו, כחז"ל, כי יש בכך להביא  ם/ל אמירות רבות בשם אומרןהדו"ח כולהחודשים האחרונים. 

 מעין גאולה לעולם.
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 תמצית מנהלים 

ועדת קרנות הקולנוע התכנסה על מנת לבחון את מנגנון התמיכה הציבורית בקולנוע ולחוות דעתה בנוגע 

שמונה , ונראה, כי לאחר כ1999חקק בשנת נ חוק הקולנועלהסדר הקיים ביחס לקרנות הקולנוע ולפועלן. 

. כמו שנה ראוי לבחון בצורה יסודית את האופן, שבו התפתח מנגנון התמיכה בקולנוע מאז חקיקתו עשרה

את מידת התאימות, שבין המצב הקיים לבין מטרות התמיכה בקולנוע, כפי שהן מופיעות ועדה בדקה ו, הכן

ראשית, משום שבכל מקום, שבו קיימת אסדרה  :בות עיקריותמשתי סי הבחוק הקולנוע. בחינה זו נדרש

של הרשות המבצעת ביחס לעניין מסוים, יש לבחון את האפקטיביות שלה לאחר שניתנה לה הזדמנות 

שחלפו כשמונה עשרה שנים מאז חיקוקו של חוק הקולנוע ומאז  ,מה גם נטי.להיות מיושמת בשוק הרלוו

פועלים בתחום פועלות ולאור טענות, שנשמעו מצד יוצרות ויוצרים, ה הפעלתן של הקרנות על פיו. שנית,

עדוף של קבוצות יהקולנוע כנגד התנהלות קרנות הקולנוע, ובפרט טענות, לפיהן קיימת אפליה או ת

מסוימות על פני קבוצות אחרות באוכלוסייה הישראלית, עלתה חובה ציבורית לבחון את האורח, בו 

ים, המועברים אליהן מהקופה הציבורית. עבודת הוועדה כללה קבלת חומרים הקרנות מחלקות את הכספ

ם עם גורמים אמצעיי-ארגונים שונים, וכן מפגשים בלתימיוצרים ויוצרות, ממקרנות הקולנוע ומכתבים מ

ארגונים, המאגדים יוצרות ויוצרים הראשי הקרנות, ראשי  מתעשיית הקולנוע. גורמים אלה כללו את

, ומנהליהן בתי הספר לקולנוע מנהלותקולנוע ואנשיו, חוקרות וחוקרים מהתחום, הה, נשות שונים בתעשיי

 ראשי מנהל תרבות בעברם ועוד.

השיח עם הגורמים השונים, החומרים הכתובים, שהוגשו לוועדה ודו"ח חברת "תפן", מציירים תמונה של 

ליקויים, הנוגעים לניהולן התקין של מנגנון תמיכה, הלוקה בפגמים מהותיים. בראש ובראשונה, נמצאו 

מערך השיפוט האמנותי. ממה שהובא בפני הוועדה של  הדרג הניהולי והן בהיבטשל הקרנות הן בהיבט 

לוקה באורח משמעותי בעמידה בסטנדרט של  כי מנגנון בחירת התסריטים לתמיכהבכתב ובעל פה, ניכר, 

המחלק כספי תמיכות  כל גוף שלישינה, כמו גם ניהול תקין. כללי הניהול התקין מחייבים את המדי

ואף תאגידים פרטיים, כקרנות הקולנוע שהינן עמותות. התנאים הללו כוללים, בין מהקופה הציבורית, 

כאשר גורם,  כי לא נדרשים קריטריונים כאלה ,הגינות ושקיפות. יודגש, כי הטענהסבירות, שוויון,  :היתר

התמיכות בפועל, נדחתה בצורה ברורה על ידי בית המשפט העליון המחלק את  שאינו המדינה הוא זה

בשבתו כבג"צ. שם נקבע, כי הנאצל הופך מכוח ההאצלה לרשות מוסמכת ולפיכך, נתון לביקורת שיפוטית 

 1ומנהלית.

לכך, מתווספת הכהונה הארוכה עד מאוד )ודה פקטו, בלתי מוגבלת( של מרבית מנהלי הקרנות, ושל חלק 

האמנותיים, המהווים יחד גורמים מרכזיים בתוך הקרן, שצברו במהלך השנים כוח משמעותי מהמנהלים 

ולעיתים, בהעדר פיקוח משמעותי מצד המדינה, אף בלתי מרוסן. בסופו של יום, מכלול זה מותיר אותנו 

צויה על פניו, ולנוכח העדויות שלפנינו, החסרה באורח אינהרנטי בלמים נדרשים והמ ,עם מערכת, שהיא

 שבו מתקבלות החלטות, לא מראש ולא בדיעבד. ,קוח ממשיים מצד הרשויות על האופןבקרה ופיבחסר של 

מעבר לכך, ליקויים מהותיים נוספים, שהתגלו במנגנון הקיים, נוגעים לתחום הגיוון בייצוג. הובאו בפני 

כלפי ה בחוסר שוויוניות הוועדה עדויות וממצאים, כי מנגנון התמיכה הציבורית בקולנוע בישראל לוק

. ליקויים , המהוות את הפריפריה הגיאוגרפית, התרבותית והחברתית בישראלקבוצות ואוכלוסיות שלמות

אלו, שעלו בעדויות השונות, ששמעה הוועדה, נתמכו באמצעות מחקר נתוני הקרנות, שבוצע על ידי חברת 

                                                           
 (.1992) 422, 410( 4, פ"ד מו)פיליפוביץ נ' רשם החברות 2303/90בג"צ   1
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נתונים, שהועברו מהקרנות עצמן, עולה, כי  "תפן". מתוצאות המחקר, שהינו מחקר בלתי תלוי ומבוסס על

, עדיין ישנן 2014בעקבות רוח התיקונים של מבחני התמיכה משנת  על פניו, ,על אף שישנה מגמה חיובית

קבוצות קבועות, הממומנות בשיעור נמוך יותר מקבוצות אחרות, וקבוצות אחרות, שבאופן שיטתי זוכות 

היחסי באוכלוסייה. זאת כאשר בוחנים את היקף התמיכות, לנתח גדול של העוגה בהשוואה לגודלן 

גיאוגרפית בישראל לעומת קבוצות, שנחשבות לחזקות בחברה, -חברתית-שמועבר לפריפריה התרבותית

מחברי הוועדה, גברים יהודים אשכנזים, החיים במרכז הארץ )אזור גוש דן(,  חלק העירוש פיובפרט, כ

 והתנגדדוד אלכסנדר, פרופ'  ובראשם הוועדה יחברחלק מהקשר זה, כי בירושלים או בחיפה. יש לציין, ב

, כי ישנה עליה משמעותית בתמיכה בנושאים, הקשורים בפריפריה בשנים ולאמירה זו ואף הדגיש

 האחרונות. 

 ההיבטים שלהלן: בחמשתלסיכום, ניתן לאפיין ממצאי הוועדה 

עט שונה, כולן אינן מתבססות בהחלטתן רק על נמצא, כי למרות שכל קרן עובדת בצורה מ - ההלקטור .1

חוות דעת הלקטורה, וזאת על אף הדגש הרב, שהושם על נחיצותו של מגוון הולם של לקטורים 

לפי נוסחם של מבחני התמיכה, הלקטורים, הם אלה, האמורים  ,ועל אף שלכאורה 2014ברפורמת 

יצוין, כי דרך קבלת ההחלטה על ידי  .להוות את בסיס המנגנון ולהוביל להשגתן של מטרות התמיכה

( למבחנים שעל המוסד 2()ב()1)6הקרן אינה קבועה במבחני התמיכה, אלא שנקבע כתנאי סף בסעיף 

"מנגנון מקיף ומסודר לבחינת תסריטים באמצעות לקטורים, שהם בעלי השכלה  :הנתמך לקיים

חקר בקולנוע או בטלוויזיה, הרכב הולמת, ניסיון מקצועי ומוניטין בתחום היצירה, העשייה או המ

הלקטורים ישקף ייצוג הולם לנשים; הלקטורים יועסקו על ידי המוסד בשכר, יתחלפו כל תקופת זמן 

קצובה שלא תעלה על שנתיים, וישקפו מגוון דעות, מסורות ותרבויות של מרכיבי החברה הישראלית." 

אמורות היו להיות מושגות מטרות החוק  מסעיף זה ניכר, כי מינוי הלקטורים הוא זה, שבאמצעותו

יצירתי, וגם -ומטרות התמיכה, שכן הסעיף הזה מבטא גם את האספקט המקצועי, גם האמנותי

 דמוקרטי, שהחוק מצביע עליהם כמטרות מרכזיות למתן התמיכה.-החברתי

עמותות( תהליך קבלת ההחלטות אינו מופיע בתקנוני הקרנות )ה -. כשלים בהתנהלות הדרג הניהולי2

בצורה בהירה ומפורשת, ובאופן זה מתאפשרת עקיפה של מנגנוני הלקטורה וקבלת החלטות מבלי 

על חוות דעת מקצועיות אובייקטיביות כנדרש ובצורה שוויונית, כיאה למוסד המחלק אך ורק להתבסס 

י הנהלה (, שהמוסד ינוהל על יד5)4על אף שמבחני התמיכה דורשים כתנאי סף בסעיף כספי ציבור. 

ציבורית, שבה חברים בעלי כשירות וניסיון מתאימים בעשייה בתחום הקולנוע, בארץ או בחוץ לארץ, 

אין כל אזכור במבחנים ביחס למהות התפקיד של אותה הנהלה. לא ברורה התועלת בתנאי סף כגון זה 

בתוך הקרן, אם, בסופו של יום, להנהלה הציבורית אין דרך להשפיע באופן מהותי על מה שקורה 

 ולמעשה, ברבים מן המקרים, אין לה סמכות פיקוח או ניהול משמעותית.

אמנם בחלק מהקרנות ישנו תפקיד לוועד המנהל באישור רשימת התסריטים, שיקבלו מימון, או 

שניתנת לו, ואין לו מידע  ,באישור רשימת הלקטורים, שיועסקו, אך הוועד המנהל מאשר מתוך רשימה

ר לו על ידי מנהלי הקרנות. מעבר לכך, לא נראה, כי יש פעולה אקטיבית מצד הוועדים מעבר למה שנמס

המנהלים להשיג את המידע. על כן, ניכר, ששיקול הדעת, שהוועד המנהל מפעיל מוגבל, בעיקר מחוסר 

מידע ופסיביות של חברי הוועדים המנהלים. למעשה, מהשיחות עם מנהלי הקרנות עולה, כי קיימים 
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הועד המנהל של  –פקטו -כלומר דה –בודדים, בהם הוועד המנהל אינו מאשר מה שמובא לפניו  מקרים

 הקרן מהווה, על פניו, במידה רבה 'חותמת גומי'.

הקריטריונים הנוגעים להפעלתו של שיקול הדעת  - העדר מחוון בעל פרמטרים מקצועיים ברורים  .3

פי אמות מידה אובייקטיביות, דבר המהווה בעיה  האמנותי אינם קונקרטיים מספיק כדי ליישמם על

 על פי הפסיקה. נמצא, כי חלק ניכר מחוות הדעת נכתבות בכתיבה חופשית וללא מחוון אובייקטיבי. 

בכשליש מהמקרים מתקבלות החלטות מוטות, על פניו, ללא הנמקה  –. קיומו של "אזור דמדומים" 4

ם" בתוך הקרנות בין מערך הלקטורה למנהל האמנותי מספקת או הצדקה שקופה במעין "אזור דמדומי

ממצא זה הובא בדו"ח "תפן", על פיו כשליש מההחלטות של הקרנות חורגות מהמלצות  .ולמנכ"ל הקרן

הלקטורה, באופן שמאושרת תמיכה לבקשות, שדורגו כבינוניות או נמוכות כשבסל הבקשות מצויות 

 רגו על ידי הלקטורה בציון גבוה. למעלה מעשרים אחוזים של בקשות נדחות, שדו

, עדיין שורר תת ייצוג בקולנוע של הפריפריה הגיאוגרפית, 2014. על אף רוח התיקונים של רפורמת 5

מהתמיכות של הקרנות עסקו בנושא  45%דו"ח "תפן" אמנם מצביע על כך, כי החברתית והתרבותית. 

אחוזים ניתנו ליוצרים,  16.7%ו מראה, כי רק הקשור לכאורה בפריפריה, אך התעמקות בנתון זה ופילוח

המזהים עצמם עם הפריפריה. כמו כן, אחוז התמיכות ביוצרות וביוצרים או בנושאי עיסוק 

פריפריאליים נמוך יחסית בשתי הקרנות הגדולות, הזוכות למרבית כספי התמיכה )ממצאים אלה 

 מפורטים בדו"ח זה באריכות בפרקים הבאים(. 

הגיעו למסקנה, כי מצב הדברים, כפי שהסתבר במהלך עבודת הוועדה,  וחבריה הוועדהרות חבלפיכך, כל 

מצריך שינוי מהותי באופן, בו מחולקות תמיכות בתחום הקולנוע בישראל. השילוב של כהונה ארוכה 

תהליכי קבלת  ובכללה, ולמעשה בלתי מוגבלת של מנהלי הקרנות, עמידה חלקית בכללי המנהל התקין

לקשת  דיו ת לא שקופים ולא בהירים דיים, חלוקת משאבים, שאינה בגדר ייצוג הולם ושוויוניהחלטו

 התמיכות. ן של של מבנה חלוקת משמעותי הקולות בחברה הישראלית והעדר פיקוח מספק, מחייבים שינוי

המיעוט  תעמדין לצד ההסכמה על הצורך בתיקון המצב הקיים, נתגלעו חילוקי דעות בקרב חברי הוועדה, ב

רוב, ולפיכך, המלצות הוועדה נחלקות עמדת ה, יו"ר מועצת הקולנוע לבין דוד אלכסנדר בהובלתו של פרופ'

הרוב, פונה לכיוון של שינוי יסודי של המנגנון הקיים על ידי הקמת  עמדת. ההמלצה הראשונה, לשלוש

נוע או אף תוספת חקיקה מנגנון חלופי מטעם המדינה לקרנות הקיימות באמצעות תיקון לחוק הקול

המלצה זו כרוכה בתקופת מעבר, שתפקידה לסייע כדי שלא "לשפוך את התינוק עם המים", ייעודית לו. 

להתאקלמות התעשייה לשינוי הצפוי ומטרתה הינה שמירה על המשך קיומו של הקולנוע הישראלי. 

הנסמך בעיקרו על תיקון החוק , יה פונה לכיוון מתון יותר ומפרטת תיקון מהותי ונרחביההמלצה השנ

של הפיקוח על ידי מועצת  מבנה הלקטורה הקיים בקרנות והידוק משמעותיתוך שינוי מבחני התמיכה ו

 .לצד חשיבה על עידודן של קרנות גיאוגרפיות חדשות בפריפריה וביו"ש הקולנוע, תוך הרחבת סמכויותיה

 ,של מנגנון שוק חופשי נומרכזי ומציעה כינוההמלצה השלישית עוסקת במסלול מקביל לשיטת המנגנון ה

 המבוסס על תמיכות בדיעבד, על פי הצלחה בקופות בישראל. 

מאמינים, כי מאמינות ו ,ביניהן היברידי אפשריכל שילוב לרבות  מסלולי ההמלצות, בכלהאוחזים 

הנוכחי. לכל וני והארג יצמצמו במידה ניכרת את הבעיות הנלוות להסדר הרגולטורי והתוספות התיקונים 

מסלול מוצעים בדו"ח טיעוני בעד ונגד, המעמידים זה לצד זה את מכלול השיקולים, אשר עומדים לנוכח 
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כל מסלול. טיעונים אלה מפורטים בסוף כל הצעה, ונוגעים, בין היתר, לאפשרויות הכלכליות, להתייעלות 

 המנגנון ולקידומו של הקולנוע הישראלי.

מאמינות ומאמינים, כי עצם ניסוחן של החלופות השונות, המוצעות בדו"ח   חברות הוועדה וחבריה

לצורך קידומה וביסוסה ואת בדק הבית הנוסף הנדרשים והעיסוק במשמעויותיהן יקדם את השיח הנחוץ 

 של מדיניות התמיכה המדינתית בעולם הקולנוע הישראלי. 

ל את תקציב התמיכה בקולנוע לסכום של בין יש להגדיכי יודגש, כי כל חברות הוועדה וחבריה דרשו, 

מהתקציב השנתי של המדינה וזאת מתוך הכרה בחשיבותו של הקולנוע  מאה למאה עשרים מיליון ש"ח

הישראלי ובתרומתו לשיח התרבותי הרבגוני בישראל. כל זאת יש לעגן בחקיקה, שתקפיד על מנגנון תמיכה 

 להתפתחותו של הקולנוע הישראלי.  רוגדול יות תקני ועל הקצאת נתח תקציבי ראוי

  



 

 

 

 108 מתוך 18 עמוד

 רקע להקמת הוועדה

חוקקה הכנסת את חוק הקולנוע, הקובע, כי מדי שנה יוקצה מתקציב המדינה חלק מסוים  1999בשנת 

התרבות כיצד לחלק את  ת/למימון של הפקות קולנוע, וכי תוקם מועצה לקולנוע, שתפקידה לייעץ לשר

התמיכה יחולקו לקרנות הקולנוע, אשר תפקידן יהיה להעביר את תקציב הקולנוע. הוחלט, כי כספי 

המימון לחברות ההפקה וליוצרים לשם הפקת סרטים. כדי לעשות זאת, קרנות הקולנוע מעסיקות יועצים 

אמנותיים, המכונים "לקטורים", ותפקידם לקרוא את התסריטים המוגשים ולהמליץ לקרן על אלו מהם 

 הראויים למימון. 

, יושב הראש הראשון של מועצת הקולנוע מספר כיצד התגבשה ההחלטה לכינון מנגנון לי זוהרא"ד העו

"אנחנו מצאנו קרנות עם הרבה מאוד ניסיון, עם (: 2017בדצמבר  21התמיכה )הופיע בפני הוועדה ביום 

צריך  אנשים עם הרבה מאוד ניסיון ואמרנו בואו נתחיל ככה ונראה, אם נגיע למסקנה שאחרי חמש שנים

  לשנות את זה אז היינו בהחלט ערוכים לשנות. אבל לא ראינו."

, לא נערכה בדיקה מקיפה ומחויבת על מנת לוודא כי מטרות החוק מיושמות, 1999 שנת למעשה, מאז

 שבעיםשנת הי הקולנוע. אחרי כח"י שנים ובהלכה למעשה, במנגנוני התמיכה של מדינת ישראל בתחומ

י הגיעה העת לבחון מחדש את מנגנוני תמיכה אלו ואת מידת התאימות שלהם למדינת ישראל, נראה כ

 לכוונת המחוקק. 

)נוסדה בשנת  קרן הקולנוע הישראליכספי התמיכה בקולנוע הישראלי מחולקים כיום על ידי חמש קרנות: 

וסדה בשנת )נ קרן גשר לקולנוע רב תרבותי(, 1988)נוסד בשנת פרויקט קולנוע  –קרן רבינוביץ' (, 1979

)נוסדה  קולנוע וטלוויזיה קרן מקור לסרטי( ו1994)נוסדה בשנת  הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה(, 2001

(, כולן עמותות רשומות ומרביתן המכריע קיימות טרום החלתו של חוק הקולנוע. חלוקת 1996בשנת 

תוקנו מבחני התמיכה  2014המימון נעשית על פי מבחני תמיכה, המגדירים את מסגרת הפעילות. בשנת 

באופן המתייחס גם לפעילות הקרנות והלקטורים כגון: משך תקופת כהונה של לקטור ותקופת הצינון בין 

 כהונות.

, היא מינתה ועדה, אשר תבחן, בין היתר, את 2016כפי שהצהירה שרת התרבות והספורט בספטמבר 

הליך מינוי בעלי התפקידים בהן. מטרת הבדיקה  המבנה הארגוני של קרנות הקולנוע, את ניהולן בפועל ואת

הינה לבדוק לעומק את תוקפה של הביקורת הציבורית, שנשמעה על עבודת קרנות הקולנוע והחלטותיהן. 

כמו כן, הועלה צורך ציבורי לטפל לעומק בסוגיות הייצוגיות והשקיפות בקרנות, המחלקות את כספי 

ה, בה גורמים שונים בציבוריות הישראלית וביניהם יוצרות הציבור. הצהרה זו באה לאחר תקופה ארוכ

ויוצרים הביעו את חוסר שביעות רצונם מהנעשה בתחום תקצוב הקולנוע. יוצרים מכל קצוות האוכלוסייה 

הביעו בפני השרה, בפורומים שונים, תחושה קשה של חוסר בשוויון בחלוקת כספי הציבור ובהעדר ייצוג 

 זהים בתעשיית הקולנוע הישראלי.הולם, כשלים אותם הם מ

של היועצת המשפטית  ההליך מינוי חברי וועדת קרנות הקולנוע בוצע על פי דרישת מנכ"ל המשרד, בליווי

. על פי חוות דעתה, הוחלט, כי הוועדה תוגדר כוועדת משנה של אלמוגי –הדס פרבר של המשרד עו"ד 

ון נוסף במועצת הקולנוע, אלא לאשרור בלבד. על מועצת הקולנוע, כך שהמלצות הוועדה לא תובאנה לדי

מחברי הוועדה, קרי שני  אנשים לפחות, יהיו חברי מועצת הקולנוע.  20%פי הגדרה זו, הוחלט כי לפחות 
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)בנוסף, הוצע לפרופ' אלכסנדר לעמוד  ליאור גלבועומר  דוד אלכסנדרפרופסור  –בשל כך מונו לוועדה 

 בראש הוועדה, אך הוא סירב(.

וכח המשמעויות הרחבות של עבודת הוועדה לתרבות הישראלית, הוחלט למנות למי שתעמוד בראש נ

. לגבי ארבעת החברים הנוספים, עלו מועמדים גלית והבה שאשוהוועדה את ראשת מנהל תרבות, הגב' 

רבים, לאור ההערות של היועצת המשפטית, לרבות תחקיר אישי, שככל הנראה, בוצע על אמונותיהם 

ורחות חייהם של המועמדים שעלו, נפסלו חלק מהמועמדים, ובסופו של דבר, נבחרו ארבעת החברים וא

. ד"ר זובידה, ד"ר הנדלר הני זובידהוד"ר  דבורי הנדלר, ד"ר אודליה מינס, ד"ר נדב משעלי –הנוספים 

התרבות בכלל ומר משעלי נבחרו נוכח הרקע המקצועי הרלוונטי שלהם בתחומי המדיניות הציבורית ו/או 

 2ועולם הקולנוע בפרט, הד"ר מינס נבחרה נוכח הרקורד המקצועי המשפטי שלה.

  

                                                           
 מר, השרה ט"רמ, 2017בשנת  השרה כתבלש המינויים על הממונה מטעם, על הליך מינוי חברי הוועדה, הועבר זה מקטע  2

 .הלוי עמית
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 מטרות הוועדה

 הוועדה לבחינת קרנות הקולנוע יצאה לדרכה עם שלוש מטרות עיקריות:

  הכרות מעמיקה עם המנגנון הקיים ועם כל השחקנים בזירה הקולנועית בישראל .1

מה היו הסיבות לבחירה ו קדם לוכיצד הוקם, מה  מדינית בקולנוע:של מנגנון התמיכה החקירת עומק 

נציגות , ומנהליהן הקרנות מנהלותבמודל זה לעומת אחרים. מטרה זו הושגה על ידי מפגשים עם 

אשר באו בפני הוועדה ותרמו מזמנם וניסיונם  ,וחוקריו קולנוע וחוקרותתעשיית הקולנוע  ונציגים

  העשיר והמגוון.

  גנון הקיים לאור ערכי השוויון, השקיפות וכללי מנהל תקיןבחינת המנ .2

של חלוקה לא שוויונית של כספי תחושות על משרד התרבות  שהועלו בפני ,בתגובה לטענות הרבות

אם באופן חד משמעי של מנגנון חלוקת הכספים במטרה להבין יצאה הוועדה לבחינת עומק  ,הציבור

הוועדה נפגשה עם ואם כן, כיצד כדאי לפעול על מנת לתקנם. אכן קיימים ליקויים בשיטה הנהוגה 

. בנוסף, ולבדוק אם יש בהן ממשותיוצרים על מנת לבדוק לעומק אותן טענות שנשמעו יוצרות ו

מלווים את האשר עוסקים בחקר הנושא ו ,התייעצה הוועדה עם מספר מומחים מתחום הקולנוע

 .לדורותיו התמורות השונות בקולנוע הישראלי

 הצעת חלופות .3

הצעות לשיפור ו/או  לגבשנאלצה  ,הוועדה, כאמור, מצאה כשלים במנגנוני התמיכה הקיימים ולפיכך

שביצעו מחקר בנושא  ,גופיםמספר התייעצה עם הוועדה  .מודלים חלופיים למודל הנהוג כיום בישראל

במסגרת  נמצאים אשר, גורמים עם , כמו גםועסקו באופן מקצועי בניתוח מודלים קיימים בעולם

בקשר רציף עם תעשיות קולנוע מהעולם ויכלו להעיד על השיטות הנהוגות במדינות אחרות.  עבודתם

 אותן ניתן למצוא בפרק מסקנות, לאחר דיונים רבים בנושא הגיעה הוועדה למספר חלופות אפשריות

 .ובנספחים לדו"ח זה והמלצות
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 תקציר עבודת הוועדה

התכנסה הוועדה לראשונה והחלה מהלך של למידה וחקר עומק בנושא קרנות  2017בחודש פברואר  בתשעה

נהלי והנחיות עבודת הוועדה הוצגו בפני חברי הוועדה בישיבתם הראשונה והוסכמו על כולם. הקולנוע. 

הייתה יישור קו ברמת הידע של הוועדה המטרה הראשונית ' לדו"ח זה( אבנספח  במלואם )ניתן למצוא

עם  הכרות – נוספתהמטרה בהמשך הושגה גם החברי הוועדה המגיעים מתחומי ידע שונים,  וההבנה בין

 בפני גורמים מרכזיים בתעשיית הקולנוע בארץ. ויעדיהוהצגת הוועדה  התעשייה

קרן מדוד ליפקינד ו כתריאל שחוריהקרנות:  נציגיכלל מפגשים עם ההיכרות עם תעשיית הקולנוע מהלך 

 מרים זיגבהו זיו נווהפרויקט קולנוע,  –קרן רבינוביץ' מיואב אברמוביץ' ו יורא עיניגהקולנוע הישראלי, 

)מאז  גנני גדעוןהקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ומ ואוראל טורנר אביטל ראובן, ענבר דוריתקרן גשר, מ

קצועיים: מפגשים עם ראשי האיגודים המ . כמו כן, התקיימוקרן מקורמ מנדלבליט זיוהו עזב את תפקידו(

 ליאוראיגוד המפיקים, מ רוזנבאום מרקו אמיר אסף, פרסטלניק יפעתאיגוד הבמאים, מ יריב הורוביץ

 אפרת, טרבלסי אסנתאיגוד העורכים, מ בריינס נוגהאיגוד התסריטאים, מ אל קו ארזו שירם מתן, תמאם

מפורום  קיים יעלו קיני יסמין, אלפנט ליאורפורום היוצרים הדוקומנטריים, מ עצמור לירןו דנון שלום

 ,יםות/)רשימה מלאה של כלל הישיבות והדוברקולנוע.  ות/וחוקרי ות/מפגשים עם יוצריו הקולנועניות

 .אשר באו בפני הוועדה ניתן למצוא בנספח ב'(

של הכרות עם תחום הקולנוע בארץ ועם התעשייה  תואמתעם רמה לשולחן הדיונים משום שלא הגיעו 

בהם דנה  ,הפיקו תועלת רבה ממפגשים אלו והעמיקו הבנתם בנושאיםחברי הוועדה יה, הענפה על כל גוונ

)ניתן למצוא בנספח ג'  הוציאה הוועדה קול קורא לכלל התעשייה 2017בנוסף, בחודש אפריל הוועדה. 

הופץ בכל זה  קוראיבור בעניין קרנות הקולנוע. קול , על כל ארגוניה ונציגיה, לעמדות הצלדו"ח זה(

שנדחו מספר  ,בעיתונות. הפנייה לציבור התמקדה ביוצרים רוצים הרשמיים של משרד התרבות וגםעה

מציעים לשיפור המצב הקיים. היו מה היה ההליך שעברו ומה מפיהם ישירות  לשמועפעמים במטרה 

 דעותיהם.מפנה קול הקורא גם לגופים מקצועיים ולבעלי עניין בתחום המבקשים לתרום  ,בנוסף

שחלקם הגדול זומן בפני  ,וגופים יוצריםפניות שונות מהתקבלו בוועדה , קול הקוראמו של ות פרסובעקב

 עשרים וארבעההתקבלו פניות מ .מהלך דיוני הוועדהשעלו ב ,הוועדה להרחבת דבריהם ולשאלות נוספות

פניות ולנוע. העוסקים בתחום הק ,גופים ואיגודים מקצועיים שמונהבמאים ובמאיות, מפיקים ומפיקות ומ

 .באתר משרד התרבות ות במלואןאלו מופיע

באופן יסודי  ,חודשים נוספים על מנת להשלים כי נדרשים ,הגיעה הוועדה להסכמה מלאה 2017בחודש יוני 

את כהונת  הועלתה בקשה בפני השרה, להאריך ,ולכן ואת עבודתה שהחלה ,החשובאת המהלך  ,ומלא

התמקדה הוועדה בפגישות עם גורמים מתעשיית  ה. בחודשים אלשרהו, אשר א2017חבריה עד סוף שנת 

 אשר שפכו אור נוסף על המנגנון הקיים וייעצו לוועדה מניסיונם העשיר בתחום. ,הקולנוע והטלוויזיה בארץ

מרחבי  הןמנהליובתי הספר לקולנוע מנהלות עם פאנלים מקצועיים, האחד,  שלושהקיימה הוועדה  ,כמו כן

 לוועדה. שפנו יוצריםיוצרות ועם ראשי מנהל תרבות לשעבר והשלישי עם  ,הארץ, השני

שיצאה באופן  ,על פי בקשה מסודרת נתוני פעילות השונות הקרנות העבירו, עבודת הוועדה ביצוע לצורך

(. הקולנוע לקרנות הפנייה נוסחלהגשה תוך שבועיים. )ניתן למצוא בנספח ד' את  2017במרץ אחד באחיד 

המאפשרת הארכה של שבועיים  ,ניית הקרנות אושרה הארכה ויצאה הודעה מסודרת נוספתבעקבות פ
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ניתנו לקרנות הקולנוע ארבעה שבועות להכנת החומרים להגשה לוועדה, לפיכך,  נוספים להגשת הנתונים.

 חומרים, יש לציין, אשר מרביתם כלולים בהגשה השנתית הקבועה למועצת הקולנוע. 

-2012בין השנים  אליהן שהוגשו ,התמיכה בקשות אודותכללו מידע הקרנות להעביר שהתבקשו  ,נתוניםה

 הלקטורים ידי על שנכתבו, והמשובים שהוגשו ,ערריםה ,באורך מלא סרטים של השונים במסלולים ,2016

 לגבי כל שהתקבלה, הסופית ההחלטה מרכזים אודות נתונים הועברו ,בנוסף. הבקשות בחינתמעמד ב

וכי חברת "תפן" נאלצה בשל כך להשקיע זמן  בצורה לא אחידההר, כי הקרנות הגישו נתוניהן יוב .בקשה

. בנוסף, לא כל הקרנות הגישו את מלוא היקף המסמכים שהתבקשו ורק במועד מאוחר רב בטיוב הנתונים

 . העבירו חומרים נוספים , על פי בקשת חברת "תפן"יותר

, האחרונות השנים חמשב ,בפועל שחולקו והתמיכות ,שהוגשו ,תהבקשו נתוני את לבחון החליטה הוועדה

קיימים היו  לא הבדיקה לצורך הנדרשים הנתונים משום שמרבית .על ידה מראש שאופיינו ,שאלות לפי

מודפסים ובשל הצורך באובייקטיביות  דפים או מחשב בקבצי אלא ממוחשב ניתוח המאפשר ,טבלאי באופן

כי  ,חשוב לציין. "תפן"ור הוועדה החברה החיצונית ביצעה עב וניתוחם ניםהנתו הקלדתאת  ומקצועיות,

אשר  ,בתום התהליךהמסכם  "תפן"ח "אלא רק לדוהגולמיים לנתוני הקרנות כלל חברי הוועדה לא נחשפו 

, בחינה לחברת "תפן"שאלות ה כלל את ממצאי המחקר, עיבוד הנתונים הסופי ומספר המלצות ענייניות.

 '.הבנספח  מוצגים הניתוחים הסטטיסטייםום ממצאי מחקר

לפגישות באורך של בין שעתיים לשלוש  פעמים עשרים ושתייםהתכנסה  לבחינת קרנות הקולנוע הוועדה

: רב תרבותיות בחברה שונים. בפני הוועדה הובאו סקירות מקצועיות בתחומים 2017במהלך שנת 

סוגיות הייצוג  ;יולוגיה של הקולנוע בישראלסוצ ;מודלים של תמיכות מדיניות בעולם ;הישראלית

 .מקומיים תמיכה ביוצריםאפשרויות הדגש על בפעילות מרכז השלטון המקומי וחשיבות הייצוג העצמי ו

ואף לעיתים בהן עסקה הוועדה  ,סקירות אלו סייעו לחברי הוועדה להעמיק ידיעתם והבנתם בתחומים

 .התווספו לסדר היוםך בעקבות כאשר  ,וסוגיות נוספותהעלו שאלות 

תהליך הכתיבה היה בגדר מוצגים בדו"ח זה.  והמלצותיה ממצאיה ,2017בדצמבר  28הוועדה ננעלה ביום 

בין חברות במהלך חמשת חודשי הכתיבה,  ,וכלל חלופת תכתובות work in progress -"עבודה בהתהוות"

שעלו כפי  ,הבאים נציג את ממצאי הוועדהבפרקים . לכיד , כל זאת לצורך גיבושו של דו"חוחבריה הוועדה

 , כמו גםבפניה ומפניות שנשלחו אליה ואשב ,דובריםדוברות ויימה, ציטוטים ממהשיחות הרבות שק

שנעשו בשנים  ,וממחקרים הסופי "תפן"מתוך דו"ח מהשיח התקשורתי סביב פעילות הוועדה, מובאות 

התמיכה מלצותיה באשר להמשך דרכו של מנגנון בנוסף, נציג את מסקנות הוועדה וה .האחרונות בתחום

 הציבורית בקולנוע הישראלי.
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  3סקירת חוק הקולנוע -ריתטונקודת המוצא הסטטו

 הפופולרי התרבות תחום הוא שהקולנוע ,לכך מתייחסים, 1999-ט"התשנ, הקולנוע לחוק ההסבר דברי

 דברי פי על. מודרנית חברה כל של התרבותי אופייה בגיבוש משקל בעל והוא, המודרני בעולם ביותר

 להשתתפות התחייבות תוך, הישראלי הקולנוע של ולהתפתחות לסייע יועד הקולנוע חוק, ההסבר

 . ישראלית תרבותית זהות אובדן חשש ללא', וכו מפיקים, תסריטאים, במאים של תחומית ורב דמוקרטית

 :עיקריות מטרות רמספ על מבוסס שהחוק לאבחן ניתן עצמו ומהחוק ההסבר מדברי

 (התעשייתי ההיבט) הישראלי הקולנוע להתפתחות סיוע .א

 ההיבט) בה הרווחים השונים והערכים ההשקפות על, בישראל החברה של תרבותי למגוון ביטוי מתן .ב
 (חברתי-הדמוקרטי

 (תרבותי/האמנותי ההיבט) היצירה חופש להבטחת מחויבות .ג

( 2)3 סעיף פי על. זהה במדרג כממוקמות שלושתן את מציג אלא, ללוה המטרות בין מדרג קובעאינו  החוק

 מתייחס שהסעיף כדי תוך, הללו המטרות קידום לשם תמיכה מבחני על לשרה תמליץ המועצה, לחוק

 סרטים של בינלאומי פעולה שיתוף עידוד ,למשל, הראשיות מהמטרות נובעותה ,נוספות ספציפיות למטרות

 . זה בתחום פרסים והענקת, ישראלים

 ציבור למוסדות והספורט התרבות משרד של תמיכות כספי לחלוקת במבחנים הנקובות ,התמיכה מטרות

 מן להוציא ומיועדות, הקולנוע חוק מטרות על וחוזרות משקפות( התמיכה מבחני – להלן) הקולנוע בתחום

, חברתית-וקרטיתהדמ, התעשייתית – קודם שהוצגו המטרות לשלושת החתירה את הפועל אל הכוח

 ובהתאם, התמיכה במבחני עומדותה ,הקולנוע לקרנות תמיכות מתן באמצעות זאת, תרבותית-והאמנותית

 .בפועל התמיכהגובה  נקבעתעל פיו ו, הקרנות מנוקדות פיו שעל ,קריטריונים למפתח

 היא לנועהקו לחוק 2-3 סעיפים פי על שמטרתה, הקולנוע מועצת הוקמה האל מטרות ן שלהשגת לצורך

 תוך, בו והתמיכה הישראלי הקולנוע עידוד לשם ולפעול ת/הרלוונטי והספורט התרבות ת/לשר לייעץ

 בה הרווחות השונות להשקפות, בישראל החברה של התרבותי למגוון ביטוי ומתן היצירה חופש הבטחת

 .ולערכיה
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 ממצאים

 הנתוניםו בפניה שנשמעו ,העדויות קבותאשר עלו בע ,הקולנוע קרנות ועדת ממצאי על נרחיב בפרק זה

עם  ,2017החל בפברואר  עדהושקיימה הו ,המפגשים עשרים ושנייםנחשפו במהלך כל אלה . לה שהוצגו

  ונים בתעשיית הקולנוע הישראלית.השחקנים השהשחקניות ו

 תמיכות מתן באמצעות ,כאמור ,פועלהקיים והנהוג כיום בישראל , מנגנון התמיכה הציבורית בקולנוע

, הקרנות מנוקדות פיו שעל ,קריטריונים למפתח ובהתאם, התמיכה במבחני עומדות, ההקולנוע לקרנות

הוועדה נבחנו אותם מבחני תמיכה וקריטריונים, אלו שנכתבו  תבמסגרת עבוד. בפועל התמיכה ונקבעת

בודת קרנות הקולנוע . במקביל, נבחנה ע2014שתוקנו לאחר רפורמת כמו גם אלו,  ,בראשית חוק הקולנוע

 .2017במרץ  1יום שיצאה ב ,שהוגש לוועדה מטעם כל קרן, על פי בקשה מסודרת עצמן דרך מסד נתונים

פרויקט קולנוע, קרן גשר, הקרן החדשה  –קרן הקולנוע הישראלי, קרן רבינוביץ'  קרנות הקולנוע: חמש

על המכילות נתונים  ,טבלאות מידעלקולנוע ולטלוויזיה וקרן מקור, התבקשו לשלוח למרכזת הוועדה 

למחקר  אפיון מדויק לצד, הועברו הטבלאות אל .2012-2016 שנות פעילות:מסגרת חמש פעילותן ב

יש  ."תפן"אשר בוצע על ידי חברת המחקר  ,למחקר נתונים מקצועישנוסח על ידי חברי הוועדה,  ,המבוקש

להנחיית בהתאם שהועברו לוועדה.  ,עוט הנתוניםלציין כי נתוני קרן מקור הוחרגו ממחקר "תפן" בשל מי

חברי הוועדה לא נחשפו כלל לנתוני הקרנות כפי שהוגשו אלא אך ורק לדו"ח המסכם , היועצת המשפטית

 .2017בדצמבר  14שהוגש לוועדה ביום  ",תפן"של חברת 

ות צועיים ועם נציגנציגי האיגודים המקעם נפגשו חברי הוועדה עם מנהלי הקרנות, , במקביל לאותו מחקר

על הקולנוע  מקיף לשיח ,יהותחוקרעל ו , על יוצריהיהותם רבים מתעשיית הקולנוע, על יוצרונציגי

הנוגעות ישירות למתרחש  ,עלו אמירות רבות המשיחות אל .הישראלי והמנגנון הציבורי התומך בו

 התמיכה כולו. טת העבודה ובמנגנוןבשי , על פניו,הקיימים בתעשיית הקולנוע ולליקויים

בעוד שלא ניתן להתכחש להצלחתו של הקולנוע כי  ,נמצא ,ומחקר , הקשבהלמידהלאחר תהליך ארוך של 

 הוא לקוי ובעל חסרונות ,כפי שהוא כיום ,מנגנון התמיכה הציבורית בקולנועבעולם, בישראל והישראלי 

חתומים  של השיטה הנוהגת כיוםלעניין חסרונותיה וכשליה  על מסקנה זו .אותם נפרט בהמשך ,מהותיים

 כל חברות הוועדה וחבריה.

ליקויים ו ליקויים הנוגעים למנהל תקין: עיקריות ניתן לחלק לשתי קטגוריות ,שנמצאו ,את הליקויים

 הרחבה בפרק הבא.באשר יוצגו בפירוט ו ,הנוגעים לסוגיות של שוויון בייצוג
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 4תקין למנהל הנוגעים ליקויים

 הדרג הניהולי  .א

 כהונתם משך על גם כמו ,המנהל ועדוה מינוי להליך הנוגעות ,ועדויות "לקטורית-חוץ" התנהלות על דויותע

 ,מבהירותדוברים שונים דוברות ואשר נשמעו מפי  ,האמנותיים ומנהליה הקרנות מנהלי, ההנהלה חברי של

 בחירת הליך גם וכך דיין שקופות אינן הלקטורים לבין בקרנות הניהוליים הדרגים בין היחסים מערכות כי

 .הזוכים לתקצוב ,התסריטים

 חברים שבה, ציבורית הנהלה ידי על ינוהל שהמוסד(, 5)4 בסעיף סף כתנאי דורשים התמיכה שמבחני אף על

 במבחנים אזכור כל אין, לארץ בחוץ או בארץ, הקולנוע בתחום בעשייה מתאימים וניסיון כשירות בעלי

 להנהלה ,יום של בסופו ,אם זה כגון סף בתנאי התועלת הברור לא. הנהלה האות של התפקיד למהות ביחס

 לה אין ,המקרים מן ברבים ,ולמעשה, הקרן בתוך שקורה מה על מהותי באופן להשפיע דרך אין הציבורית

 .משמעותית ניהול או פיקוח סמכות

 באישור או, מימון בלושיק ,התסריטים רשימת באישור המנהל לוועד תפקיד נויש מהקרנות בחלק אמנם

 למה מעבר מידע לו ואין, לו שניתנת רשימה מתוך מאשר המנהל ועדוה אך ,שיועסקו ,הלקטורים רשימת

כי יש פעולה אקטיבית מצד הוועדים המנהלים  ,לא נראה ,מעבר לכך. הקרנות מנהלי ידי על לו שנמסר

בעיקר מחוסר מידע ופסיביות  ,מוגבל עילמפועד המנהל והש ,הדעת ששיקול ,ניכר ,כן לע .להשיג את המידע

 בהם ,קיימים מקרים בודדים כי ,עולה הקרנות מנהלי עם מהשיחות, למעשה. של חברי הוועדים המנהלים

, על פניו, הועד המנהל של הקרן מהווה –פקטו -דה לומרכ – לפניו שמובא מה מאשראינו  המנהל ועדוה

 .'חותמת גומי'במידה רבה 

 הוועד"(: 2017 במאי 15 ביום הוועדה בפני הופיע) שחורי כתריאל, הישראלי הקולנוע קרן מנהל מדברי

 אישרו לא שבאמת וקרה <ועדה חברת>. אני גם, ממליצים בגדר כולנו, שלנו ההמלצות את מאשר המנהל

 הכול בסך אנחנו אז, היו פעמיים, פעם היו, פעמים היו אבל, ולא כמעט <שחורי כתריאל>? שלכם המלצה

 תיק, ספורים ימים, מועד מבעוד זה את מקבלים הם, יושבת ההנהלה, ההנהלה לאישור זה את ביאיםמ

 של דבריו~  ."גמור בסדר והכול וערב שתי אותנו לחקור, אדמות עלי שאלה כל לשאול רשאים הם, מסודר

 לחקור, אמורכ, אותו מעודדים ואף רשאי הקרן של המנהל שהוועד בעוד, למעשה כי ,מנכיחים הקרן מנהל

וזאת על פי עדותו , תמיד כמעט שקורה מה, בפועל שהתקבלו ,הסופיות להמלצות באשר הקרן מנהלי את

בעיני אמירה זו מעוררת סימני שאלה  .בפניו המובאות ההמלצות את מאשר עדושהו של כתריאל שחורי, זה

פעמיים בהן הוועד המנהל ו אשנים זכורים למנהל הקרן רק פעם  שמונה עשרהשלמעלה מ , על כך,הוועדה

 .לא קיבל את המלצות מנהל הקרן

 בהשוואה גם חריג מבנה הינו, אינהרנטי מבני פיקוח שאין ,עולה שממנו, כאמור תאגידי מבנה כי, יצוין

 העיקריים מתפקידיו ואחד המנהלים מועצת את מהווה הדירקטוריון ,עסקית בחברה. עסקיות לחברות

 ל"המנכ לתפקיד המקבילה הוא הקרן ת/מנהל. בחברה הביצועי התפקיד בעל אשהו, ל"המנכ על לפקח הוא

 של ומשמעותי משמעותי פיקוח נושיש ,נראה לאממה שהובא לידיעת הוועדה,  על פניו, ,אך, הקרנות בתוך

 . כאמור ,ההחלטות קבלת דרך ועל, ל"המנכ תפקוד על הקרן הנהלת
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 מינויים .ב

, ל"המנכ את למנות גם מוסמך כלל שבדרך זה הוא דירקטוריוןה ,בחברה מדובר כאשר כי, גם יצוין

 בקרנות אך. ביניהם המצויים והפיקוח הכפיפות יחסי לאור, הדירקטורים את ממנה אינו ל"והמנכ

 את שמשבש באופן ,ההנהלה חברי את גם ממנים הקרנות מנהלי, ראשיהן בפנינו שהעידו כפי, הקולנוע

 .בתוכה לכשלים להוביל שעלול, דבר, הארגונית הפירמידה בתוך היחסים

 זמן כמה כל <חבר ועדה>": קרן הקולנוע הישראלינציגי של  הםכשלים אלה באים לידי ביטוי בדברי

 שנים ארבע כל יכולים הם העמותה שלפי תקנון חושב אני <ליפקינד דוד>? ציבורית הנהלה מתחלפת

הציבורית מאז  בוועדה שיושבים אנשים ישש מצב שיש אומרת זאת <חבר ועדה>. הגבלה אין. להאריך

 ,נתוני הקרןטבלת ב ~ אכן ניתן לראות ".טבלה לכם שלחנו, בפועל המצב זה <ליפקינד דוד> הקמת הקרן?

ד אף מכהן , שמונה מכהנים מעל עשור ואחחברי הוועד המנהלעשר  השבעמקרב לוועדה כי  השהוגש

 .1998כחבר הנהלה משנת 

 חבר ועדה<>"(: 2017ביוני  15)הופיעו בפני הוועדה ביום  קרן מקורמדברי נציגי  םיעול מכך יםחמורדברים 

 עשרה היום מנדלבליט< ניבה> ?מונה הוא אנשים כמה חבר ועדה<>. כן <מנדלבליט ניבה> ?מנהל ועד יש

חבר > .אותם ממנה לא אחד אף? מי אומרת זאת מה <גנני גדעון> ?אותם ממנה מי חבר ועדה<> .אנשים

. ככה גם. כן <גנני גדעון> ?המנהל בוועד חברים תהיו בואו - להם אומר, לאנשים פונה אתה, מה דה<וע

 <גנני גדעון> .כןמנדלבליט<  ניבה> ?עמותה אתם חבר ועדה<> .מינוי אין. אנשים מביא ראש יושב גם

 ניבה>. ככה עובד לא זה. לא חבר ועדה<>. מתמנות? עמותות של הנהלות ממנה מי. עמותה אנחנו

 ליושב רק פניתי <גנני גדעון>היה...  הוא כי אליהם פנה שגדעון אנשים מספר נבחרו, בעמותהמנדלבליט< 

 <חבר ועדה> .לדעת רוצה שאתה מה זה אם. הזה את לנו ממנה לא שר אף .השאר את הביא הוא. ראש

 ניבה> ?שלהם דבתפקי יושבים שנים כמה אנשים, המנהל בוועד .לדעת רוצה שאני מה לא זה. לא

 הוא ראש? היושב זה ומי שממנה חבר ועדה<>הוקמה.  שהיא מאז כמעט שנמצאים כאלה ישמנדלבליט< 

 מי על להם יש אם אחרים הנהלה חברי שואל הוא. מביא הוא. כןמנדלבליט<  ניבה>האנשים?  את מביא

 ?הישראלית בחברה הקולות מגוון של ייצוג יש, המנהל הוועד חבריב <יו"ר הוועדה> .מביא והוא להמליץ

 <ועדהחבר > .עדות על מדברת לא אני. לאיו"ר הוועדה< > ?עדות? מתכוונת את מהלמנדלבליט<  ניבה>

 צריכים מהפריפריה איך, נשים 4 ישמנדלבליט<  ניבה>פריפריה.  <חברת ועדה> .דתיות, עדות, קהילה

 "?לישיבות פה לבוא

ריסון  העדרתופעה של על  שיש בהן כדי להעידמיוחד משום הן מקוממות ב בריש גלי אמירות מסוג זה

 במקרה של קרן מקור כי ,יש לצייןל כספי הציבור. כנאמנה עאמורה לתפקד אשר  ,יהולי של קרןבדרג הנ

התחלפה. עם זאת, משום שהדיון אינו פרסונלי במהותו אלא עוסק  השמאז אמירות אל ,מדובר על הנהלה

יש להביא דוגמאות כאלה על מנת ינו פונים רבים למשרד התרבות ולוועדה, עליו הלש ,בבחינת המנגנון

, המחלקת פיקוח ובקרה אפקטיביים בתוך קרן העדרם של הסכנה הטמונה בשטח ההפקר של להצביע על 

 .כספי ציבור

 "המועדון הסגור" .ג

וחת בקרב אנשי הרו, "מועדון הסגורה"תופעת , על פניו, נלווית ,מהותייםהים פנימיה כשליםה לשרשרת

כמו גם  ,שבאו בפני הוועדה ,הדוברים השוניםהדוברות ו. תופעה זו תוארה פעמים רבות על ידי התעשייה
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 התייחסה טרבלסי אסנת המפיקה. 2017מחודש אפריל  הקול הקוראו של בפניות שהתקבלו במסגרת

 לא שזה. שונים יהיו החלטותה שמקבלי רוצה אני": (2017 באפריל 6 ביום הוועדה בפני הופיעה) זה לנושא

 בכלל אפשרות לך אין אז פנימיות איתור וועדות יש היום. מתחלפים וכיסאות סגורים מעגלים רק יהיה

 שוויונית תחרות כל קודם שתהיה רוצה אני'. למכרז מחויבים לא' כתוב ואז מכרז עושים למשל או. להיכנס

? פנימית איתור ועדת של המשמעות מה. פנימית ראיתו ועדת לא אבל קורא קול או מכרז שיהיה. פתוחה

 איתור ועדת אמרו כי, לא' ועניתי 'הגשת לא' לי שאמרו זוכרת למשל אני. למועמדים לפנות אמורים שהם

 ."להגיש הביטחון את להם שיש אלה כלל בדרך הם, אגב דרך, הגישו שכן כאלה יש אבל. 'פנימית

: "להערכתי, הבעיה הראשונה (2017ך פניות הציבור, אפריל כך )מתו כתב לוועדה דרור שקולניקהיוצר 

והמהותית ביותר של מי אשר מופקדים על חלוקתו של הכסף הציבורי המיועד למטרת יצירה קולנועית 

. באופן זה היושבים "חונטה"היא היות העוסקים במלאכה זו, במעגלים השונים, חברים בלתי רשמיים ב

ות, רוחצים כך או אחרת זה את ידיו של זה. הנה פלוני למד עם אלמוני, בראש, הלקטורים, ומגישי ההצע

לימד את פלמוני ומחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, יתחלפו אלמוני, פלוני ופלמוני בעמדותיהם וישובו 

 ם נוטה לדמיון מפתיע כמעט תמיד."שרוח הסרטים המופקי ,להעדיף זה את זה. טענה זו מגובה בעובדה

 כי גילה, הקרנות באחת לקטורכ אביעד מיכל הבמאית עם יחד ששימש לאחר כי ,מספר ליליכח רון היוצר

 להפתעתי"(: 2017 באפריל 6 ביום הוועדה בפני הופיע) לתמיכה פסלו ואביעד שהוא לסרט ניתנה התמיכה

 תםשנת, שלי כפרה, תודה לי אומר ברחוב היוצר את פוגש אני ברחוב הולך אני זה אחרי חודשיים הרבה

, היתר כמו, ענבר דורית אומרת זאת. קרן קיבלנו, אומר? מדבר אתה מה על, מה לו אומר אני. הקרן את לנו

 ."שלהם שבראש מה עושים גנני גדעון, השני כמו, חונטה בכלל זה, ]שחורי[ כתרי וכמו ]עיני[ גיורא כמו

הועברו בין חברי הוועדה ש גרייצר ראול אופירבדבריו של הבמאי  התייחסות לנושא גםניתן למצוא 

 "הארץ" בעיתון כתבה מתוך) התכתובת הנוגעת לדו"חשנפתחה בעקבות חלופת  ,בקבוצת השיח הייעודית

 חלק לא אני. מקצועיים משיקולים רק לא מושפעת להשקיע סרט באיזה בחירה: "(2018בינואר  2מיום 

 שאם ,מניח אני. אנונימי אני אז, יהלתעשי נכנסתי ולא הלימודים אחרי לגרמניה עברתי, ה'ברנז משום

. הכסף את לו ניתן בואו: אומר היה הוא אולי, לקטור איזה במקרה מכיר הייתי אם, מקושר יותר הייתי

 ".אישי שיקול פי על שתבחר ,הגיוני, אחד לבחור צריך אתה ומהם טובים תסריטים עשרה מולך יש אם כי

של המחנאות הקיימת, ה"ברנז'ה" מול ה"אחרות שה באופן מובהק את התחושה הק מבסס ציטוט זה~ 

ה את יוצרי ויוצרות הקולנוע בארץ, כולל חלק מיוצריה אשר מלווהוהאחרים", בתעשיית הקולנוע 

 מצליחים, על אף הקשיים, להגיע לאקרנים ולזכות לשבחים.

ן לתחושה הרווחת סימוכיניתן למצוא , כתריאל שחוריגם בדבריו של מנהל קרן הקולנוע הישראלי עצמו, 

 היה הכיפה עם מירושלים בחור הופיע"(: 2017במאי  15)הופיע בפני הוועדה ביום "מועדון סגור"  אותו של

 רואים האלה אביבים התל חשב הוא כי הזיע הוא. לך יגיד הוא, אותו לשאול יכול אתה, זיעה אגלי כולו לו

 נידף כעלה רועד מולנו עמד הוא. סיכוי לי אין, סיכוי בכלל לי אין, אמר ככה הוא, מירושלים הדוס אותי

 אנחנו, ואמרנו יורק בניו שלך גמר הסרט את ראינו, טוב סיפור לך יש, העניין מה, תשמע לו אמרתי ואני

 סיכוי בכלל פה לי אין, הזמן על חבל זה, שעזוב בידיעה אלינו הגיע מראש הוא אבל. זה עם הולכים

 ".נכון לא זה. הזאת לפלטפורמה

על קיומה של מעין יוצרים יוצרות והרווחת בקרב  ,התחושהאת , למעשה ,דבריו של שחורי מנכיחים

מונעת  זו אף תחושה ."סוגרת את שעריה" בפני "אחרות ואחרים"אשר ו השולטת בכל, "סגורהחבורה "
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ותיהם , להגיש הצעמקצועית אך משתייכים לקבוצות "האחרים" טובים יוצרים, הנחשביםיוצרות ומגם מ

, אך וכמי שנלחם נגדה שמנסה להפריך התחושהכמי  , אמנם, מצייר עצמו בדבריו שלעילשחורילקרנות. 

של דבריו האופטימלית  מידת היישוםועדה, מוטל ספק באשר לוששמעה ה ,שראינו ומעדויות מהנתונים

קרן הקולנוע כי מבין היוצרים הנתמכים על ידי  "תפן"כך לדוגמא, מראה דו"ח  .בהתנהלות בפועל

 . הם יוצאי פריפריה, גיאוגרפית, חברתית או תרבותיתבודדים  8%הישראלי, רק 

דוברים דוברות והעל ידי הלמה שכונה  ,שמחוץ ,יוצריםיוצרות והבקרב ההרווחת  ,, לאווירה זומעבר לכך

מונה רחבה , כמו גם לקבל תעליהןניתן לקרוא והשלכות חמורות נן יש"חונטה",  ,השונים בפני הוועדה

 של לסוגיות הנוגעים ,נוספיםליקויים העוסק ב ,בפרקבהרחבה  וזאת "תפן"נתוני דו"ח גם מ לגביהןיותר 

 .שהתגלו במהלך עבודת הוועדה, בייצוג שוויון

 המנהלים .ד

הבלתי נושא פרק זה, הכרוך בסמכות היתר שמתלווה לגילויים הקשורים ל נוסף, כעת, נשוב לליקוי

בקבלת החלטות  מנהלי הקרנות, בהעדר פיקוח רגולטורי משמעותי, , על פניו,עצמם, שנוטלים למרוסנת

 ,יוצרים כי, הודואף  ,במקרים מסוימיםוהעידו בעצמם בפני הוועדה  הקרנות מנהלילמתן תמיכה. כאמור, 

, תסריט פיתוח עבור כסף סכום מהם קיבלו ,הלקטורה מהליך הדחייה קבלת לאחר ישירות אליהם שניגשו

 הקולנוע קרן של הכספים מנהל, ליפקינד דוד מעיד כךעל . או הגשה מסודרת חוזרת מוסדר ערר הליך אלל

, החרדי במגזר סרטים שעושה חרדית אישה אלי פנתה"(: 2017 במאי 15 ביום הוועדה בפני הופיע) הישראלי

 הסרט של ירהתקצ את לי תשלחי לה אמרתי. מקום משום מימון לקבל מצליחה לא אני, תשמע ואמרה

 ,שקיבלתי התודות אבל, מאוד קטן סכום אמנם שזה שקל אלף שלושים לה ונתנו אותו קראתי, עושה שאת

 ."מכולם מקבל והייתי הלוואי

 אם"(: 2017 במאי 15 ביום הוועדה בפני הופיע) כך מעיד, שחורי כתריאל, הישראלי הקולנוע קרן מנהל

 שתי אותנו חקרו, ההנהלה חברי, הם אז. אותו מכירים םשאת בגלל, לבנון כמו סרט דוגמא סתם ניקח

 אנחנו מה בגדול, תראו עכשיו. דקות תשעים של סרט להחזיק יכולים טנק בתוך אנשים ארבע האם וערב

 בסופו צריך ואתה. אנשים לנו ויש ניירות לנו יש? לנו יש מה. הבטחות בין להחליט צריכים אנחנו? עושים

 עבודות דורשים אנחנו אז. הבטחות בין החלטה לקבל כדי השנים במשך שצברת מה כל את להביא דבר של

 ,דבר של בסופו ,אבל, עשו שהם מה לראות רוצים ואנחנו קודמים סרטים לראות רוצים ואנחנו קודמות

 המנהל לוועד פונה הוא כאשר הסופי ההחלטות לשלב זו בנקודה מתייחס שחורי ."עושים שאנחנו מה זה

 המועמדים של הקצרה הרשימה את מצמצם הוא, שחורי מעיד, כך. לתמיכה ההמלצות עם הקרן של

כלומר, ההחלטה  .הסופייםששת  מתוך תסריטים ארבעהב רק לתמוך יכול שהוא ,לו ידוע כאשר לתמיכה

אשר מתוקף כהונתו רבת השנים הוא היחיד,  ,מנהל הקרן ל ידיעבמידה רבה מושפעת  במי לתמוךהסופית 

לף ושאוחז באותו זיכרון וידע ארגוני, שנצבר במשך השנים. כפי שצוין לעיל, גם אם הוא מאשר שאינו מתח

את החלטתו מול הוועד המנהל, המדובר באישור פורמלי בלבד משום שלוועד אין מידע נוסף ואינו חשוף 

 להליך הלקטורה הכולל ולכן, צורת ההתנהלות ההליך זה לוקה בפגמים מהותיים.

 של מהצבעתם יותר גדול משקל נויש האמנותי המנהל של להצבעה כיצד שמענו' רבינוביץ מקרןבנוסף, 

 הופיע) הקרן ל"סמנכ, 'אברמוביץ יואב. בקרן הנהוגה הניקוד שיטת לפי הסופי המימון בשלב הלקטורים

 יש לך, קטגוריות 5 יש לך ]נקודות[ 100 מתוך אם ואז <חבר ועדה>"(: 2017 ביוני 15 ביום הוועדה בפני
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 לא זה. לא '<אברמוביץ יואב> .הסופית בהחלטה ,הממוצע את עושה אני איך משנה לא 50% של משקל

 ."50% לא זה אבל ]הלקטורים[ מהאחרים אחד מכל גדול יותר זה. 50%

 לי"...(: 2017 ביוני 15 ביום הוועדה בפני הופיע) מקור קרן של לשעבר מנהלה, גנני גדעון של בעדותו גם כך

 לשמור יכול שאני המינימום זה. ודאי. כפול קול לי יש. כזה משהו או הצבעה עושים אם. כפול קול יש אגב

 מחליט ואני, פרויקט בעד יחליטו לדוגמא הלקטורים כל אם... לקטורים של הזה העניין, תראו כי. לעצמי

 יחליטו שהם בפניה ולנמק להנהלה לבוא יכול אני, הפרויקט עם בעיה איזה שיש או ראוי לא שהפרויקט

 , כשם הציטוט הקודם של מר גנני, אשר הובא קודם לכן,זו דוגמאכי  לחזור ולהדגיש,~ יש  ."זה בעד

בהכרח כי זהו  ,אין משום כך להניח אך אשר הייתה נהוגה בעבר, ,מובאת כאן כמשל להתנהלות בעייתית

, בו מנהלי הקרן מנגנון פגום אלא לשפוך אור על ההחדש הנהלתההמקרה בהתנהלות הקרן כיום תחת 

 .נוטלים לעצמם סמכויות יתר בלתי מידתיות

 28, מציין את העניין בדבריו )הופיע בפני הוועדה ביום מוש דנון ,וטלוויזיה לקולנוע האקדמיה ר"יו

 לא אנחנו, דעת חוות כתבנו דבר של 'בסופו אומרים שהלקטורים לפעמים מצבים "יש(: 2017בספטמבר 

 דבר כזה עשה שם מישהו אם. להיאמר שחייבת האמת זו '.הדעת חוות בתוך ניצח מה מתבא יודעים

 חוות נתנו, שאומרים 'סגרנו מלקטורים יודע אני כן אבל. להגיד יודע לא אני, ככה אותה והפך בערימה

 לאבנתנו חוות דעת וסרטים קיבלו תמיכה . הזוכה הסרט מי ונקבע הדעת חוות נסגרה מקרה בכל לא דעת,

דבריו אלו מנכיחים ~  ".ומוכרים ידועים האלה הסיפורים משמעית חד '.יודע לא אני באמצע קרה מה

הקיים בין שיקול הדעת המקצועי של הלקטורה לבין ההחלטה הסופית ואת  "דמדומיםזור הא" ותוא

 וע.כפי שנדרש מקרנות הקולנ ,כי מהלך זה אינו שקוף ואינו מונגש לכל אשר חפץ במידע ,העובדה

, מתאר את השיטה הנהוגה הרשות לפיתוח ירושלים מתקציב, מנהל מיזם ירושלים הנתמך יורם הוניגגם 

 שאתה קרנות יש הדמוקרטית הבחירה "בשיטת(: 2017בנובמבר  16בצורה דומה )הופיע בפני הוועדה ביום 

 נעשים שם. שלי לטההח זה. דמוקרטי לא זה אז .מחליט ואני דעת  החוות את המנהל,, לי שולח, כיועץ

  ".בעדינות לזה נקרא. נכונים לא לפעמים דברים

, שהם למעשה שללקטורים ,הוא פנים לשני משתמעת שאינה ,בצורה הוועדה לפני שהוצג ,הדברים מצב

 האחרונה המילה את ,בפועל איןנשות ואנשי המקצוע, בעלות ובעלי הידע המקצועי הנדרש בעולם התרבות, 

 אינם הם אך ,ומסודר מקיף מנגנון שיהיה ,דורשיםמבחני התמיכה  שאמנם כך .ההתמיכ למתן בנוגע

 שאמור ,האמנותי המנהל לבין בינה היחס יהיה מה או המכרעת תהיה הלקטורים של שדעתם ,דורשים

 מעורב שלעיתים ,הקרן מנהל או/ו לסיוע שיזכו ,התסריטים ליווי על , על פי נוסח המבחנים,מופקד להיות

המכתיבים את התנהלות כי חוסר בהירות זו, בלשון הקריטריונים עצמם,  ,ניכר .בתהליך הוא אף

 בעיצוב התנהלותן הלקויה של הקרנות במובן זה.הקרנות, בעלת משקל מכריע 

 פני על וטו זכות של סוג נויש אמנותי מנהל/הקרן שלמנהל ,מהקרנות חלק ידי על במפורש נאמר, למעשה

 השפעה ניתנת האמנותי שלמנהל או, ומקצועיותו ניסיונו על – לשיטתם – המבוססת, הלקטורים דעת

, הני זובידהועדה, הד"ר ולשמע דברים אלה, אחד מחברי ה. לקטור לכל מאשר( ניקוד מבחינת) יותר גבוהה

 מזמן ,ביותר הגבוה הציון בעלות החברות ובחירת מכרז שלאחר ,ממשלתי במשרד למנהל הדברהמשיל 

 להכניס" חייבים"שאחרת, שלא זכתה בניקוד גבוה,  חברה יש מדוע לה להסביר ומנסה יםהמכר ועדת את

 .למכרז
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 המנהלים של דעתם שיקול את שוללים אינם, הנוכחית בצורתם, התמיכה מבחניכי  ,להדגיש שוביש 

 כלומר, יםכלקטור יםנחשב םשאינ כך ,זאת מנסחים אלא האמנותי השיפוט מערך במסגרת האמנותיים

 באשר ברורה הנחייה אין, זאת עם. לדוגמא ,ההולם הייצוג בבדיקות הלקטורים ממניין םלהחריג יש כי

. הסופית ההחלטה מכריע בעניין משקל להם המקנה ניסוח שאין ,ובוודאי להם הניתן הניקוד למשקל

ל עודף" שעשויה הייתה לאפשר למנהלי הקרנות לקבל "משק ,הלקונה המרכזית כי ,לפיכך, סבורה הוועדה

 בהכרעות השונות, הינה הפרצה בניסוח ההסדר הרגולטורי הקיים.

 15)הופיע בפני הוועדה ביום  כתריאל שחורידבריו של מנהל קרן הקולנוע הישראלי,  מעניינים בהקשר זה

 הלקטורים. זה את אעשה לא אני, השלושה מתוך שניים של לפחות, גבית רוח לי אין "אם(: 2017במאי 

 מצב יש אם, שוויון של מצב יש אם, אותם מעריך אני, קשקוש או תאנה עלה איזה סתם לא הז מבחינתי

 הלקטורים ששלושת אעשה לא ולעולם עשיתי לא לעולם אני, לא אחרת ככה אני אבל, וזה לקטורים שני של

 שיתיע לא מעולם, אחר למשהו הולך אני, המוח את לי תבלבלו אל, אתכם שמעתי אומר ואני ככה חושבים

 ולהחליט שלך על יותר לעמוד צריך היית שאומרים, הזה בעניין נגדי כבדה טענה להם שיש כאלה יש. זה את

. לכם יגיד הוא אז פעם לא איתי התווכח]ליפקינד[  דוד הלקטורים. את ומכבד מעריך אני אבל. לבד יותר

 לקטור יש אם גבית... חרו לי שתהיה רוצה שאני מצב יש אם עכשיו. הלקטורים במערכת מאמין אני

 ומצליח סיפור שהוא באיזה עיוורת בצורה ומאמין הגדר על נשכב, רגון'בז אצלנו אומרים שאנחנו שכמו

 של דרך היא שלנו ההתנהלות שדרך בגלל, קורה לא זה -יהיה  זה אבל, לזה נקשיב אנחנו אז, אותנו לשכנע

, פרוטוקול יש, בוודאי <שחורי כתריאל> ?מךממוס הוא הזה והדיאלוג <חבר ועדה> .דיאלוג של, שיחה

, אתכם שמעתי יואמרת רגל הורדתי לא מעולם, מודה אני, שלי באופי לא זה, לא אני אבל? אומרת זאת מה

 ".דוגמאות לכם לתת יכול ואני

טו שלו רק במצבים של שוויון קולות בוועדה, ומצייר את עצמו כדמוקרט וכמי שמפעיל את זכות הוכתרי 

טו הקיימת לו או והפעיל את אפשרות הו בהם ,היא לא מספר הפעמים ,ושעולה מתיאור זה של ,עיההבאך 

וכי  "להוריד את הרגל" עצמה האפשרותעולה מציטוט זה קיומה של ש ,אם הפעיל אותה בכלל, הבעיה

ל אף או סרט, ע , יכול תיאורטית בכל שלב לקדם יוצרוצובר בשל כך כוח רב מנהל הקרן, שאינו מתחלף

 .אחד אשר "נשכב על הגדר"בודד רצון חזק של לקטור התנגדות הלקטורים או בשל 

 כסף סכום כהונתו בזמן לו הציעפעלו לבדו ו לשעבר קרן מנהלשבו  ,אף מספר על מקרה רון כחליליהיוצר 

 ,לי ואמר אלי פנה 8 ערוץ שנים כמה לפני": בלבדקצרה  אישית פגישה לאחר תסריט כתיבת עבור נאה

 השמאל תולדות על סדרה עושה אני אם. הישראלי השמאל תולדות על סדרה אעשה שאני ,רוצה שהוא

]מנהל קרן מקור  גנני גדעון, אליה שניגשתי ,הראשונה הקרן? לקרנות ללכת מאשר טבעי יותר מה ,הישראלי

, הפרויקט את ולפני מציג אני, יושב אני, כזה מעין וזה. הזה האיש את בחיי פגשתי לראשונה, לשעבר[

 אלף 420 שקיבלתי מכתב על לי חותם הוא. דקות עשר אחרי הפגישה את גומרים אנחנו. פרקים ארבעה

כאמור ש בעוד, זו דוגמא~  ?"הבחירה תהליך איפה? לקטוריםה איפה. דקות עשר. הביתה הולך ואני. שקל

הסכנה  על יש בה כדי להעיד ,החדש המנהל של כהונתו תחת כיום הקרן התנהלות את משקפת בהכרח אינה

 .ובלמים לא נקיטת מנגנון מהודק של איזון, להטמונה בתחושת "כל יכול" של מנהל קרן

 להשפיע הסמכות את יםהאמנותי יםלמנהל העניקו שהקרנות ,בכך מצוי אינו, כן אם, זו בהתנהלות הקושי

כי  , על פניו, ניכרש ,בכך אם יכ, שולליםאינם  התמיכה שמבחני ,דבר, תמיכה בקשות בעניין החלטות על

 סמך ועל בפועל התקבלו ההחלטות כיצד וברורה מסודרת בצורה ולתעד לבסס מבלילעיתים,  ,זאת עשו הן
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, כתובות עדויות תהיינה ציבור כספי של ומקצועי תקין ניהול שבמסגרת ,ראוי כי, לציין למותר. מה

 הן זאת ;החלטה כל התקבלה כיצד בדיוק פרטותהמ ,ומפורסמות ת/דורש לכל נגישות ,שקופות ,רשמיות

, הצורך במידת לערער, הנמקותיה ואת ההחלטה לקבלת הבסיס את להבין יוכלו עצמם שהיוצרים מנת על

 פנימי ביקורת מערך ליצור יהיה שניתן מנת על והן, הבאה ההגשה לקראת שיפור דורש מה להבין או

 תמיכות על המופקד כזה או ציבורי גוף וודאי, גוף כל של ופעולת במסגרת מתחייב ואף המתבקש( וחיצוני)

 .ציבוריות

 משך הכהונות .ה

משך הכהונה הארוך של מנהלי/ות  ובהמשך לדיון לעיל על כהונת חברי ההנהלות בקרנות, ,יתרה מזאת

 מתארים זאת ,לדוגמא ,. כךנוסף לא מעט טענות ומצביע על כשל אפשרי אף הוא מעלהעצמם הקרנות 

שנה  20-ו 15"כשמישהו מנהל את הקרן (: 2017יוני ב 22)הופיעו בפני הוועדה ביום  איגוד המפיקיםנציגי 

שזה בערך המצב של שתי הקרנות המרכזיות, יש עייפות החומר, יש סטגנציה וזה לא משנה אם אתה מנהל 

לוקח חמש שנים קרן או מנהל אוניברסיטה או מנהל בית חולים. כיוון שממוצע של הפקה של סרט קולנוע 

במקרה הטוב והאופטימי, אז אנחנו חושבים ששמונה שנים זו התקופה ההגיונית לקצוב כהונה כאשר 

שנה קרן,  20. ברגע שנותנים לאדם לנהל 4שנים ואז הארכה לעוד  4מחלקים אותה לתקופה ראשונה של 

צית של דור. חייבים לאפשר דורות שלמים של פוטנציאל הולכים לאיבוד. זה הרעיון בשמונה שנים, זה מח

 ."גיד את האמת, אין מזרחים ואין דתייםלקולות שונים להישמע. אין נשים בקרנות הגדולות, בוא נ

"אנו מאמינים כי (: 2017)מתוך פניות הציבור, אפריל  איגוד התסריטאיםכך עולה גם מנייר העמדה של 

הלים עשויה להוביל לסטגנציה וקיפאון. מבלי כמו בכל תחום, גם בתחום הקולנוע כהונה ארוכה מדי של מנ

לטעון כנגד בכיר זה או אחר המכהן היום או בעבר, ראוי שתוגבל בשנים תקופת כהונתם של בעלי תפקידי 

בה הם מכהנים )מנהל אמנותי ומנהל אדמיניסטרטיבי לכל הפחות(.  ,בכירים הקובעים את הטון של הקרן

ת כהונה ארוכה יחסית על מנת למלא את התפקיד בצורה מוצלחת כי דרושה תקופ ,עם זאת חשוב להדגיש

 ויש לבחון היטב את פרק הזמן המתאים."

מוקד  ,לטעמו ,כי ,, חזר והדגישדוד אלכסנדר, פרופ' ויו"ר מועצת הקולנוע כי חבר הוועדה ,כאן יצוין

הן הוא סומך בשתי , שהתגלו בפני הוועדה ושעליהישראלי קולנועבמנגנוני התמיכה בה"רעות החולות" 

 .ות/האמנותיים ות/הקרנות והמנהלים ות/ידיו, הוא משך כהונת מנהלי

 יםיות/הלקטורעבודת מערך השיפוט האמנותי ו .ו

 שמבחני אף על. ומשמעותיים מהותיים נימוקים מתן-אי על נסוב בהליך נוסף פגםבהמשך לנאמר לעיל, 

 בפועל, ומנומק כתוב מענה למבקש להעביר דהמוס על חובה כי, ((4()ב()8)4 סעיף) קובעים התמיכה

, לעיתים. שבשגרה כדבר נעשה זה המוסדות בכל ולא המקרים בכל לא כי ,עולה בוועדה שנשמעו ,מהדברים

 נלקח שהתסריט ת,/היוצר בתחושת לפגום שעלול ,דבר, נימוקיו את יעביר המוסד ,זאת דורש היוצר אם רק

לחסום את הגישה למידע עבור אותם יוצרים  ,למעשה ,ר אשר עשויודב הראויה במקצועיות ונבחן ברצינות

 רק לא שהצדק טוב, זו מבחינה ביטחון לפנות חזרה לקרן לאחר דחייה. וחשים חשות אשר לא ,ויוצרות

 .ייראה גם אלא, ייעשה
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 בנושא חוות הדעת שונים יםות ומיוצרמיוצר עדויות התקבלו 2017 אפריל מחודש הציבור פניות במסגרת

 שלא או דחייתם על מלא נימוק קיבלו שלא כך עלבמסגרת הליך השיפוט האמנותי, אליהם ויחס הקרנות 

 .הקולנוע מקרנות כלל תשובה קיבלו

 הקרנות שאר, שנה חצי תוך' ורבינוביץ הישראלי הקולנוע קרן - תשובות זמן": פיינגולד אמירהמפיק 

 בכל בשלילה נענה - ערעור. לא בשאר כן הישראלי ולנועהק בקרן - לשלילה נימוקים .בכלל אם, יותר הרבה

 ."הקרנות

 שלילית תגובה התקבלה המקרים ברוב, לקרנות הגשות במקביל הגשתי השנים במהלך": חכים אליהיוצר 

 המתייחסים התשובה מכתבי ברשותי. הבקשה לשלילת נימוקים התקבלו לא המקרים ובכל, לבקשתי

 ."הבקשה דחית בסיבת לדון או, ערעור להגיש אפשרות בפני הועמדה שלא כמובן, לבקשותיי

 לאחר מגיעה הדחייה תשובת. מאומצת עבודה, כידוע ,היא לקרנות ההגשה": אשור טימור הילההיוצרת 

 אינה הערעור וזכות נימוקים אין. היוצרים לכלל שנשלח ,ולקוני מנומס במסמך מלווה והיא רבים חודשים

 לכמות ההצעות כמות בין היחס הוא הראשון המרכזי הקושי. לאחרים כבר וחולק שהכספים משום קיימת

 ."מסיימים ויוצרים מסוימים נושאים של מובהק תיעדוף, מכן ולאחר הנבחרים הפרויקטים

 את עברתי לא מעולם, השני ובחצי רציני ליוצר נחשב אני, מהקרנות בחצי": הלפרן ישריהיוצר התיעודי 

 פשוט. מסודר באופן שלילית תשובה קיבלתי לא אפילו קרנות מאותן, האמת מעןל. הראשונית ההגשה שלב

 בפסטיבל דבר של בסופו כשזכה בדיוק( גרסה) קאט באותו השלמה במסלול שהוגש סרט אפילו, התעלמות

 שתי באותן להתייחסות זכה לא, ]2013, "רקדנית, עמוד וסרט"] ביותר הטוב התיעודי כסרט אביב-דוק

 ."קרנות

. בכלל נימוקים ניתנו לא בעבר. חודשים 3-4 לוקחות הקרנות מטעם תשובות": לנדסמן צלילוצרת הי

 ."וקולנוע לטלוויזיה החדשה בקרן מזלזל בשימוע נתקלנו בעבר פעמיים כשערערנו

 קולנוע קרן לכל התסריט את הגשתי, 'ערירי' ,שלי הגמר סרט להפקת ההכנות במהלך": מאור מוטיהיוצר 

 ."הבקשה לדחיית הסבר ניתן לא ומעולם, הקרנות מכל שליליות תשובות קיבלתי. אפשרית

 "אף: (2017ביוני  22, ציין נקודה זו בדבריו )הופיע בפני הוועדה ביום יריב הורוביץגם יו"ר איגוד הבמאים, 

 אתהחודשים ו שלושה עד זה בצרפת ,אגב דרך. רבים אפשר לחכות חודשים כמה זמן בדיוק, יודע לא אחד

 מדינהה כל הזה בתאריך להגיש, שאפשר ,מסוים תאריך יש. שבועות ארבעה תוך כלל בדרך תשובה מקבל

 באירופה. שנה עוד נתראה? היום את פספסת. יום באותו נופלים כלל בדרך שלהם האתרים בהיסטריה,

 ".חודש אחרי כלל בדרך מקבל אתה, מגיש אתה

, הדעת חוות כתיבת אופן לגבי יםיות/ללקטוראחידה  הכוונה איןו אחיד פורמט שאין ,נראה כי, יודגש עוד

 לראות ניתן בכך וגם, וכדומה בעתיד שיסייע לו כלי ת/ליוצר ולאפשר מעמיקה להיות צריכה היא כמה עד

 הטקסטבנוסף, . השונות הקרנות ובין שונים יםיות/לקטור בין שונים דעת חוות טפסי למצוא ניתן כך. פגם

 באותו, קרן באותה יםיות/הלקטור בין גם והסבר הנמקה לפערי פתח משאירחוות הדעת כחלק מ החופשי

 באותו, ובמקביל ת/אחד ית/מלקטור עמודים שני באורך מנומקת דחייה לקבל ה/יכול ת/שיוצר כך. מועד

 .אחת פסקה של דעת חוות ת/אחר ת/מלקטורי, המועד
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 שני כותבת]לקטורית[  מישהי" :(2017 בנובמבר 2ביום )הופיע בפני הוועדה  אורי גרודר מדבריו של היוצר

 הוא. שאלות סיכום אפילו נותן לא והשני. ממנו מתלהבת מאוד היא ...הזה התסריט על וחצי עמודים

 שבא מהרק  מילא הוא אבל להם יש <גרודר אורי> ?קבוע פורמט להם אין< חברת ועדה> .קרא לא כאילו

 ".התסריט את קרא לא הוא ,זה את קרא לא כמעט הוא ומבחינתי לו

  אך לנו צר' בסגנון לקונית הינה התשובה כ"בד"(: 2017 אפריל, הציבור פניות מתוך) אלפי משההיוצר 

, בכתב שלי מפורשת דרישה לאחר רק. הגיוני הסבר כל ללא' שלך בסרט לתמוך נוכל ולא מוגבל התקציב

 כיוצרים לנו כי – לציין חשוב. תמיכה מקבלת רטהס את פסלו אשר הלקטורים של הדעת חוות אלי נשלחות

 לקטור של מילה וכל, שנים אף פעמיםלו רבים חודשים יצירה על עובדים אנו, ביותר חשובות אלו דעת חוות

 של הדעת חוות כי לך ברור כאשר האכזבה רבה. להמשך לתיקון חשובה מקצוע כאיש אצלנו המוחזק

 החברתית עולמו תפיסת על תתתמוש אאל מקצועית אינה מכך חמור או, מספיק עמוקה אינה, הלקטור

 '."וכו דתית פוליטית

-חוץ שיקולים הכנסת גם ,היתר בין ,עלולה לאפשר פתוחה טקסטה צורת כי ,בנוסףחשוב לציין  ,אכן

 .יםיות/הלקטור דעת לחוות ,אישיות מדעות יםהנובע ,מקצועיים

 היוצרת את שלימד "לקטור(: 2017באוקטובר  19וועדה ביום )הופיע בפני ה זיו מאורעו"ד  מביא דוגמא לכך

 התייחס שהוא או. הדעת חוות דרך מינית אותה הטריד פשוט, הגישה שהיא לפני שנים כמה באוניברסיטה

~ עו"ד מאור  ".'אחר במקצוע אלא הזה במקצוע לעסוק צריכה לא את אולי'כתב . שלה ולגוף שלה למראה

 הוועדה על אף בקשותיו. לא הסכימה לבוא בפנירת לא עוסקת בקולנוע יותר ויוצהכי  ,במפגש זה הדגיש

 בדצמבר 7 ביום הוועדה בפני הופיע) וינר אמנון היוצר ידי על הוצגהשל חוות דעת מלקטור  נוספת דוגמא

 "התסריט הכתוב אינו טרגדיה אירונית )כפי שמוצג בסינופסיס(. זוהי מלודרמה כתובה באופן יעיל,(: 2017

שקרית בבסיסה )אם כי מבוססת על נתונים נכונים רק בצדם הטכני(, שבה מתחפש התוקפן לקרבן, 

ותוצאות הטרגדיה מאיימות לחסל את המעשה הציוני. הסטריאוטיפים של טובים ורעים משורטטים 

 כמו תדמו ...הצגה ישירה ותכליתית של עניינובל סרט תעמולה הבוחר כבקווים חדים, מוצגים ביעילות, כב

 במבט כביכול כאן מוצג " גם כאשר הואהמלך תורת" של המצע הוא 8" ודבריו בעמוד הצעיר בחור"ה

 באורפתאום  מואר, ה9, בעמוד הדרוזי ומידחתי, ולצורך האיזון אסף וראש הישיבה לוחצים ידיים. בקורת

 האספקט את שאת תרבי מגלה ,)מקבל את ההכשר בשל מותו הידוע מראש( כקדושעל ידי קרן שמש  יקרות

 העובדות אם גם הסתה הוא שמהותו סרט –הסרט  של השני חלקו על במבט .הסרט של התעמולתי

  ."נכונות בעיקרן, (והמוטות החלקיות)

 7הוועדה ביום  שהתקבלה מלקטור )הופיעה בפני ,דעתהביאה דוגמא נוספת מחוות  מנורה חזניהיוצרת 

, ישראל עם בתוך גדול מחלוקת סלע ועדיין, ישראל מדינת של ריהבהיסטו חשוב פרק אכן"(: 2017בדצמבר 

 ואף האזור מדינות ושאר ישראל עם בין, לו ומעבר הירוק הקו בתוך הערבית והאוכלוסייה ישראל עם בין

. וניסיון עשייה רב פוליטי ומנהיג, הזו ההתיישבות מראשי אחד הוא קצובר בני. העולם ממדינות חלק

 ביקורתי מרחק על לשמור - תדמיתית ביוגרפיה ואינם במידה – צריכים פוליטיים מנהיגים על סרטים

 ."תעמולתי פוליטי שופר להיות יכולים רבות פעמים הם אחרת, הסרט ממושא

 אפילו הלקטוריות "אחת(: 2017בנובמבר  2)הופיעה בפני הוועדה ביום  דינה פרלשטייןכך סיפרה היוצרת 

 לפסטיבל ותבואי וואו מטורף, זה באמת,, שלך בסרט צפיתי' – בהיסטריה, באמת בצרחות, אלי התקשרה
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'קרן רבינוביץ

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

קרן גשר

קרן הקולנוע הישראלי

אחוז הבקשות שקיבלו משוב בינוני או נמוך מסך הבקשות שנתמכו

 המשפט את אשכח לא אני -הזכוכית  תקרת את פרצתי שלא ]מהקרן[המעליב  המכתב הגיע ואז 'הזה...

 ".הקהל את הכלנו ולא ומאושר מצרחות התפוצצה הצפייה באולמות שהתקרה אחרי היה וזה. הזה

 2מיום  "הארץ" בעיתון כתבה מתוך) גרייצר ראול אופיר היוצר של בדבריו למצוא ניתן נוספת דוגמא

 קיבל והוא לעולם הסרט את להוציא הצלחתי המגבלות כל שלמרות שזה מרגיש אני"(: 2018 בינואר

 אבל, חיוביות מאוד דעת חוות פעם מדי היו אמנם מימון כשחיפשנו. נס, מבחינתי, זה – מטורפת תהודה

 למשל אמרו. לי שאמרו מה מדהים. הזה לסרט אנטי של סוג היה כללי באופן. הכסף את לנו נתנו לא אז גם

 צריך בתאונה שנהרג שהגיבור העירו. דמות לא בכלל היא הנשית שהדמות, בנאלית הראשית שהדמות

 ."בפיגוע להיהרג

 דות. העדראמות מידה מקצועיות ואחיבראש ובראשונה, שלא קיימת אכיפה של  ,היא יםהדבר משמעות

גורם בהתאמה לפערים גדולים בחוות הדעת של מי שאמורים לחרוץ גורלותיהם של היוצרות והיוצרים.  זה

 נוגדה ; דברזרים, כאלה ואחרים, בחוות דעת מקצועית שיקולים של םעירובהוא עלול להוביל ל חמור מכך,

סלולים השונים מונע את האפשרות בנוסף, העדרו של מחוון אחיד במ  .התמיכות חלוקת במערך תקין ניהול

 ,עובדה זו מתעצמת לאור עוגת התקציב המצומצמת לבחון את התסריטים כ"תפוחים אל מול תפוחים".

 מקבלי ההחלטות בקרנות הקולנוע. ם של רשותלהעומדת 

 הנתונים .ז

ים מול ים ועל מערכת היחסיות/, על התנהלותן המנהלית של הקרנות, על עבודת הלקטוראלורבות  עדויות

 על לוועדה שהוגשו הנתונים את ניתחה אשר, "תפן" חברת בפנינו שהציגה ,הניתוח עם מתיישבות היוצרים

 אלא מעולה-גבוה ציון קיבלו לא הממומנים מהתסריטים ניכר שיעור, זה ניתוח פי על. הקולנוע קרנות ידי

 מכלל מעולה-גבוה ציון בליםשמק התסריטים מקרב ניכר ששיעור בעוד(, 29%) בלבד נמוך-בינוני ציון

כי נתונים אלו הוגשו לוועדה תוך התנגדות מצד  ,יש לציין ,כאן (.24%) ממומנים אינם שמוגשות הבקשות

כי עיקרון השקיפות בהקשר זה הוא בגדר המלצה בלבד. פעולת ניתוח הנתונים  ,קרנות הקולנוע וניכר

א אחידה ולא מסודרת. ניכר כאן, מעבר לכל צל התבצעה בקושי רב משום שנתוני הקרנות הוגשו בצורה ל

הליך קבלת החלטותיהן כי נתוני קרנות הקולנוע באשר ל ,של ספק, כי יש לבצע רפורמה בנושא ולדרוש

 המתקצב אותן. יהיו זמינים ונגישים הרבה יותר לביקורת ומחקר על ידי המשרד
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 "תפן"מתוך דו"ח * 

כי , הגיוני גשר קרן של בהקשר. כך למשל, זה בעניין הקרנות בין דיפרנציאציה קיימתעל פי הגרף לעיל, 

 ,הבקשות מכלל גבוה יותר לאחוז תמיכה נותנת כללי באופן שהקרן ,בכך בהתחשב ,יותר גבוהיהיה  האחוז

 יובילו נתמכות בקשות שיותר לעניין קרן "גשר", היגיון יש, כךלפי. , בסכומים קטנים יותרלה שמוגשות

 לא בשיעורים מדובר אצלן שגם, הקרנות בשאר כך לא אבל. תמיכה יקבלו בינוניות בקשות שיותר ,לכך

 מאוד הרבה שבו, תחרותי כה בשוק(. 32%-20% בין) תמיכה שמקבלות ,בינוניות בקשות של מבוטלים

 תקציבים למתן להיות יכולה הצדקה איזו ברור לא, גבוהים ציונים אף על ברירה, בלית נדחות, בקשות

 שגם ,העובדה. שלו בהגשה , בעיני הלקטורה הפנימית של הקרן לכל הפחות,במצוינות עומד שאינו למי

 - לה מחוצה או הקרן בתוך משמעותיים בקרה מנגנונישל  פיקוח ידי על - בדיעבד זאת לבדוק אפשר אי

בהעדרו , " של ראשיהלפי "הטעם האישי לכאורה לפעול עלולה הקרן ,למעשה ,שכן, הבעיה את מעצימה

 .בפועל מבקר גורםשל 

 כי ,העובדה ,תמיכה קיבלו כןו וחלשים נמוכים ,בינוניים ציונים שקיבלו בקשות ישנןמעבר לכך, משום ש

 אינם בציון המדורגים הפרמטריםכי  ,מעוררת חשש כבד ,נתמכו לא ,גבוה משוב שקיבלו ,רבות בקשות

 חמור מכך,אף  .לא או תמיכה לתת אם התבהחלט הקרן מתחשבת בהם ,השיקולים לוכלמ את מקיפים

 מקצועיים ואינם מתועדים אינם אשר ,זרים שיקוליםעל פניו,  ,מופעליםעלולים להיות , כי נוסף עולה חשש

 .גרידא

 בחוסר, על פניו, הפועל נות,הקר החלטות שלמסוים  מערך קייםככל הנראה,  ,כי, מעידות התוצאות

 מקצועיות מידה-אמות בסיס על שניתן ,הפורמלי הניקוד ,וליד מאחורי שמתרחהו ושקיפות סמכות

 במערך מפעילות עצמן שהקרנות ,הניקוד טבלאות. הפנימי של הקרן הלקטורה מערך בידי ואובייקטיביות

 .עצמה הקרן של התמיכה להחלטות הבסיס את מהוות בהכרח אינן, להן המוגשים התסריטים את בוחןה

 ,בצורה ציבורי כסף חלוקת על החלטותכשליש מה מתקבלות כי ,היא הדבר משמעות ,למעשה הלכה ,כאשר

' דמדומים אזור' ובמעיןבחוסר שקיפות , תקין ציבורי מנהלהמעלה  ספקות באשר לאכיפתם של כללי 

, מבחני התמיכהלרוח העולה מלתקנות הציבוריות,  ,בניגוד ,כל זאת. המקצועית הלקטורה הכרעת אחרי

 כללי המנהל התקין.בניגוד ל ,וכמובן

 ליוויעומד מאחורי המינוי של מנהל אמנותי, הוא , הכי הרעיון ,לפי הנוסח במבחני התמיכה נראה כי ,יצוין

 של ומסודר מקיף מנגנון מקיים "המוסד((: 3()ב()1)6)סעיף  ראויים לסיוע כי הם ,שהוחלט ,התסריטים

 המנהלים. המועצה דעת להנחת שהוכח כפי, לסיוע יזכוש ליווי הסרטים על המופקדים אמנותיים מנהלים

 ניסיון ובעלי אמנות אחרים בענפי או הקולנוע בתחום המחקר או העשייה, היצירה מתחום האמנותיים יהיו

  לפחות." שנים 4 של אמנותי בניהול

אלא ללוות  ,חליט מי ראוי לסיועתפקידו של המנהל האמנותי אינו להכי  ,נראה ,לפי נוסח מבחני התמיכה

על פי החלטות מערך הלקטורה שמפעילה הקרן. דבר הנובע גם  ,את מי שהוחלט שיקבל סיוע, ככל הנראה

 המוסד" :((2()ב()1)6סעיף )ים: יות/מהסמיכות של הסעיף שעוסק במנהל האמנותי לסעיף שעוסק בלקטור

 ניסיון, הולמת השכלה בעלי שהם ,לקטורים באמצעות תסריטים לבחינת ומסודר מקיף מנגנון מקיים

 ייצוג ישקף הלקטורים הרכב; בטלוויזיה או בקולנוע או המחקר העשייה, היצירה בתחום ומוניטין מקצועי



 

 

 

 108 מתוך 36 עמוד

 על שלא תעלה קצובה זמן תקופת כל יתחלפו, בשכר המוסד ידי על יועסקו הלקטורים ;לנשים הולם

 תפקיד בעל, זה לעניין. הישראלית החברה מרכיבי של ותרבויות מסורות, דעות מגוון וישקפו, שנתיים

  כלקטור" יחשב אמנותי( מנהל )למעט תסריטים של או ברירה לבחינה שותף תפקידו בתוקף אשר במוסד

בו, ואיך בפועל מתקבלת ההחלטה בנוגע לתמיכה  קורהשלא ברור מה  ,ואקום שיש, גם בהקשר זה נראה

יו המוסד כפוף לעקרונות של ניהול תקין, לפ ,קבוע במבחני התמיכהה ,בתסריט, מה שפוגם ברעיון

 .( למבחני התמיכה(8)4)סעיף  שקיפות ומקצועיות

על  אלכסנדרדוד  ה מועצת הקולנוע בראשותו של פרופ'ששמשהוא כשלעצמו מבורך, עוד יצוין, כי הדגש, 

קונים והן בתי 2014רפורמת הן ב ,הלקטורה, מקצועיותה והרכבה הרב גוני כמשקף את החברה הישראלית

ידי הלקטורה מצויה (, מבטא את האמונה של מועצת הקולנוע, כי ב'זנספח ) 2017בשנת  שגיבשה החדשים

 "קבור הכלב".אמור להיות , אף כי שם לחלוטין ההכרעה אם כי לא כך המצב

 הליך ערר .ח

של יך אינן מציעות הל הקולנוע קרנותלמעשה, הליך הערר. היא  ,את הדעת העלי לתתשיש , סוגיה נוספת

 .במקום ומעודדות את היוצרים תחת זאת להגיש את התסריט מחדש ערעור פורמאלי על החלטות הקרן

 פעמים 3 למוסד להגיש יוצר של "זכותו(, כי: 6()ב()8)4 אכן מדגישים, בסעיף יש לציין, כי מבחני התמיכה

 ";אחר םלקטורי צוות ידי על בקשה כל תידון כזה ובמקרה, סרט אותו לגבי לסיוע בקשה

שמורכבת מיו"ר  ,, באתר קרן הקולנוע הישראלי קיים נוהל להגשת בקשה לוועדת בירוריםלדוגמא ,אכן

ועדת הביקורת של הקרן ומחברים נוספים בה או חברים בוועד המנהל, אשר מוסמכת לבטל או להמליץ 

 ,למעשה ,כי ,ך נראהים. איות/ים והלקטורות/ים האמנותיות/על שינוי בחוות הדעת וההמלצות של היועצ

)הופיע בפני  דוד ליפקינדכך סיפר מנהל הכספים של קרן הקולנוע הישראלי, אין שימוש רב באפיק זה. 

 כלל בדרך מגיעים, הקרן של ההחלטה על מתלוננים אנשים מאוד "הרבה(: 2017במאי  15הוועדה ביום 

 אני הזה בעניין רבותיי להם אומר אניו זה ולא זה לא שלי התסריט את הבינו לא, תשמע לי ואומרים אלי

 יש במקרה אם. נוספת פעם להגיש אופציה לכם יש תסריטים 90 מתוך היא שההחלטה מכיוון, מצטער

 זה את להביא פתוח זה, אליכם אישית התנכלות והייתה התסריט את קרא מי יודעים ואתם תחושה לכם

 ".כזה אחד רהמק היה, שם שאני שנותיי 21 -ב  הבירורים. ועדת בפני

)הופיעו בפני הוועדה ביום  מרים זיגבהוחשבת ומנהלת התפעול,  זיו נווהכך גם מספרות מנהלת קרן גשר, 

 שהוא הדעת חוות את לראות מבקש פעמים הרבה יוצר דבר של בסופו <זיגבה מרים>"(: 2017במאי  25

 פשוט הוא ערעור לה קוראים שאתם הטכנית ברמה מערער לא הוא פעמים והרבה זה על עובר הוא. קיבל

 ייבחן וזה משופר זה את תגיש לו אומרים אנחנו <נווה זיו>. שוב זה את ומגיש הדעת לחוות בהתאם משפר

 ".שנית

 כי מקרב כלל הבקשות שהוגשו ,, עולהשהוגשו לוועדה לבחינה של חברת המחקר "תפן" ,מנתוני הקרנות

 2.5%-היו הגשות ערר, כלומר רק כ 110שורות, רק  4,400קרנות הקולנוע, מאגר אשר כלל  חמשלכל 

 מהבקשות המוגשות לקרנות הקולנוע הן ערעורים על החלטות שהתקבלו בקרן.

שהוא עובד על התסריט בין הגשה  ,אכן, הגשה מחודשת של התסריט עשויה לסייע ליוצר, בפרט בהנחה

הווה הליך נוסף )שמחויב ממבחני ומ הגשה מחודשת אינה זהה לערעוראך  ,להגשה ומשפר את סיכוייו

. ערעור פורמאלי מטרתו להקשות על יכול להוות תחליף לערעור פורמאלי אינובשום פנים שהתמיכה(, 
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א מהווה רכיב וקבלת התמיכה לתסריט ביחס לאותו מועד מסוים. ה-על איו עצם ההחלטה, על נימוקיה

משום שמשמש זיכרון  . זאתו הוא מתפקדשב שאמור לערוך כל ארגון ביחס לאופן ,בביקורת הפנימית

 משמעות ארגונית כללית, המתעלה מעל ליהוק והחלטות פרסונליות. בעל ,ארגוני

שישנן טענות רבות יותר  ,יםיות/היה לבחון האם יש לקטור אפשראם היה הליך ערעור מסודר ותקני, 

ערערים לעומת מי שאינו שמאפיין את קבוצת המ ,ים אחרים; האם יש דבריות/כלפיהם ביחס ללקטור

 תשתמש/נוטה לערער )חוץ מהעובדה שמי שמערער לא קיבל תמיכה כמובן( ועוד. בהליך הערעור ישתמש

לא קיבל את תשומת הלב הראויה; שהשיקולים של הלקטור לא היו  ה/שהתסריט שלוה /שחש ת/יוצר

 בסבב הבא. נה מחדש כבר עכשיו ולאנדרשת בחיכי ה, /לגיטימיים או עניינים; שסבור

שנסקרו בפנינו קיים  ,לעשות כן מהווה פגם בהליך. יצוין, כי בכל המדינות ת/נטילת האפשרות מהיוצר

ישנו תהליך ישראל חריגה בעניין זה היות ועל פי הממצאים , פקטו-יורה וכמובן דה-דה ,הליך של ערעור

 פקטו הוא אינו קיים.-יורה אולם דה-ערעור דה

 שקיפות .ט

 ,הפנימי לקרן או החיצוני להשאין בידי הגורם המפקח , תי מצוי בכךיעיל, הקושי האמנאמר לבהמשך ל

, העדר השקיפות מעבר לכך. למערך ההחלטותבידי הציבור עצמו, אמצעי דרכו יכולים הם להיחשף  כמו גם

 בעיות המנגנון כולו. העדר השקיפות יוצרמה מעל דליק נורה אדומ לגבי שלב קבלת ההחלטות הסופיות

רבות בפיקוח אחר עבודת הקרנות ומונע שיתופי פעולה אפשריים בין קרנות הקולנוע לתעשייה כולה ובפרט 

 . ליוצרות וליוצרים

)מתוך פורום היוצרים הדוקומנטריים ו איגוד הבמאים, איגוד התסריטאיםמתוך מכתבם המשותף של 

 ,תבחין לידי להביא שראוי סבורים אנו, הקולנוע מועצת דיוני שקיפות "לצד(: 2017פניות הציבור, אפריל 

, לסרטים של ליצירה והחיובית הבריאה האווירה את תגביר שקיפות. שקיפות יש בהן קרנות יתגמל אשר

 ".היוצרים בקרב ייאוש ותמנע ליצירה זרים מאינטרסים הנקייה התחרות תחושת את תגביר

(: 2017באוקטובר  19ופיע בפני הוועדה ביום )ה חבר איגוד התסריטאים, מתן שירםהתסריטאי גם כך ציין 

 לנו יהיה אם, באמת תהיה היא אם השקיפות וגם, הביצוע - אמר [תמאם]שליאור  כמו באמת הוא "העניין

 נגיד .אמת בזמן אפילו יותר, נדע כך, מתבצעות ההחלטות באמת איך, וידע על מה קורה באמת מידע יותר

, למשל .המערכת את באמת לייעל שצריך ,חושב אני ,שנתיים לפנימ ת"בפיל יש אז נתונים חיפשתי עכשיו

 מתי, מה נתן מי, מה תיקצב מי, בהפקה עכשיו נמצאים סרטים איזה שאומרים ,בעולם בקרנות אתרים יש

 ואמין שוטף דיווח. היום פה לנו שאין מה. בלייב נמכרו, הכול באמת כרטיסים כמה, בשידור להיות אמור

 ".שקיפות העניין, זה. לציבור ושקיפות

(: 2017ביוני  29)הופיעה בפני הוועדה ביום  נוגה בריינסמדבריה של יו"ר איגוד העורכים, עולה גם כך 

 לאחר מאחוריו להתחבא יהיה אפשר שאי כדי. בו להשתמש נוכל גם שאנחנו כדי שקוף להיות צריך "המידע

 " .מחולק הזה הכסף שבו האופן ועל התקציבים על מידע שום לנו אין, למשל אנחנו. מכן

 "השקיפות(: 2017באוקטובר  19י הוועדה ביום )הופיע בפנ זיו מאורשהעלה נקודה זו הוא עו"ד  ,דובר נוסף

 למנוע בדיוק נועד וזה. ושקופה עניינית בצורה בהם שדנו התחושה את יקבלו שאנשים לזה קריטית היא פה

 קורה מה יודע לא אחד ואף הזה הקרן למנהל הזה בכירה הבמאי בין כביכול שמתקיימות השיחות את

 ".בהן
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באופן מהותי לסוגית הניהול התקין שכן על פי חוק,  קרנות הקולנוע נוגע ן של קיפות בעבודתנושא הש

 חלוקה של כספי הציבור מחויבת בשקיפות מלאה לכל אורך שלבי התהליך ועבור כל המבקש זאת.

 די.ימיבאופן  דעתאת ה תלתעליה יש , לקויה מאודח מציירות תמונה בהקשר זה, העדויות העולות מהשט

סוגיית המורכבות לעניין השקיפות בעבודת הקרנות אף מועצמת לנוכח הצעקה הרמה, שקמה כאשר 

כך לדוגמא הציג את הדברים עיתון "הארץ" בכתבה שהתפרסמה את נתוני הקרנות. לקבל הוועדה ביקשה 

 למכתבים לענות טרחו לא התרבות שבמשרד כך על מתקוממים הקולנוע "בענף: 2017במרץ  28ביום 

 את מבקשים שהם זה. "עליה שמתחו לביקורת התייחסו ולא, הוועדה בעניין היוצרים איגודי ששלחו

 מריח זה, כולם של הנימוקים כל ואת, לא שאמרו אלה ושל, כן שאמרו הלקטורים של שמותיהם

, הקרנות בעבודת התערב שהמשרד כזה דבר היה לא מעולם. "הקולנוע בענף בכיר היום אמר", מקרתיזם

 הם, פוליטיים נימוקים מחפשים הם. ברורה האווירה. ונימוקיהם לקטורים שמות אחר להתחקות ניסה

. פוליטי רקע על הצעה אישר או שדחה מישהו, פוליטיים היו שנימוקיו לטעון שיוכלו מישהו לתפוס מתים

  ".פוליטיים כגופים ולהציגן לקרנות לגיטימציה דה לעשות ניסיון זה

. פסול לחץ להפעיל ובכך, הלקטורים של' שחורות רשימות' לייצר ניסיון"ב מדובר, נוסף גורם לדברי

', שבורות מצלמות חמש' כמו סרטים אישר מי בדיוק לדעת התרבות משרד יוכל, כזה מידע מאגר באמצעות

 להבין ניסיון בין הבדל יש" כי הוסיף אחר גורם". דבר לכל פוליטי קוחפי היא המשמעות'. וכד' הסף שומרי'

 ברור לא. מסוים סרט שאישר הלקטור מי לדעת יהיה אפשר באמצעותה דרישה לבין עובדות הקרנות איך

 "..ולאיים להפחיד רצון מלבד, כאלה רשימות משמשות למה

 על, הקרנות של דירקטוריון וחברי המנהל הוועד חברי על פרטים התרבות משרד של הדרישה כוללת עוד

 שהיא מכיוון, מהקרנות אחת בכל ממושכת נתונים איסוף עבודת גררה זו דרישה. ועוד, שהוגשו ערעורים

 ".קרן בכל האחרונות השנים בחמש שהתקבלו תמיכה בקשות לאלפי מתייחסת

 האמורים להיותלה נתונים, שיומצאו  של התקפות מסוג אלו כנגד דרישתה הוועדה הייתה נתונה למבול

כמו גם מוגשים כדרך קבע למועצת הקולנוע בדיווח השנתי על פעילות הקרנות , ממילא וזמינים שקופים

ה במיוחד ה, תמובהכרעות הנוגעות לכספי הציבורמדובר בהתחשב בעובדה, שבתחילת כל שנה. מעבר לכך, 

 בפני, הן בערוצי התקשורת השונים והן ומנהליהן קרנות הקולנוע מנהלותחלק מתגובתם הנסערת של 

 משרד התרבות והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ,הוועדה

 מבחני התמיכהרגולציה ו .י

 הינו המדינה ידי על פעילויות למימון צינור עיןמכ בפועל משמשיםה ,נתמכים ציבוריים גופים על הפיקוח

 סוכן/נציג בעיית לגביה שמתעוררת ,כזוכ הנבחנת הסיטואציה את לתאר ניתן. ונדרש לגיטימי, מתבקש

(agency problem .)שלהן כספיםהמ במובחן, הציבור כספי והקצאת חלוקת את מנהלות הקולנוע קרנות 

 של והאינטרסים הנציג של האינטרסים שמא ,חשש ישנו כאשר מתעורר נציג בעיית של מצב. עצמן

 נציג לבעיות המקובלים הפתרונות אחד. נציגה ידי על מלא באופן ייושמו ולא, זהים אינם מיוצג/השולח

 ואת, הנציג של התקינה התנהלותו את לבחון למיוצג שתאפשר, פיקוח סמכות היא שונים בהקשרים

, המשרד לביקורת כפופות אמנם הקרנות. שלו האינטרסים ולהשגת לשמירה פועל הוא שבו, האופן

 אפקטיבית דרך כל אין אך(, התמיכה למבחני( 2)4 סעיף) החוק ולהוראות, הקולנוע מועצת עם בהתייעצות

  .עצמה הקרן בתוך ההחלטות קבלת תהליך את לבחון
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, ברורות מידה-אמות על המבוסס, שוויוני, מסודר נוהל שאין ,העובדה לאור מתעצם זה קושי כי, יצוין

 קבלתחיד לא מנגנוןעדויות לקיומו של  שאין מכיוון. הקרנות ידי על התמיכות הקצאת לשאלת באשר

 שיקול של מקום הרבה ניתן, לפיכך,, הקרן בתוך מובהקיםו ברורים קריטריונים על מבוססה, החלטות

 ההצדקה מידת את לבחוןכך שבמקרים לא מעטים, קשה יותר  ,התהליך בתוך מהשלבים אחד בכל דעת

 . בכלל או קונקרטי במקרה אחרת יוצרת פני על אחד ליוצר התמיכה מתן של

 אפשר ואי אין ולכן, בהתנדבות עובדים שכולם ,שונים מגזרים מנציגי מורכבת הקולנוע מועצת, כך על נוסף

 מלמעלה מפקחת שהיא, זה מסוג מועצה של מטבעה. הבודדת ההחלטה ברמת מפקח גורם שיהוו ,לצפות

 או זוכ קרן בתוך ,קונקרטיים תהליכים לבחון או פרטניים למקרים להיכנס יכולה ואינה, רחב ובאופן

 ההחלטות קבלת דרך על כיום נעשה לא המשרד מצד הפיקוח כי, עולה מכאן(. בכולן שכן כל לא) אחרת

 שמבחני מכיוון. ידן על התמיכות חלוקת במהלך השונות הקרנות שהפעילו, התקין הניהול מידת ועל

 מועצת, רןהק בתוך אחת מסוימת בצורה יתקבל ההחלטות קבלת שתהליך, דורשים אינם עצמם התמיכה

 שנעשתה, הבחינה " לצדתפן" חברת של המחקר תוצאות ולאור, כלל הדברים את בחנה לא הקולנוע

 .מקיף ומהותי שינוי מצריך הדבר כי נראה, בנושא בוועדה

 על מבוססים להיות צריכים( כללי באופן ציבורית רשות של התנהלותה גם כמו) רשויות של תמיכה מבחני

 ושקופה שוויונית בצורה מוחלים שיהיו מנת על, האפשר ככל ובייקטיבייםא ומבחנים קריטריונים

 כי, מראים הוועדה של הממצאים. בדיעבד החלתם אופן על ביקורת שתתאפשר מנת על וכן, לכתחילהמ

 לדעת מאפשר שלא באופן, עצמם ליוצרות וליוצרים, בפועל התמיכות למתן באשר מדי רחב דעת שיקול יש

 אפקטיבית בחינה מאפשר שלא באופן; תאחר תליוצר ולא אחד ליוצר התמיכה תןלמ הבסיס היה מה

 ,מהותי בפגם מדובר. ההחלטה על לערער הזדמנות ליוצר שתינתן ומבלי; הקרנות החלטות של בדיעבד

 .באורח יסודי המנגנונים לשנות צורך נושיש ,לכך מוביל שלדעת מרבית חברות וחברי הוועדה

מאפשרים למועצת הקולנוע לנקד את הגם עם הסעיפים במבחני התמיכה, נוספת ות שישנה בעייתי, ייתכן

המוסדות על פי "הערכה כללית בדבר איכות תכנית העבודה של המוסד ותוצריה, באספקטים של 

יצירתיות, ייחודיות, חדשנות, מורכבות, תרומתו של המוסד לקידום הקולנוע והתרשמות כללית". גם פה 

שעלול להיות בעייתי. , , דברעל בסיס התרשמות ושיקול דעת רחב ביותר של הרשותיקוד מדובר בהענקת נ

שעל בסיסם מקבלות הקרנות  ,כי מדובר בניקוד הגבוה ביותר )לרכיב אחד( מבין שלל הרכיבים, יצוין עוד

 את התקציב.

 ,ניכרת במידה םלפשט ישו ומייגעים מורכבים עמודים ארבעים על עומדים כרגע התמיכה מבחני, בנוסף

 רצוי .המשאב הציבוריתו של תמיכה כאמצעי לחלוקהמבחני את אם יוחלט, בסופו של דבר, כי יש להשאיר 

 רגולציה, ככלל'(. וכו תיעודי/עלילתי) השונים התמיכה לתחומי הקריטריונים את שניתן כמה עד לאחד

 נגישים יהיו שהמבחנים ככל. יותלמניפולצ פתח ליצור ועלולה, אותה ליישם שאמור מי על מקשה מורכבת

 ומה להתנהג עליהן כיצד להבין שאמורות כמי עצמן לקרנות והן, מפקח כגורם למדינה הן עדיף כן, יותר

 .מהן מצופה

מעידה מנהלת הקרן החדשה  ,לדוגמא ,וכך קרנותה מנהלי עם שיחותה במסגרת עלה זה עניין כי ,יצוין

 8)הופיעה בפני הוועדה ביום  יםות/עבודת ליהוק הלקטורשל שר , בהקדורית ענברלקולנוע וטלוויזיה, 

 מנוסחים שבחלקם ,האלה התמיכה מבחני לגבי פירוש והנחיות הבהרות מבקשים "כשאנחנו(: 2017ביוני 
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 .תשובות מקבלים והיינו הלוואי להתנהל, איך ולא מחשבים איך לא להבין אותם, אפשר אי שפשוט בצורה

. המודל התפרסם האחרונה בשנה, סוף סוף ועכשיו בחישוב שטעינו ,בדיעבד מגלים אנחנו פעמים הרבה גם

 פירשנו שאנחנו, דברים שיש גילינו ... .אחרת עשו שאחרים וראינו עושים אחרים מה לראות הצלחנו אז

  הטעות." את לנו תיקן או לנו העיר לא אחד אף. נכון לא

 קצאה של סגל מנהלי בהיקף הולם למועצת הקולנועהמנכיחה באופן מובהק גם את הצורך ב טענה זו

ולמחלקת הקולנוע של מנהל התרבות, שכיום מאויש באופן בלעדי על ידי מנהלת אחת, עליה מוטל מלוא 

עומס העבודה. מנהלת אחת, גם כאשר הינה מקצועית ומסורה לעילא ולעילא כגברת אתי כהן, אינה יכולה 

ק הבקרה והפיקוח. מהניתוח שלעיל ניכר, כי המנגנון הרגולטורי בחובות, הנדרשות להידולבדה לעמוד 

הוועדה מצאה, כשלים בניהולן התקין של קרנות הקולנוע. מייצרות ההקיים מאפשר אותן פרצות, אשר 

באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי קיים שטח הפקר, המתודלק על ידי רגולציה לקויה ו"חסרת 

  שיניים".
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 סוגיות של שוויון בייצוגליקויים הנוגעים ל

 רקע .א

הפועלים בתחום הקולנוע כנגד התנהלות קרנות הקולנוע, יוצרות ויוצרים, שנשמעו מצד , לאור טענות

עדוף של קבוצות מסוימות על פני קבוצות אחרות באוכלוסייה ילפיהן קיימת אפליה או ת, ובפרט טענות

בחינת העומק  ה בדגש על סוגיית הייצוג ההולם.פנתה הוועדה לבחינת עומק של מנגנון התמיכ ,הישראלית

 ."תפן" המחקרכללה שיחות עם יוצרים וחוקרים ובחינת נתונים באמצעות חברת 

 האחרון בעשור מכאן יצאו מצטיינים יוצרים כמה לשאול מחויבת אני" :רגב מירי, התרבות שרת מדברי

 של הסיפורים את שהציגו ,התסריטים בגורל עלה מה? הקולנוע בתעשיית כך אחר להשתלב הצליחו ולא

 הזדמנות קיבלו הללו הצעירים אם בכנות עצמנו את לשאול עלינו? עזה ועוטף גת קריית, נתיבות, רהט

 מחויבים אנחנו. אביב תל או בירושלים שלמדו הסטודנטים שקיבלו ,הזדמנויות לאותן זכו אם. הוגנת

 המזרח עדות ובני וחילונים דתייםל, בחברה ולותהק למגוון ביטוי יעניקו והסרטים שהקרנות להבטיח

 למען לפעול מחויבת שאני צדק ,תייאמ תרבותי צדק של ביצירתו חשוב חלק זה גם. וחרדים וערבים

 ."מימושו

(: 2017בנובמבר  30אמרה כך )הופיעה בפני הוועדה ביום  ,בסקירתה בפני הוועדה מירב אלוש לברוןד"ר 

 שאינן שקבוצות, מובהק באופן מראים, אתנית בסוציולוגיה מחקרים, יתפוליט בפסיכולוגיה "מחקרים

 רואה לא אדם כאשרת, אומר זאת. וירודה נמוכה מאוד עצמית מתפיסה שסובלות, קבוצות הן מיוצגות

 נכנס כשהוא הרפואה במערכת עצמו את רואה לא, הלימוד בספרי עצמו את רואה לא, במסך עצמו את

 עצמית זהות מפתח הוא, המשפט בבית עצמו את רואה לא, בתקשורת עצמו תא רואה לא, טיפול לקבל

  5".הרוב לקבוצות ביחס תרבותית נחיתות שהיא איזה מפתח בעצם הוא, נמוכה מאוד

 הרגולציה .ב

, התמיכה במבחני קבועה לא הקרן ידי על ההחלטה קבלת דרך כיבאשר לסוגיית הייצוג ההולם,  ,יצוין

 לבחינת ומסודר מקיף מנגנון לקיים הנתמך המוסד שעל למבחנים( 2()ב()1)6 עיףבס סף כתנאי שנקבע אלא

, הרלוונטי בתחום ומוניטין מקצועי ניסיון, הולמת השכלה בעלי שהם יםות/לקטור באמצעות תסריטים

. הישראלית החברה מרכיבי של ותרבויות מסורות, דעות מגוון שישקפו וכך, לנשים הולם ייצוג תוך

 החוק מטרותאמורות להיות מושגות  שבאמצעותו ,זה לכאורה הוא יםיות/הלקטור שמינוי ,יכרנ זה מסעיף

-החברתי וגם, יצירתי-האמנותי גם, המקצועי האספקט את גם מבטא הזה הסעיף שכן, התמיכה ומטרות

 .התמיכה למתן מרכזיות כמטרות עליהם מצביע שהחוק דמוקרטי

סבר כללי מידי לשיטת העבודה הנהוגה ואשר באמצעותה ה עולה הקרנות מנהלי מעדויותעם זאת, 

קושי משמעותי ליישם את  נוכי ישעולה, ובנוסף  ההולם הייצוג קריטריון של אכיפה אותה מתבצעת

: (2017במאי  15)הופיעו בפני הוועדה ביום  קרן הקולנוע הישראליכך נאמר בשיחה עם נציגי  .ההנחיה

 בעולם המובילה הקרן נמצאים שאנחנו חושב אני, רחב מאוד גיוון ולנ שיש חושב אני <שחורי כתריאל">

 אני, במאיות על שואל לא אני <ועדה חבר> .מדיניות הייתה לא שזאת מודה שאני ,במאיות בנשים למשל

                                                           
 :אוטיפיםיוהסטר הייצוג העדר וסכנת ובתרבות בתקשורת מיעוטים של עצמי לקריאה נוספת על ייצוג  5

Martin, A. C. (2008). Television media as a potential negative factor in the racial identity development of African 

American youth. Academic Psychiatry, 32(4), 338-342. 
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 כנראה אז, השנה מלא ניקוד קיבלנו <שחורי כתריאלהתמיכה? > במבחני עומדים איך ,לקטורים על שואל

 חבר>. לקטורים של ההולם בייצוג התמיכה מבחן על< שחורי כתריאל> ?מה על <ועדה חבר> .טוב שעבדנו

, חרדים מביא שאתה יודע אתה איך אבל <ועדה חבר>כן.  <שחורי כתריאל> ?הלקטורים כל של <ועדה

 שהם אנשים לקחת משתדלים אנחנו <ליפקינד דוד? >מרכז, פריפריה, מזרחים, ערבים, לאומיים דתיים

 ."דתיים, ערבים, מזרחים. האלה זריםהמג מתוך

, מתאר את המצב כך )הופיע בפני הוועדה ביום יואב אברמוביץ'פרויקט קולנוע,  –סמנכ"ל קרן רבינוביץ' 

 מועצת של הקריטריונים של בהגדרות שיעמדו ,הלקטורים את מחפשים בקרן "אנחנו(: 2017ביוני  15

 הולם ייצוג שיהיה, מקצועי ניסיון להם שיהיה צריכים שאנחנו, יודעים אנחנו ,אומרת זאת. הקולנוע

 ביותר הקשים הקטעים אחד אולי זה תרבותית.-חברתית-גיאוגרפית לפריפריה הולם ייצוג שיהיה, לנשים

 את לו שיש, קולנוען למשל או, החוקרים או היוצרים מאגר מבין לקטורים למצוא הניסיון כי .בעבודה

 לא אנחנו אבל ,אנשים מספיק שאין לא היא הסיבה. פשוט לא מאוד ואה לקטור להיות ההולם הניסיון

 גם רוצה, בהגדרות וגם עומד שגם מישהו למצוא צריך אתה .תמיכה בקשת יגיש שגם, לקטור למנות באים

 ".צפייה לתא ולהיכנס מהחיים חודשיים – חודש לקחת זה כי. לזה זמן לו יש

מבחני  לגבי, דורית ענברת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, תיאורים אלו מתחברים גם לדבריה של מנהל

 ייצוג של הנושא של הגדולה המהפכה <הוועדה"ר יו>"(: 2017ביוני  8)הופיעה בפני הוועדה ביום  התמיכה

 ?הולם לייצוג תייאמ כלי לך נתן זה יךיבעינ האם. הרפורמה עם 2014-ב החלה לקטורים מבחינת הולם

 נתון זה, כלומר <הוועדה ר"יו>. לא <ענבר דורית> .כן <הוועדה ר"יו>? 2014 של וןמהתיק <ענבר דורית>

 ".ברור <ענבר דורית> ?לגביו ודאות לך שאין משהו על נמדדת שאת אומרת בעצם את? לפרשנות

הן לא מחליטות או  וכי מבוססת על השערה כללית, למעשה ,עבודההכי שיטת , מעידות קרן גשרנציגות 

במאי  25ים המועסקים בקרן )הופיעו בפני הוועדה ביום יות/גיד כיצד מבוצע הפילוח של הלקטוריודעות לה

 שיהיה חשוב זה נכון ,בעצם אומרת את, אומרת שאת מה את לקחת רוצה אני <יו"ר הוועדה>"(: 2017

. הזה הגיוון את לעשות קשה נורא אומרת את ,זאת עם יחד. הלקטורה של אחר או כזה קטגוריאלי גיוון

 הרי הם ,מגישים כשאתם הקולנוע, ממועצת מקבלים שאתם ,מהפידבקים? נכון שומעת שאני מה האם

 זיו> ?נשים, איקס כותבים אתם מה, בדיוק להם מגישים אתם מה הגיוון, של הזה העניין את בודקים

 את נתשמציי ,עמודה יש. שנה באותה שכיהנו ,הלקטורים שמונה כל את מפרטים אנחנו לא,< נווה

 בעצם ואז הלקטור של חיים קורות, סקירה נותנים אנחנו< זיגבה מרים> .הייעודי לתחום שלו הההכשר

 קטגוריה לאיזה חושבים אנחנו .מחליטים לא אנחנו. אותו משייכת היא קטגוריה לאיזה מחליטה המועצה

 ".משויכת להיות אמורה היא

-2009 שניםחמש הלקראת פקיעתו של הסכם הקולנוע ל, 2013בשנת יש לציין כי  2014בעניין הרפורמה של 

אליו  ,כנס קולנוע גדולקיימה , אלכסנדרדוד בראשותו של יושב הראש החדש,  ,מועצת הקולנוע ,2013

 המועצהם לגבי מנגנון התמיכה. כוונת יהמעוניינים לומר דברהיו אשר  ,תעשיית הקולנוע אנשיהוזמנו כל 

בארץ ולהתייעץ עמם על התיקונים למבחני התמיכה.  נציגי התעשייהאת  הייתה לשמוע באופן גלוי ופתוח

 נשלחותיקונים אלה ו פעילות של רבות שנים אחרי שנדרשו ,מרכזיים תיקונים תשעה סימנה המועצה

, ובכתב הפל בע, ביותר מקיפה שימועים סידרת התקיימה שבעקבותיהן ,ולתגובות להערות הקולנוע לאנשי

 2013מבחני התמיכה בשנת  כתיבת תיקוניכי  ,יש לציין .המשפטים למשרד והעברתם יםהמבחנ שינוי לפני
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ותוך  שחקנים המרכזיים בתעשייהשחקניות והעם ה ארוכותושיחות  רבות בשעות עבודה כהה כרויתהי

 .עומר -דינה עברי ליווי צמוד של היועצת המשפטית עו"ד 

 ומנהליהן מנהלות הקרנותדברי ניתן ללמוד ממה דנן, על אף התהליך המשתף, שליווה את הרפור עם זאת,

 קרנותש ,ניכר בבירורנציין, כי . המורכבתקיימת אי בהירות מסוימת באשר לסוגיית הגיוון עדיין  כי ,עצמם

 ופתוחה מידי כללית כי ההנחיה עצמה ,ניכר ,כמו כן. הקולנוע מועצת הנחיית אתמתקשות ליישם  הקולנוע

" השחקנים" לכל הודיעה וכך ,מראש קבעה הקולנוע מועצת .מקשה על יישומה כי ייתכן ולכן לפרשנות

 ינוסחו הצורך ובמידת הדברים יבחנו – המתוקנים המבחנים בסיס על פעילות של שנתיים שלאחר ,בענף

 לנושא וממצה מקיפה הגדרה המועצה ל ידיע מחדש נוסחה גם זו ובמסגרת נעשה כך. נוספים תיקונים

 :(פריפריה) ותתרבותי-הרב

 (הגדולות בערים מצוקה ושכונות 5 עד 1 ס"למ סיווג, מרוחקים יישובים) גאוגרפית .1

 (מוגבלות עם אנשים וכן מיעוטים בני זה ובכלל, עדתי, לאומי, אתני אפיון) חברתית .2

 (בקולנוע הולמים ולנראות לייצוג זוכים שאינם תרבות וגיבורי מנהגים, מסורות) תרבותית .3

 מבחן התוצאה .ג

 לבחון מספיק לא, מפלה בצורה נעשית המדינה מטעם מסוימים משאבים הקצאת האם בוחנים כאשר

 את גם לבחון יש אלא, אפליה מבוטאת עצמם( במבחני התמיכה קריטריוניםה) התבחינים מבחינת האם

 ,הפעילות הקולנוע תחום של במקרה. מפלה התבחינים תוצאת יום של בסופו האם – התוצאתית הבחינה

, ולכן. הדרך רק אלא המטרה אינן הקרנות, עצמו השוק ואת היצירות את זה לממן מיועד הקולנוע שחוק

 הציבורי הכסף למי: כלומר, הקרנות ידי על ,יום של בסופו ,ממומן מי של במובן התוצאות את לבחון יש

 פי על יוניתשוו בצורה מחולק הנראה ככל שאכן, עצמן לקרנות שמגיע מהכסף במובחן, בפועל מגיע

 .שניתן ככל ואובייקטיבים סבירים, מדידים קריטריונים

 מעבירה המדינה שאליו ,שלישי גוף מטעם שוויונית שאינה התנהלות או תוצאה זה במובן כי, יודגש עוד

, עמותות הינן שהקרנות ,העובדה שעצם כך. עצמה המדינה מצד שוויונית שאינה ,כהתנהלות כמוה כספים

 הקצאת של בתוצאות או/ו בהתנהלות ואפליה, העניין לצורך משנה אינה, הרגיל במובנו בוריצי מוסד אינןש

 .הציבורי המשפט מבחינת לגיטימית שאינה ,זוככ נתפשת המדינה מטעם הכספים

אשר הוגשו על ידיהן לוועדה, בחנה כאמור חברת , קרנות הקולנוע , כלומר תוצרי ונתוניתוצאותהאת 

 'פריפריה' הוגדרה, הניתוחים "לצורך: 2017שהוגש לוועדה בדצמבר  הדו"ח הסופימתוך  ."תפן" המחקר

 ירושלים, דן לגוש מחוץ יישובים כללה פריפריה גיאוגרפית. תרבותית או חברתית, גיאוגרפית כפריפריה

-סוציו מבחינה מוחלשות חברתיות קבוצות כללה פריפריה חברתית. מוחלשות שכונות למעט, וחיפה

 ".מיעוט כללה תרבויות תרבותית ופריפריה אקונומית

 מבחני של מהתיקונים כתוצאה בשטח שניכרים ,השינויים אף על כי ,עולה "תפן" דו"חנתוני מואכן, 

 שבאופן, אחרות מקבוצות יותר נמוך בשיעור הממומנות, קבועות קבוצות ישנן עדיין, 2014 משנת התמיכה

 התמיכות היקף את בוחנים כאשר זאת. היחסי לגודלן הבהשווא העוגה של גדול לנתח זוכות שיטתי

: בחברה לחזקות שנחשבות קבוצות לעומת בישראל גיאוגרפית-חברתית-התרבותית לפריפריה שמועבר
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32, 19%

16, 10%

83, 51%

32, 20%

פילוח הבקשות שנתמכו אשר הינן בעלי מאפיין פריפריאלי בין הקרנות השונות

'קרן רבינוביץ

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

קרן גשר

קרן הקולנוע הישראלי

 בירושלים(, דן גוש אזור) הארץ במרכז החייםאשכנזים  גברים עדה,וחברי הומ חלק, כפי שהדגישו ובפרט

 6.בחיפה או

 נסקרו, היוצרים לפריפריה של הקשר קביעת "לצורךט את שיטת עבודתם: המפר", תפן"מתוך דו"ח 

 ופרופילים עצמם היוצרים של אתרים, באינטרנט שונות כתבות, אתרי הקרנות: כגון גלוי מידע מקורות

 לאחד היוצר של קשר על המעיד מידע ונמצא במידה. ואינסטגרם טוויטר, פייסבוק :כגון חברתיות ברשתות

אינו  בהכרח היוצר כי כך על הצביע גלוי ומידע במידה. לפריפריה קשור היוצר כי נקבע, ריהמסוגי הפריפ

. ניתן לקבוע לא כי הוגדר, אחרת. לפריפריה קשור אינו היוצר כי נקבע, הפריפריה מסוגי לאחד קשור

 כי ,עולהגלוי  ממידע ואילו, לה מחוץ כיום חי ,אולם ,הגיאוגרפית בפריפריה נולד יוצר בהם ,במקרים

 מספר נבחן, בנוסף .לפריפריה קשר ליוצר יש כי ,נקבע, בהווייתו משמעותית הינה הגיאוגרפית הפריפריה

 לגיל יחסית משמעותי בפריפריה הינו המגורים שנות ומספר במידה. בפריפריה היוצר של המגורים שנות

 ".לפריפריה קשור הינו היוצר כי ,נקבע, קבוע( ולא יחסי )משתנה היוצר

 נלקחו זה בסעיף": "תפן"דו"ח על הסעיף הבוחן את הקשר לפריפריה בתוצרי קרנות הקולנוע צוין כך ב

 המיועד הסרט אם לקבוע מנת על, והיוצר הסרט אודות מידע נמצא בהן לתמיכה שאושרו בקשות בחשבון

. בפריפריה צאושמו או בפריפריה היום חי הסרט שיוצר או, בפריפריה מתרחש או לפריפריה קשור לתמיכה

 אשר לתמיכה הבקשות אחוז. תמיכה קיבלו אשר בקשות של בלבד בודדים אחוזים עבור נתונים נמצאו לא

 ."45% הינו לפריפריה קשורים אשר, בחיוב נענו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 העוסק בפוליטיקה של הייצוג בקולנוע הישראלי: הדהוד לטענה זו ניתן למצוא בספרה של אלה שוחט  6

 .Open University of Israel .(Vol. 10534) הייצוג של והפוליטיקה מערב/מזרח: הישראלי הקולנוע(. 2005. )שוחט אלה
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אחוז הסרטים בעלי מאפיין הקשור לפריפריה מכלל הבקשות שנתמכו בכל קרן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * מתוך דו"ח "תפן"

גם יש להבחין, כפי שנעשה ל, ובאופן ספציפי את הסעיף לעי "תפן"ח "על מנת להבין לעומק את ממצאי דו

אך , אשר עוסק בפריפריה, אשר יוצריו הם מהפריפריה לבין סרט ,תמיכה בסרטמחקר, בין בהמשך ה

בחנה זו הל התנגד נחרצות ,דוד אלכסנדרכי חבר הוועדה פרופ'  ,כאן יש לצייןיוצריו אינם מהפריפריה. 

 כזו אתנית קבוצה שייצג או בפריפריה שיתגורר לימב לפריפריה הנוגע בנושא לעסוק יוצרכל  יכולכי  ,וגרס

 .אחרת או

(: 2017בנובמבר  30)הופיעה בפני הוועדה ביום  מירב אלוש לברוןבחנה חשובה זו מרחיבה ד"ר העל 

 יכולים לא אנחנו, מודרות לקבוצות שקשור מה בכל, גדולה מאוד משמעות יש עצמי ייצוג של "למרכיב

 הזמן כל שידברו להיות יכול לא. עצמה את שמייצגת קבוצהכלומר  צמי,ע ייצוג של מהמרכיב להתעלם

 נוסף דבר. 'וכו המזרחים בשם ידברו או ,דתייםה בשם הזמן כל שידברו ,להיות יכול לא המתנחלים, בשם

 קוראים אנחנו איך זה, הנוכחות ושל הייצוג ושל היצירה של הפוליטיות או המזרחיות לתפיסת משמעותי

 יכולה אני .פוליטית המילה של הרחב פוליטית במובן קריאה אותה קוראים אנחנו האם. זאתה הזהות את

רק  הוא במסך, עומד רק הוא אבל המסך, על וחרדים דתיים לשים יכולים ואנחנו המסך על מתנחל לשים

 יףמוס זה כי נחמד משהו זה מספק, לא זה לנו, עוזר לא זה. סטטיסט של סוג שהוא איזה שם הוא נמצא

 7".מהותי באופן לא אבללגיוון  משהו

 בימיהתיישבות חייה בתיעודי על ה הסרטהתחושות בזמן העבודה על מספרת על  מנורה קצוברהיוצרת 

, ומשמעותי חשוב מאוד סרט היה "הוא(: 2017בדצמבר  7)הופיעה בפני הוועדה ביום  האינתיפאדה השנייה

, לכם קורה מה מושג לנו היה לא, עליכם עובר מה מושג לנו היה לא לי אמרו אותו שראו אנשים והמון

, שלי ולאמונה שלי לדעות חזק מאוד גב לי יש אז, חזק מאוד מבית אני שיח. נפתח, יודעים אנחנו ועכשיו

                                                           
 של התיאורטיקנית בל הוקס ב: הראו גם לעניין תפיסות זהות, ייצוג עצמי מול ניכוס בתרבות את דיונ  7

Hooks, B.(2001). Eating the Other: Desire and Resistance. In  M. G. Durhuam,. & D. M.  Kellner (Eds.), Media 

and Cultural Studies – KeyWorks (pp. 424 – 438). Cornwall:Blakwell. 
 , לקריאה נוספת:כמו כן

Raz, Y. (2010). To Know a Man: Masculinity, Sexuality, and Ethnicity in Israeli Cinema. 
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 החזקות הרוחות פשוט מעמד להחזיק מצליחים לא והם, האלה השורשים את להם אין האנשים רוב אבל

 ".ישתנה לא המצב בתקצוב משמעותי שינוי בואי לא אם ,ולכן, אותם מעיפות

 של בסיכומו "קולנוע(: 2017בדצמבר  14)הופיעה בפני הוועדה ביום  יסמין קיניהיוצרת מציינת גם  ,כך

 האישה להיות צורך שום לה אין ולכן היוצרת או היוצר של הראייה זווית את שמייצגת אמנות יצירת זו דבר

 הקונקרטיות הוא הקולנוע של הקסם. קונקרטי סיפור, ספציפי יפורס מספרת היא. הממוצעת החרדית

 לא אני. הסיפורים של והספציפיות הקונקרטיות את להרחיב רוצות פשוט אנחנו. שלו והספציפיות

שלי  לזו גם מקום שיהיה רוצה פשוט אני. שלי המסוימת הראות לנקודת מעבר, אחד אף לייצג מתיימרת

 ".אחר אחד אף של ולא

 :("תפן" ח"דוהנתונים הבאים )מתוך עולים נתמכים הבסרטים שר של ייצוג הפריפריה בהק

מס'  
 הבקשות

% מסך הבקשות 
 שנתמכו

% מסך הבקשות 
 הקשורות לפריפריה

הסרט קשור לפריפריה וכל יוצריו אינם 
 22.4% 9.7% 35 מהפריפריה

הסרט קשור לפריפריה ולא ניתן לקבוע אם 
 39.1% 16.9% 61 פריפריהמישהו מיוצריו הינו מה

 38.5% 16.7% 60 יוצר אחד לפחות הינו מהפריפריה

הסרט אינו קשור לפריפריה ואף אחד מיוצריו 
  56.7% 204 אינו מהפריפריה

 ,נראה זה נתון. מהפריפריה יוצר להן שיש, כאלה הן שנתמכו מהבקשות 16.7% רק כי ,מראים נתונים אלו

 משום, פריפריהב העוסקים סרטים המציגזה  מאשר יותר בעל משקל רב וחבריה, הוועדה ת חברותלמרבי

. המקבל הגורם אלא הנושא לא זה המשאבים בחלוקת שוויוניות ועל פערים צמצום על להעיד שיכול מהש

 שנוצר, הפריפריה על שסרט, היא המחקרית בספרות גם ונשנית החוזרת שהטענה, לכך בנוסף כמובן, זאת

 היטב הפריפריה את לשקף מצליח בהכרח לא, ממנה אינטגרלי חלק אינושו, בה מעורה נושאי, גורם ידי על

 . הקיימים החברתיים הפערים ואת הסטיגמות את ינציח דווקא פעמים והרבה

 היא תרבותית "הגמוניהכותב כך:  ראם שמואלביץ 2017דצמבר  25" מיום דבר ראשוןבמאמרו באתר "

 המידה אמות ואת הנורמות את תרבותיים באמצעים המכתיבה, מויהס ולרוב פורמלית-א שלטון צורת

 והמושלך להכרה הזוכה, הנשאף, המקובל, והרע הטוב, והפסול הראוי את: בחברה מצליחנות או למוסר

 מתעצבת חברה. הייצוג הוא שלה הסדר את משליטה היא דרכם העיקריים האמצעים אחד. הדרך בצידי

 סמלים הם ודמויות מושגים, סיפורים, מוסכמים סימנים. מבחינתה ראויה את המייצגים סמלים ידי על

 הופכים, שלה המגוונים ובשופרים בבמות, עצמה את החברה לעיני לייצג שנבחרים ,ודם בשר אנשים. כאלו

 .כאלו לסמלים הם גם

 נשים, ותופח יותר יפים, זקנים, צעירים, אחר וממוצא כזה ממוצא – שונים אנשים יש חברה ובכל מאחר

 שאלה להיות הופכת הייצוג שאלת' וכו מקומיים או מהגרים, פליטים, אחר או כזה לאום בני, גברים

 מקרי זה אין. מייצגים נושאים ואלו מסך זמן כמה, במה איזו נותנים למי: החברה של באופייה דרמטית

 את נקנה כך ולשם) יהאל להידמות רוצים שאנו האידאלית הדמות את מכל יותר המשווקות, שבפרסומות

 את ובמאפייניה בעצמה שרואה, ההגמוניה. בישראל דרוזים לככב ממעטים( המסך על המופיע המוצר
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הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה
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קרן הקולנוע הישראלי

התפלגות בקשות שנתמכו על פי קשר היוצר לפריפריה לפי קרן

", הרגיל" האדם על סרט. עצמה החברה את ומסמלים כמייצגים בדמותה אנשים לשים נוטה, והנכון הטוב

  ".הזו בחברה האולטימטיבי הרגיל האדם מיהו של דימוי בנו יטמיע

 האחרות שהקרנות בעוד ובכך אין כלל הפתעה( פקידהת ,כעיקרון, שזהו) גשר קרן לטובה בולטת פה םג

 ליוצרים ביותר הגדול הייצוג ישנו גשר "בקרן: "תפן"מתוך דו"ח  .משמעותית בצורה מאחור מדשדשות

 בקרן 11% לעומת שנתמכו מהבקשות 30%–כ: תמיכה קיבלו אשר בבקשות מהפריפריה הינם אשר

 בעלי סרטים ביותר המקדמת היא גשר קרן, השונות הקרנות מבין .הקרנות בשאר 6%–וכ', רבינוביץ

 כל מבין תמיכה לידי המגיעות הבקשות בכלל הקטן חלקה למרות וזאת, לפריפריה הנוגעים מאפיינים

 שרג בקרן .הבקשות מסך 15% לעומת, לפריפריה הנוגעים סרטים למימון הבקשות מסך 51% - הקרנות

 הנוגעים מאפיינים כללו לתמיכה שאושרו הבקשות ממחצית יותר, וטלוויזיה לקולנוע החדשה ובקרן

 ".הישראלי הקולנוע ובקרן' רבינוביץ בקרן המאושרות הבקשות מסך 30%–לכ בניגוד, לפריפריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * מתוך דו"ח "תפן"

 ההגדרה את בחשבון לוקחים כאשר ,בפרט, מציגות שהן הפערים במידתמהותיות  התוצאות כי, עוד יודגש

 כל לא, למשל, כך. '(ה)מפורט בנספח  השונות הקבוצות בין להבחין מנת על "תפן" חברת השתמשה שבה
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. הספציפית המגורים בשכונת תלוי הדבר שכן, פריפריאלית-הלא מהקבוצה חלק נחשב אביב בתל שגר מי

 .ישראל באוכלוסיית היחסי מגודלן מאוד עד הרחוק ונותהש לקבוצות המימון שהתפלגות, מכך נובע

 הציבורפניות  .ד

 בתחילת שהפיצה ,הקורא הקול במסגרת הוועדה שקיבלה ,פניות עם מתיישבות "תפן"דו"ח  תוצאות

עם הנאמר  וכן, הקרנות מול מהעבודה רשמיהם את לחלוק יוצריםיוצרות וממ ביקשה שבמסגרתו, עבודתה

יוצרות  ישנם כי ,עלה ותומהשיח מהמכתבים. שונים יוצריםיוצרות ו עם דההווע שקיימה ,פגישותב

 חשים הם וכי, לתסריטיהם במימון לזכות עליהם מקשה מסוימת לקבוצה שיוכם כי, מרגישיםה, ויוצרים

 1הדוגמא בסעיף דברים אלה מתיישבים עם . הקולנוע קרנות מול אל בהתנהלותם" אחרים"ו" זרים"

משום  מפחד ומזיעכיפה חובש  על היוצר שהגיע אליו,הישראלי ל קרן הקולנוע שהביא מנהשלעיל, 

 ."דוס"כי הקרן ה"תל אביבית" תראה אותו כ, שמאמין

 לא הגדולות הקרנות"(: 2017 אפריל, הציבור פניות מתוך)חוזר בתשובה  ,יוצר ,גרודר אורי למשל כך כותב

 יותר להיות שהפכנו ולמרות הסרטים כל בין שם בלעיםנ [וחרדים לאומיים דתיים] ואנו מענה לנו נותנות

 מקבלים שאנו ,הרגשה ויש מהם תמיכה לקבל קשה עדין ,האחרונות בשנים ומסקרנים מעניינים ויותר

 מהקרנות הרבים לסרטי שקיבלתי ,יחסית הזעומים הסכומים. כטובה ועוד תאנה כעלה קצת ממש

 שוב להם שולח זאת ובכל סיכוי שאין, למסקנה אותי יאוהב כבר נורמלית תמיכה לקבל הרבות והאכזבות

 ."ושוב

 אישיים סרטים הם שלי הסרטים"(: 2017 אפריל, הציבור פניות מתוך) חזני מנורההיוצרת  גם כך כותבת

, שלי כמו שלסרטים מרגישה אני, זאת עם. רבה להתעניינות וזכו ושומרון ביהודה בהתיישבות העוסקים

 ,לאומיות דעות בעלי רבים קולנוע יוצרי ישנם. הקולנוע מקרנות תמיכה מספיק אין ,לאומית אמירה בעלי

 הדעות בעלי היוצרים. השונים השידור בערוצי או הקולנוע מסכי מעל אלו בסרטים לצפות ניתן לא אך

 ."אותם ליצור מנסים לא ואפילו ישללו שלהם שהסרטים ,יודעים הלאומיות

 בתי הספר לקולנוע .ה

גם בדברים שנאמרו  למצוא ניתן, ות המתוארים מעלה שנשמעו בין הדוברים והכותבים השוניםלקול בנוסף

 הספר בית של במקרה .2017 בנובמבר 23 ביום שקיימה הוועדה לקולנוע הספר בתי מנהלי פאנל במהלך

 ,שלי הבוגרים שלפחות, להגיד חייבת אני": נטע אריאלמנהלת בית הספר כך מעידה  ,"מעלה" לקולנוע

 נעשה מה אדע לא אני לעולם... .נתמכו ולא קיבלו לא רובם, תסריטים האחרונים העשורים בשני שהגישו

 אצלי שעובדים שם שישבו ,מאנשים חוויות שמעתי כן אני. לקטורית הייתי לא מעולם ,הקלעים מאחורי

 ה'ברנז שיש נראה יהה זה חוץ כלפי, לפחות שנים כמה לפני שעד להגיד יכולה ואני מכירה שאני כאלה או

 לקטור שכשיושב ,חושבת אני טבעי ובאופן. חברויות וגם אביבי תל דומא, מסוים טעם עם גם שיושבת

 הכי את לקח גם שהוא ,להאמין רוצה אני. לליבו שקרובים אלה את יבחר הוא אז, תסריטים 50 וקורא

 כי וגם תקציב היה לא כי גם ,וםמק מאוד מעט היה אבל. טוב הכי שכתוב ,ותסריט איכות מבחינת טובים

 ".הטעמים היו אלה

 באותו, סלנט ישראל", החיים תורת" לקולנוע יהודי הספר בית מנהל של מדבריותחושה דומה עולה 

. שנה אחרי שנה? פה קורה מה, שמע. מחשבות לעלות מתחילים אז נימוקים ואין מגישים בוגרים": הפאנל

 של, שפיגל סם של בוגרים שהם ,מרצים, לקטורים שהיו ,מרצים לנו יש, עכשיו? משהו איזה פה יש אולי
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 לדעת יכולים לא הפרגוד מאחורי אנחנו. בקרנות שקורית ,קשה מציאות על פשוטים לא דיבורים ויש. ספיר

 ולא תסריטאים אצל שעברו, גבוהה מאוד ברמה, מצוינים שהתסריטים ,מוכיחה המציאות אבל קורה מה

 ."שנים עשר כבר נותמהקר תמיכה מקבלים

 בין שוויוניתבלתי  חלוקה, על פניו, ישנה כי, עלה הרושם בישראל לקולנוע הספר בתי מנהלי עםזה  מפגשמ

 כי, נראה, כן כמו. שלהם הביכורים לסרט המימון את חסרים כללי באופן הבוגרים וכי השונים הספר בתי

 מלהגיש שנתיים ה/מנוע ו/שלה הגמר סרטל, חלקי לרוב, תקצוב ת/שמקבל ת/בוגרכאשר  מכשלה ישנה

 דרכי לגבי בסיסית הסכמה חוסר הראו הספר בתי מנהלי .חדש לפרויקט תקציב לקבלת לקרנות בקשה

 שפיגל סם, במרכז הספר בתי בין ברורות נקודות מחלוקת , על פניו,נןיש כי ,ונראה המשאבים של החלוקה

 . , ספיר ומעלהבפריפריה הספר בתי לבין אביב תלאוניברסיטת ו

 ולעודד בארץ הקולנוע תלמידי בקרב השונות את, השונים הספר בתי את לייצג אמור הגמר סרטי תקציב

התמיכה בסרטי הגמר  באמצעות קרנות  .בישראל לקולנוע הספר בתי שמנפקים ,השונים היצירה סוגי את

תי הספר לשיטת העבודה הנהוגה הקולנוע מסייעת לסטודנטים להתוודע לראשונה ותוך ליווי מקצועי של ב

בנוסף, המימון מסייע להם לעמוד בסטנדרט אמנותי ומקצועי ולהגיע בה הם שואפים להשתלב.  ,בתעשייה

על פניו דומה בכך מייצר עבורם ניסיון שיכול לשמש אותם בהמשך דרכם המקצועית. ולנאותות הפקה, 

ים את חלק הארי של התמיכה התקציבית )ועל כך יש לקיים מחקר עומק(, כי חלק מבתי הספר מקבל

 בסרטי הגמר של בוגריהם, עשויה אף היא להעיד על העדר ייצוג של קבוצות מסוימות בחברה הישראלית. 

 הוועדה בפניהוועדה לא עסקה באופן ישיר בפעילות הקרנות בתחום סרטי הסטודנטים וכי  כי ,לציין יש

וכי מן הראוי,  מדובר בהם והסכומים שתוקצבו ,בוגריםה סרטי מספר לגבי מדויקים נתונים הובאו לא

 שתחום זה יהא נושא למחקר ייעודי עתידי.

 ייצוג נשים .ו

 של פנייתןמתוך גם על ייצוג נשים במערך התמיכות.  נשלחו לוועדהמעלה,  המופיעיםלאלו  יםדומ יםדבר

 10% רק 2010 עד שערכנו דיקהב פי על": (2017 אפריל, הציבור פניות מתוך) לוועדה הקולנועניות פורום

. בקירוב 25%-ל והאמיר הנשים סרטי מספר הוכפל 2015-ל נכון ואילו, נשים ידי על נוצרו מהסרטים

. הלקטורה בצוותי נשים להכללת הפורום שהוביל המהלך עם בהלימה באה נשים בסרטי ההשקעה הרחבת

 הבמאיות של המרשימות והצלחותיהן עהקולנו בתחום נשים של ביצירה המבורכת העלייה אף על, ואולם

, היא הדבר משמעות. נשים של יצירה קידום המשך המבטיחה תקנה כל אין, ל"ובחו בארץ הישראליות

 ."שבאה כלעומת להעלם עשויה לה עדים שאנו ,היחסית שהפריחה

 14ביום ה )הופיעו בפני הוועדשהגישו חברות הפורום לוועדה לאחר המפגש איתן  ,נוסף עמדהמתוך נייר 

 תקציבן ולכן, נשים בידי שנעשו הסרטים מספר עלה [2010-2016] אלו בשנים כי ,לציין "יש: (2017בדצמבר 

 את בחנו. נשים בידי שנעשים ,הסרטים של הספציפי במימון עלייה רואות לא אנו אך, בהתאמה גדל

 סיפור, "פורטמן נטלי של רטהס שלמעט וגילינו, הקרנות משתי ביותר הגבוה המימון את שקיבלו ,הסרטים

כמו  ,את טבלת הנתונים המלאה מגברים." יותר נמוכים תקציביםבכל פעם  קיבלו נשים", וחושך אהבה על

 .זה ח"לדו' ו בנספח למצוא ניתן הקולנועניות פורום של המלא המסמך גם את

יעל קיים, מיכל ויניק מאיה דרייפוס, מספרות כך הבמאיות  2017 במרץ 30מיום  "הארץ"בכתבה בעיתון 

 זה אם, בתחום ההחלטות מקבלי בקרב גברית הגמוניה איזו יש דרייפוס<מאיה >": וטלי שלום עזר
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 אילו שמכריע שהטעם יוצא, הללו בעמדות גברי רוב שיש מרגע. קולנוע מבקרי או קרנות מנהלי, לקטורים

 שהולכת שהיא ואז, אחרים טעמים צדהה דוחק פשוט זה. הגברית ההגמוניה של זה הוא, כאן ייעשו סרטים

 שלה הסרט את לתרגם כל קודם צריכה, שלה הסרט את לעשות רוצה היא למה להסביר וצריכה לקרן

 מאתנו שמצפים בכך, מקבלות שאנחנו המסורתי בחינוך גם קשור זה בעיני <עזר שלום טלי> .לגברית

 מובן אינו הזה הכיוון ולכן, ואסרטיביות ההנהג, חזון בהם שצריך לתפקידים להגיע פחות, להתבלט פחות

 הפעילות בעקבות כי, הקולנוע בתחום הגברית בהגמוניה וגם, בזה שינוי חל עכשיו אבל. בשבילנו מאליו

 של הנוכחי לגל הגורמים אחד זה בעיני. בקרנות לעבודה נכנסות לקטוריות יותר' הקולנועניות פורום' של

 הבנות שהסטודנטיות יוצא תמיד שאיכשהו לב ושמתי קולנוע תמלמד אני <מיכל ויניק> .הבמאיות

, שלה הסרט את לעשות צריכה שסטודנטית זה על שלם נאום להן נתתי אז. הסרטים את לבנים מפיקות

 שאלה, עליו דיברה שטלי ממה חלק שזה מניחה אני אבל. אחר למישהו סרט תפיק שהיא סיבה שום ושאין

 יושבות במקרה, הזה השולחן סביב, כאן. מסוימות נשים אצל מופנם זהוש נשים של מסורתיים תפקידים

 מורכבות דמויות לראות, נשים של קול לשמוע חסר לי >יעל קיים< .אצלן הופנם לא שכלום כאלה

 הייצוג עם סרטים לראות לי חסר. השנייה עם אחת ומתקשרות נשים של מורכבות חוויות למסך שמביאות

 50% אלא, מצומצם מגזר איזה לא אנחנו, והלו. מיניים אובייקטים רק לא הןש נשים לי וחסרות שלנו

 ".לקולנוע הנשים של הקול את שיביאו, במאיות שיהיה חשוב זה בגלל! מהאוכלוסייה

התסריטים העלילתיים  162מתוך  2012-2016מתוך נתוני הקרנות שהועברו לידי הוועדה עולה כי בשנים 

מהן חולקות את קרדיט הבימוי עם  6הם סרטי במאיות, כאשר  44ה, רק שנבחרו לתמיכה במסלול הפק

 50% , שהן כאמור ,הן סרטי נשים 27%-רק כ בשנים אלו מבין הסרטים הנתמכיםבמאי נוסף. כלומר, 

 מהאוכלוסייה בישראל.

 במהלך יישום ההמלצות האופרטיביות לעדכוןכי  ,מוסכם על כל חברות הוועדה וחבריהיש לציין, כי 

  ייצוג שוויוני לנשים בתעשיית הקולנוע הישראלית.גש על יש לשים את הד ,המנגנונים הקיימים

 בנושאמחקרים  .ז

בתרבות הישראלית.  שונות בשנים האחרונות נעשו מספר מחקרים בתחום ייצוג קבוצות ואוכלוסיות

 בדבר חולק "אין: 2016כותב כך בדו"ח המסכם שהגיש ביולי  הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

 זהויות, דימויים וביצירת האמור בשיח בכל התרבותי והמרחב התקשורתי המרחב של היתרה חשיבותם

 תפיסות מבנים, שקיפות של באשליה, מציאות סימבולית המדמים התקשורת כלי. בחברה וסטריאוטיפים

 המיעוט קבוצת חברי את גהמצי, מתמשך שלילי ייצוג. קבוצת מיעוט חברי כלפי היתר בין, ועמדות

דעות  של ליצירתן תורם' סדר אי' נושאי של ובהקשרים וכמסוכנים כעניים, כפושעים ,כנחשלים, כחלשים

 חשיבות יש, נוכח אלה. הכוללת החברה מן המיעוט קבוצת חברי את המרחיקים, וסטריאוטיפים קדומות

 ולבחינת, התרבותי ובמרחב התקשורתי בשיח מיעוט קבוצות בני של הייצוג היקף של לבחינתו מיוחדת

 ילשינו חלופי שיח ביצירת אקטיבי לשינוי ולפעול, שלילי מתמשך לייצוג מודעות לעורר, זה ייצוג של איכותו

 .זה מסוג מגמות ושיפור

 כי התקשורת, שהראו מחקרים לאור, הישראלית התקשורת בנושא לעסוק התבקש זה צוות-תת

 ממשית השפעה הייתה לכך .להלן כמפורט, מתמשכת שלילית במגמה תיופיהא יוצאי את הציגה הישראלית

 דימויים ביצירת ממשי משקל לה ואפשר לייחס, הקהילה אודות-על שליליים דימויים הבניית על

 הדימוי השלכות. למגר מבקשים אנו אותה הגזענות חברתי שבבסיס וריחוק קדומות דעות, סטריאוטיפיים
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" גזענות"ה בתחום רק נשארות ואינן, חברתית ומוביליות תעסוקה ומים כגוןלתח גם מגיעות השלילי

 " .גרידא

יש לציין, בהקשר זה, כי היו פניות לא רשמיות מיוצרות ויוצרי קולנוע, בני העדה האתיופית, לחברות 

חום בת ויוצאיה אתיופיה ור הגזענות נגד יוצאותהצוות למיגהוועדה וחבריה השונים, שהדהדו את ממצאי 

 .הקולנוע

על ייצוגן של הקבוצות תובנות נוספות  , הציעה כמהבסקירתה בפני הוועדה ,מירב אלוש לברוןד"ר 

 הזה בתחום נשים של המצב"(: 2017בנובמבר  30)הופיעה בפני הוועדה ביום המודרות מהקולנוע הישראלי 

 במאיות 60 זה מתוך. ת בישראלומשהו במאיו 60-כ יש .המעטה בלשון ,רע בכי הוא הקולנועית היצירה של

 מתוך כללי ובאופן הזה המרחב בתוך כנשים מובהק ייצוג בתת אנחנו כל קודם אומרת זאת. אשכנזיות הן

 .מזרחיות במאיות 4 לנו ויש פלסטיניות 3לנו  יש ומשהו 60-ה

 אנחנו בהכרח לא, האלה מהיצירות אחת כל על נסתכל אנחנו הדתית, אם היצירה על נסתכל אנחנו אם

 וטוב מורכבים הם החיים. מורכבות על לדבר צריך ,חיובי באופן שם מיוצג הדתי המשמעות שעולם נראה

 הדתיות את הוציא סידר שיוסי משום. 'השבט מדורת' ואת 'ההסדר' את, 'שוליים הערת' את שיש

 על להסתכל צריך, זאת עם יחד אבל. שלה המורכבות הדמויות את הראה שלה, הפלקטיות מן הלאומיות

 אבל. מורכבת בצורה זה על להסתכל צריך. בהכרח רנסנס שהוא איזה משמעו גל שכל לחשוב ולא הדברים

 .מבורך שיפור זה ,בייצוג שיפור זה ,זאת עם יחד

 מזרחיים קולנוע סרטי, סרטים 30–20 איזה עכשיו לכם להגיד יכולה אני. המזרחי בעניין דברה אותו

. התרבותית הדומיננטה הוא החילוני האשכנזי היהודי הגבר ..עדיין.. מספיק אל זה עדיין אבל. מדהימים

 פעם עוד? למה. בישראל מעמדי חברתי קולנוע אין ,פריפריה אפרופו, רואים לא שאנחנו דבר עוד עכשיו...

 יעשו לא הם. גברים חילונים אשכנזים בורגנים? סרטים עושה מי בכסף? שולט מי אל אותנו מחזיר זה

 8".בירוחם המפעלים של הפועלים על יםסרט

( 2011אפליה בהקצאת משאבי תרבות בישראל" ) -דו"ח "ביורוקרטיה של אי שוויון ב ניתן לקרוא גםכך 

"ניתן לראות כי תחום : הקואליציה להקצאה שוויונית של משאבי התרבות בישראל -ליבי במזרח מטעם 

התקצוב הגבוה ביותר, וכך בהתאם, גם הקרנות הפקת סרטים עלילתיים באורך מלא מקבל את אחוז 

העוסקות במסלול זה. התקצוב להפקת סרטים ישראליים ייעודיים מקבל את אחוז התמיכה הנמוך ביותר, 

המתפרס על כל סוגי הז'אנרים. התמיכה בתחום זה ניתנת לסרטים הנותנים ביטוי מיוחד לתרבות ערבית, 

, או לכל מסגרת תרבותית או חברתית אחרת של החברה פרטיקולארית-תרבות דתית, תרבות עדתית

הישראלית. קיומו של תחום זה, על מאפייניו, מסמן ומגביל יוצרים ויוצרות מזרחיות/ים להקצאת 

משאבים דלה, שממילא אינה יכולה להשתלב בתקצוב המרכזי של התחום כולו. המסלול הייעודי מקבל 

                                                           
 המזרחי העצמי: התקדמות והשיפור בייצוגלקריאה נוספת על ה  8

 Alush-Levron Merav Creating a Significant Community :Religious Engagements in the Film Ha-Mashgihim 

(God’s Neighbors) ISR (Israel Studies Review), (In English) (Forthcoming in June 2016). (peer reviewed). 

 Alush-Levron Merav ,The Politics of Melancholy in the New Israeli Cinema, Social Identities: Journal for 

the Study of Race, Nation and Culture, Volume 21, Issue 2, 2015, pp:169-183 

 Alush-Levron Merav, "The 'Mizrahi' Memory and the Zionist Dominance - Voices from the Margins in 

Contemporary Documentary Films". In, Israel, 2008 (pp. 127-150). (In Hebrew). (peer reviewed). 

 Alush-Levron Merav ,"Under Eastern Eyes:  'Shur' and the Journey to the Self", In, 'Shur' – Seven Readings. 

2009 (pp. 184-199). Yediot-Ahronot, Hemed. (In Hebrew). 
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 10פרט, על הקרן המקבלת מימון במסלול זה, לתקצב רק עד את התקציב הקטן ביותר משאר הז'אנרים. ב

אחוז מההפקה של  40אחוז עד  20אחוז מההפקה של הסרט, בעוד שבשאר המסלולים היא מתקצבת בין 

הסרט. מכאן, שסרטים ייעודיים מותווים על פי הקריטריונים לקבלת תקציב דל יותר ביחס לשאר מסלולי 

אך גידול זה אינו , 6.9%-ל 4.2%-סום הדו"ח עלה תחום המסלול הייעודי מכי מאז פר, יש לציין התקצוב."

 מספק ויש לחתור להרחבות נוספות.

"זה עניין של כסף אני (: 2017במאי  25, )הופיעה בפני הוועדה ביום זיו נווהכך ציינה מנהלת קרן גשר, 

שלנו והיקף הפעילות שלנו,  חושבת, סליחה שזה מתכנס לדבר הזה. אני חושבת שמבחינת תכניות העבודה

מיליון שקלים זה בגלל ההיקף הרחב ובגלל שאנחנו מצליחים להביא  15או  19סיימנו עם  2016-זה שב

שאג'נדה של השרה באמת תפעל , כסף. אבל התקציב הציבורי הוא כל כך קטן ומצומצם ואני מאוד מקווה

]לתחום  6.9%תקציב ראוי. כי אי אפשר,  בכיוון של כן לעשות תיקון עוולה של שנים ולתת לדבר הזה

 זה כלום, זה לא משהו שאת באמת יכולה לעשות אתו משהו."הייעודי[ 

 עצם אבל, אסמכתא עוד רק הן המובאות לעיל, ניכר, כי התוצאות של מחקר "תפן" ,לאור העדויות

 שלא מרגישה ,"אחר" הוא הנוכחי מהמיליה חלק שהוא לא מי היא, שכל שתחושת היוצרים העובדה,

עצמה, שבה יש לטפל ולטפל מן השורש. כאמור, אוכלוסיות אלו של יוצרים החשים  בפני בעיה זו, במקומו

אנשי , להטב"ק, ערבים, מזרחים, חרדים ו, נשיםעל כל גווניה "אחרים" כוללות נשות ואנשי הפריפריה

בהעדר פיקוח ובקרה כי  ו היא,, העולה ממקבץ העדויות שבפנינהכללית התחושההציונות הדתית. בנוסף, 

מי  של ביכולתו ופוגמותמשמרות את 'המועדון הסגור',  אפקטיביים במנגנון הרגולטורי הקיים, הקרנות

מהמעגל  חלק דבר, להיות של שהוא בכלל יכול, בסופו בכךואת אמונתו , עצמו את שחש "אחר" לפתח

לצד  פעיל ודומיננטי, להמשיך להיות קבוצהמה חלק שכבר מי, את מתמרצתתחושה זו, לכן, גם  .הפנימי

מעגל קסמים, מעין נוצר כך . לשנות את מצבם שלהם המוטיבציה תוך הפחתתה"אחרים" ככאלה  שימור

יתאפשר למנגנונים הקיימים להמשיך ולקבע  עוד כל לנתק מאוד קשה שיהיה עצמו, מעגל את המשמר

 . את הפערים בין שכבות האוכלוסייה השונים

 ועצת הקולנועמ הצעת .ח

 ןבמלוא ותבהצעות מועצת הקולנוע לתיקוני מבחני התמיכה )מופיעגם , יש להתבונן נאמר לעילל בהמשך

הנושא המרכזי בהצעת מועצת הקולנוע לתיקונים הוא נושא הקולנוע הייעודי עם ' לדו"ח זה(. זבנספח 

, "תפן" דו"ח ה על פי ממצאי שהבעי, השינויים והחידוד של תמיכה ביוצרים/יצירה פריפריאלית. נראה

מאפשר עדיין ליוצרים  אינוהתקציבים בהקשר הזה נמוך ונפח כי , שלרוב מדובר בסכומים קטניםהינה, 

מוצע על ידי ה ,התיקון, מהפריפריה לעמוד על רגליהם בסרטים עלילתיים או כאלה שתקציבם גבוה. לכן

 ל זה.וכשמהתרופה המידתית הנחוצה ל אינו למעשהמועצת הקולנוע 

'( ח)נספח  קולנוע סרטי של אזוריות בהפקות תמיכה לעניין של מועצת הקולנוע הטיוטה, לכאורהבנוסף, 

עלתה  י הוועדהשבדיונ מכיווןעם זאת, . הנוכחי בנוסחה, בפריפריה הפקות עידוד של הצורך על לענות יכולה

כי , ועדה טענוומרבית חברי ה ,ומרוןוש מיהודה יוצרים/יצירות של מימון כמעט שאין, לכך גם התייחסות

 יהיהאכן  שינוי זה יוודא כי. והגליל הנגב את רק ולא ושומרון יהודה את גם תכלול" אזור" שהגדרת נדרש

 הקרנות של מהמיינסטרים חלק מהווים, על פניו ,שאינם, זה מאזור יוצריםיוצרות וללגם  רלוונטי אפיק

 .היום שהן כפי
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מתן של קרנות אזוריות, אשר יובא בפרק המלצות הוועדה, אינו מוסכם על כל חברי יש לציין, כי רעיון הק

 ו, שהביעהני זובידה וגם ד"ר אודליה מינס הוועדה וכי דעת המיעוט בעניין זה, הושמעה על ידי ד"ר

 . מכל וכל התנגדות להקמה של קרנות אזוריות

 של בהידוק לווהת לא היא אם קולנוע סרטי של אזוריות בהפקות תמיכה תעזור לא כי, ניכר, מקרה בכל

 מנגנון, הלקטורה על יותר כבדה הסתמכות: כולל) הקרנות לעבודת ברורים קריטריונים ובקביעת הפיקוח

 אין שכן, תקין מנהל עםדיו  מתיישב אינו כיום עובדות הקרנות שבו ,האופן(. ועוד ונגיש פורמאלי ערעור

 את יתקן לא לפריפריה נוספות תמיכות מתן עצם. דיו ושוויוני רהיב, מובנה, שקוף החלטות קבלת תהליך

 .בנפרד לטפל צריך ובשתיהן נפרדות בעיות בשתי מדובר ,הזה הפגם

ו אוכלוסיות, שעד כה זכו לייצוג חלקי אשל קולות הפריפריה ושל ייצוג הכי יש צורך בחיזוק  ,בנוסף ,ניכר

 הקולנוע את לקדם לאומי אינטרסקיים  שלמדינה ,עובדהה לאורנלעג או לא זכו לייצוג כלל. בנוסף, 

 הציבורים השונים ביןדיו  שוויוני לא באופן חולקו הקולנוע תקציבי כי ,העובדה ,גווניו כל על הישראלי

 ,פגם זה מוביל לכך. שיש לטפל בו ,מהותימהווה פגם  ,פריפריה תושבי שאינם ,יוצרים מעדיפים שהם ,תוך

זה כדי  מצבב יש .כולו הציבור לוקה בייצוג חסר של ,כיום מוצג שהוא כפי ,ראליהיש הקולנוע תמהילש

 . גווניה כל על הישראלית לחברה ביטוי מחייבה ,הקולנוע חוק הוראותלגרוע מ
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 והמלצות מסקנות

חוק  ראשית דרכו של, העיד בפני חברי הוועדה על הקולנוע מועצת של הראשון הראש יושב, זוהר אלי ד"עו

 הלאומית והתמיכה, אקראי מאוד היה "הקולנוע (:2017 בדצמבר 21 ביום הוועדה בפני הופיע)לנוע הקו

 יצר החוק. בקולנוע תזוזה לשום גרמה לא התמיכה מיליונים. מספר של מעטים בסכומים הייתה בקולנוע

 הקולנוע יעניינ את כבש שהוא ,הוא העיקרי והדבר, הקולנוע לנושא רבה חשיבות בעלי פרמטרים מספר

, גמורה עצמאות לה יש, חוק פי על שמוקמת ,והמועצה, חוק פי על שמוקמת ,מועצה תנהל בהם ,והתמיכה

 בקולנוע והתמיכה, מלאה עצמאות לה יש עקרוני באופן אבל הממונים לשרה או לשר מדווחת ,כמובן ,היא

 הבין מאוד מהר .חרייםהערוצים המס שמשלמים ,התמלוגים מחצית החוק לפי אז להיות הייתה אמורה

 אחוזי את חתך, הישראלי לאוצר טיפוסי מאוד תרגיל ועשה, זהב זתיג לידו שנפלה ,משרד האוצר

 של קרב היה. גדול כך כל יהיה לא הקולנוע מועצת של שהחצי מנת על המסחריים הערוצים של התמלוגים

 כך הצלחנו תקופה. –השני , סכום – האחד, דברים שני לגבש שצריך ,הבין האוצר שבסיכומו, ידיים כיפופי

ולתקופה , 80 זה היום, שקל מיליון 58 של שנתי בסכום הקולנוע במועצת תמיכה של הראשון להסכם להגיע

 והחשוב המוביל הדבר להיות הפכו התקופה ומשך הקבוע התקציב העצמאות הזו, התבנית. שנים של חמש

 הכל את ולהעביר הקרנות שיטת את לשנות האם דברים בכמה בתרבות. התלבטנו התמיכה נושא בכול

 לדבר הייתה הטכניקה הקרנות. את להשאיר או, בהם ולטפל במועצה מחלקות להקים המועצה לטיפול

 שהשקענו ,מודה אני. יזמים ודרך הלקטורים דרך הקרנות, דרך מהבמאים, בישראל הקולנוע אנשי כל עם

 שלוש היו. הקולנוע להראות צריך איך של הראש את בשלג צריך איך להבין כדי שעות מאוד הרבה בזה

, עלילתיים ארוכים לסרטים רים,'לפיצ ילכו מהתקציב אחוז 69-ש ההחלטה זה אחד משמעותיות: החלטות

גשר,  בשם, תרבותית רב מיוחדת קרן היה הקמה של השלישי, הדוקומנטרי שקיבל אחוז מסוים זה השני

 עם יחד תכסה שגשר ,הייתה והמטרה משפטיים בעניינים להסתבך לא כדי קיימת עמותה לקחנו

 "ישראלי. התרבות עולם כל את רים'הפיצ עם ויחד הדוקומנטריים

 הופיע) סיטי וסינמה קינג יונייטד סרטי ל"מנכ, אדרי משה מעיד כיום בעולם הישראלי הקולנוע הצלחת על

 (: 2017 בנובמבר 16 ביום הוועדה בפני

. הכרטיסים מכלל 10% מכרנו 2016 שנתבש ועובדה אמריקאי בלוקבסטר כמו סרט מוציאים היום אנחנו"

 הכי הדבר אבל. ישראלים סרטים רק, 1,800,000 מכרנו אנחנו מתוכם כרטיסים מיליון 18 בארץ נמכרו

 אני. נמצאים לא שאנחנו ,בעולם מקום אין. בעולם טוב הכי הביקור כרטיס את לנו שיש זה לנו שקרה ,טוב

 בשום אין, פה שיש כמו כזה קולנוע אין. כספים לגייס בשביל קרנות עם מפגשים מיני לכל ל"לחו המון נוסע

 לולא אך. מצוין קולנוע לנו יש, אליו מתקבלים לא שאנחנו, בעולם או בארץ, פסטיבל אין. בעולם מקום

 ."ישראלי קולנוע היה לא בעצם המדינה של הכספים

 ואשר, חשיבות כבעלי בהם רואה שהמדינה ,ציבוריים ויעדים מטרות לקדם מיועד ציבורי מימוןיוער, כי 

 ,חופשי שוק. מסוימים שוק מכשלי כתוצאה בעצמו לקדם מסוגל יהיה לא ,החופשי השוק המדינה לתפיסת

 עשוי( השלטון מרשויות כחלק) מובהקים ציבוריים מאפיינים בעלי שאינם ,ושחקנים יזמים פועלים שבו

 בין תחרות מתאפשרת כאשר או/ו כאמור שוק כשלי אין שבהם ,במקומות ומוצדק רלוונטי להיות

 .מינימלית מעורבות תוך או המדינה של מעורבות מבלי השחקנים

על אף  ,יום של שבסופו ,היברידיים מאפיינים בעל הסדר מהווה הקולנוע למימון בהקשר הקיים ההסדר

 חסמי יש, האחד הצד מן .אופטימלית בצורה שוקה את למנף מצליחים אינםדומה ששורת ההישגים, 
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 גורם אף כמעט ואין, בטוח די שלהן המעמד .חדשות קרנות של לכניסה אפשריים בלתי עד גבוהים כניסה

 ,מדידה כלי ואין בספק תומוטל ,היעילות גםהחופשית לכאורה ו שהתחרות כך, זאת לסכן שיכול ,חיצוני

 להגשים יכולת למדינה אין, השני הצד מן. זאת לתמחר שיכול חופשי קשו אין כי ,ןאות לבחון לנו שיסייעו

 .הציבורי המימון את להעניק מלכתחילה הוחלט ןעטייב אשר, מלאה בצורה מטרותיה את

 הגשמת לצורך ישראלי קולנוע שיהיה אלא, טוב גרידא ישראלי קולנוע שיהיה ,אינה הקולנוע חוק מטרת

 כן לעשות צריכה היא ,מטרותיה את להגשים חותרת מדינה כאשר. בחוק הנקובות ,מסוימות מטרות

 מעצם המדינה על שחלים ,האלה מהקריטריונים אחד אף. וסבירה אובייקטיבית, שקופה, שוויונית בצורה

 לפנינו שהוצגו כפי ",תפן" מחקר ובנתוני בוועדה בדיונים דיה ראויה בצורה השתקפו לא כזו היותה

 ביחס ברורה שאלה מתעוררת ,בישראל המבנה של הייחודי באופי בהתחשב. הקרנות לפעילות בהתייחס

 .כאמור מהותיים, כשלים נצפו שבו ,במלואו הקיים מבנהה בקיבועו של והטעם היעילות למידת

בהרחבה שהתגלו במהלך דיוני הוועדה ואשר פורטו  ,המהותיים הממצאים והליקויים צדלאור כל זאת ול

 .הנוגעות להמשך כינונו של מנגנון התמיכה הציבורית בקולנוע ,מסקנותר עולות מספ ,בפרק הקודם

לאחר חשיבה  ,וחבריה הוועדהחברות נכתבו על ידי אשר  ,מרכזיות המלצות שלושמרכיבות  מסקנות אלו

על מנת להמשיך ולקדם אף  הקייםרבה ותוך הסכמה מלאה באשר לצורך בתיקונים ושיפורים למנגנון 

 בהרחבה בפרק הבא. תפורטנההמלצות אלו  .הישראלי יותר את הקולנוע
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 / מנגנון ציבורי אחר מכון קולנוע ישראלי: 1המלצה מספר 

עשויה, , בדומה לגופים מקבילים במרבית מדינות המערב, עצמאימקצועי ו הקמתו של מכון קולנוע ישראלי

במנגנונים הקיימים. מכון  ,ושנמצא ,בטל לחלוטין את הפגמים, הכשלים והפרצות, ללדעת הרוב בוועדה

קולנוע ישראלי, לשיטתם של מרבית חברות הוועדה וחבריה, יממש בהתנהלותו באורח מיטבי את מטרות 

אידיאליים של  חוק הקולנוע וישמור באורח אופטימלי על חלוקה שוויונית, שקופה ועל פי כללי מנהל תקין

 כספי הציבור.

 על נוסף חוק לחוקק ישאף כי , ייתכןו הקיים החוק את לשנות יש ,הקמתו של מכון קולנוע ישראלי לצורך

 מקבילים תמיכה מנגנוני על שרכשנו, מהידע, ךמכ יתרה. בקולנוע התמיכות לחלוקת אחר מבנה ליצור מנת

 שנבחנו ,מדינותבבקולנוע הישראלית ת דומה לחלוקת התמיכות זהה או לפחו מנגנון אין כי ,נראה ,בעולם

 עשוי דברה וגרמניה. : צרפת, דנמרק, קנדה, פולין, הולנד, אוסטרליהוביניהן הוועדהבמהלך עבודת 

כזה, שקיבע ברובו  מלכתחילה היה ,עשורים שניכ לפני בישראל שהתקבל ,שהמנגנון ,למסקנה להוביל

 להיצמדו יש לשקול בכובד ראש אם להמשיךועדה, ווייתכן, שלאור הליקויים, שמצאה ה, קרנות קיימות

לכאורה כל  איןדומה, כי , הקולנוע תחום של במיוחד גדול הלא בתקציב בהתחשב כי, יצוין עוד. ואלי

 ,נראה זה בעניין וגם, מהן אחת לכל הנלווית התקורה על, נפרדות קרנות חמש של לקיומן כלכלית הצדקה

 .בסופה יםמפורט זו להמלצה יםהאפשרי היישום יאפיק. מחודשת חשיבה נדרשת עשורים שניכ לאחר כי

  השר/ה הממונה לאמצו: דיישר יוחלט על השונים, אם וכא הלן תיאור מכון הקולנוע על מרכיביול

 הנהלה ציבורית .א

. המכוןלהתנהלות ואפקטיבי שתשמש גוף ביקורת ופיקוח שוטף  ,תעמוד הנהלה ציבורית המכוןבראש 

יש ינויים מסתיים בימים אלו. אשר מ, הנהלה זו תאויש על ידי אנשי מועצת הקולנוע הקיימים ואלו

להקפיד על הפרדה וחלוקה של חברי המועצה לפי מפתח ייצוגי ברור: נציגי היוצרים, נציגי תרבות 

, ועדהוהמוצע על ידי ה הראשוני, ייצוגיה מפתחהציבור. ה יארצנו, וכן נציגהקבוצות ותרבויות משלל 

 12%, וגברים נשים 50%: מתוכם יהודים 78%: בישראל האוכלוסייה שכבות לפי יהיה על פי המלצה זו,

: ערבים 22%(. אשכנזים 50%-ו מזרחים 50% של נוספת פנימית בחלוקה) לאומיים דתיים 8%, חרדים

בנוסף, יש  (.לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי) נוצרים 7.4%ו דרוזים 7.8%, מוסלמים 84.8%

הפריפריה, הגיאוגרפית, החברתית  אנשים מתוךנשים ומחברי המועצה יהיו  50%לוודא כי לפחות 

 והתרבותית.

מנגנון חדש שנית,  .ייצוג הולם ומידתי לכל פלחי וגווני האוכלוסייה ,בראש ובראשונה ,יאפשר זה מבנה

 מתמידה וביקורת ושקופה ברורה פעולהיאפשר עם אגף ייעודי לביקורת פנים כפי שמתואר בהמשך, 

 ,הישראלי הקולנוע קידום יהיה המכוןהראשי של  ותפקיד. אליהישר הקולנוע כספי הקצאתעל 

 .האוכלוסייה פלחי לכל הולם ייצוג, תוך הקפדה על בתוכו הפועלים והגופים ויצירותי, יוצריוו יוצרותיו

 של מגוונים פלחים המייצגים ,ותרבות רוח אנשייהיה מאויש ב משום כך, ככל שהרכב הוועד המנהל

 .הגשמתה של כוונת המחוקק בהקשר זה להבטיח וכלכך נ, הישראלית החברה

 

 המכוןתקציב  .ב



 

 

 

 108 מתוך 57 עמוד

יש להגדיל  ,בנוסף המיועד לסיוע להפקת סרטים. תקציב הקולנוע חלוקתו שלנהל את יהקולנוע  מכון

 לשם נדרשת הקולנוע תקציב מיליון ש"ח. הגדלת מאה ועשריםאת תקציב התמיכה בקולנוע לסכום של 

 מתמיד שיפור מתוך ראויות להפקות משאבים הקצאת שלה מדינתי הקמתו של המכון כמבנ קידום

 ומקצועי. ראוי באופן ועובדים( )אמנים הקולנוע אנשינשות ו תגמול ושל ההפקה איכויות של ומתמשך

כי על  ,תוך הטענה ,ממרבית הדובריםעלתה במהלך דיוני הוועדה להגדיל את תקציב הקולנוע הצעה זו 

דבריו מתוך יית הקולנוע שופעת ביוצרים מוכשרים וביצירות זוכות פרסים. אף הליקויים הרבים, תעש

"אם אני הייתי במקום שרת התרבות וזו הייתה החלטה שלי, אני הייתי דואג עכשיו : משה אדרישל 

ל, תאמין לי, היינו מלכי ומיליון שקל בסך הכ 100מיליון שקל ולקבל  30–20לקבל משר האוצר עוד  

 ו של דבר רק כסף חסר פה, יש לנו באמת תעשיה מצוינת."העולם. כי בסופ

כי הזרמת כספים נוספים תגדיל בהתאמה את מספר  ,יש להגדיל את תקציב הקולנוע מתוך ההבנה

 גידול זה יאפשר ,שיזכו לתמיכה ובכך תרומם אף עוד את הקולנוע הישראלי כולו. כמו כן ,התסריטים

אשר  ,לים ייעודיים נוספים למסלולי התמיכה הקבועיםמסלותמיכה בהקמתו של המנגנון החדש ו

 ת הייצוג של אותן קבוצות מודרות.בהתאמה יגדילו אף הם את אפשרויו

ל המכון אלא לעולם היצירה משום שסך סכום התקורה מרבית התוספת התקציבית לא תלך להקמתו ש

י עצמו יוכל לסייע אשר בפנמיליון ש"ח, סכום  שמונהקרנות הקיימות עומד על כה השנתי של

 .להקמת המכוןמשמעותית 

 מסלולי תמיכה .ג

מחלקות תוכן שונות בהתאם למסלולי התמיכה הבאים: מסלול לקולנוע עלילתי ארוך,  תפעלנה במכון

סטודנטים. כל מחלקה תפרסם  -סרטי גמר , מסלול יםקצר סרטיםמסלול לקולנוע תיעודי ארוך, מסלול 

אשר , נושא ייעודיבלפחות מועד אחד בכל שנה יתמקד בהצעות קולות קוראים בשנה כאשר  שלושה

הלה הציבורית בהתאם לנתוני תוצרי השטח )יופקו ממחלקת המחקר שתפורט ייקבע על ידי ההנ

שבשנים שלפניה סבלו  ,בשנה מסוימת ניתן יהיה לחזק תחומים או אוכלוסיות ,לדוגמא ,. כךבהמשך(

 .יוצגו כללמייצוג חסר או לא 

 שהוא נוסף "דבר(: 2017בנובמבר  30)הופיעה בפני הוועדה ביום  מירב אלוש לברוןת ד"ר כך מתאר

, ה'חבר - אמרתי אני? השנייה לרשות כשהגעתי עשיתי אני ציבורי. מה כסף בעיני, מדובר על חשוב מאוד

 טהמנד זה לעשות, יכולה המסחרית הטלוויזיה זה. לאוויר ככה קורא קול שמוציאים הפיקניק נגמר

 ד"ר> ?הייעוד את קובע מי <חבר הוועדה>. ייעודיים מכרזים להוציא רוצה אני ציבורי, גוף אנחנו. שלה

. בעיה לא וז לקרנות, זה את תמשיל. הדירקטוריון ועדת ר"יו הייתי אני. ההנהלה <לברון אלוש מירב

 ,מכרזים יויה מהמכרזים שחלק ,רוצים אנחנו, החלטות מקבלים אנחנו, לקרנות אומרים אנחנו

 אחרי השנייה לרשות הגעתי אני. וכאלה כאלה יהיו מהמכרזים שחלק ,רוצים אנחנו. לנשים שמיועדים

 אני. הפיתוח עיירות תור הגיע – ואמרתי באתי. כסף  מספיק לי שיהיה, חיכיתי. מהלכים כמה שעשיתי

 כלום יודעים לא אנחנו. בישראל הפיתוח עיירות על היסטורית תיעודית סידרה עכשיו להוציא מבקשת

 ולא כמעט אנחנו.... יודעים לא אנחנו כלום. הפיתוח בעיירות האוכלוסייה פיזור על. הפיתוח עיירות על

. הישראלי בקולנוע מספיק שדרות את רואים לא אנחנו. פריפריה הישראלי מספיק בקולנוע רואים

 אנחנו. אביביים תל בתים רואים נואנח. מספיק הישראלי בקולנוע שאן בית גגות את רואים לא אנחנו
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 של משפחה, של קהילה, של סיפור, של במובן אלא פיסי של במובן רק לא בתים מספיק רואים לא

 מייצרים איך, עכשיו. מספיק רואים לא אנחנו אומרת זאת התנחלות, רואים לא אנחנו, כלומר. שכונה

 בחברה התרבותית המציאות שהיא מסוימת מציאות שהיא איזה כאן נוצרה? הזה הדבר את

 יש הקרנות, בתוך ייעודיים מכרזים לעשות שצריך חושבת אני. אותה לתקן צריכים אנחנו הישראלית,

 אנשים שיותר שכמה מעשי באופן לזה לדאוג צריכים ...אנחנו .לשם אותו להוציא וצריך ציבורי כסף

 ."הללו למקומות יגיעו, לשינוי להביא פוטנציאל להם שיש

 אני": (2017במאי  25)הופיעה בפני הוועדה ביום  זיו נווהלה גם מדבריה של מנהלת קרן גשר, כך עו

 יותר, סדנאות או חממות זה אם בין האלה לתהליכים כסף יותר להקצות צריכה שהמדינה ,חושבת

 אחרת יזומות לפעולות כסף להקצות צריכה המדינה. סיכונים לקחת גם צריך כי, סיכונים לקחת כסף

 אם הבעיה את נפתור לא בזה, שבעולם בסדר הכי תהיינה והן הקרנות על שתעבדו כמה. יקרה לא הז

 לעודד רוצים אנחנו, ספציפיים נושאים תחת קוראים קולות מוציאים אנחנו. יזומות פעולות תהיינה לא

 ."ספציפיים בנושאים לעסוק התעשייה את

בתחום הקולנוע, או בתחומי  ם, המתמחות/יםנשים ואנשים מקצועייאת המחלקות השונות יאיישו 

ת /עצמאי, מבלי שהם כפופים לנבחרי הציבור עצמם או לשר אורחתרבות אחרים משיקים, והם יפעלו ב

ים בקדנציות יות/התרבות והספורט אלא מבחינה מבנית בלבד. לבחינת התסריטים ימונו לקטור

כנדרש מכל מוסדות המדינה  – הישראליתיצגו את קשת הגוונים ים ייות/לתקופה מוגבלת, הלקטור

הקבוצות  למנעד הרחב שלומערכת ערכים שונה, על מנת לאפשר  מגוונותובעלי תפישות  –באשר הם 

אשר יסייעו  ,יועצים מיוחדים בכל מחלקהיועצות ובנוסף, ימונו  בקולנוע. לבוא לידי ביטויבאוכלוסייה 

עובדי עובדות ובמינויים של מקצועית.  ועזרה פתיתש הנגשה כולל האוכלוסיות לכלל הבקשות במילוי

 שלא זכו מספיק לביטוי תחת המנגנונים הקיימים. ,המכון תינתן העדפה לקבוצות

 מערך השיפוט האמנותי .ד

ויהיו  המכוןאשר יועסקו ישירות על ידי  ,יםיות/ד הבקשות ינוהל דרך מערך לקטורמנגנון הערכת וניקו

כי המבנה של מערך  ,שהובאו בפני הוועדה עולה ,מהנתונים. קיםכפופים לכללי מנהל תקין מהוד

ים ממונים ומשולמים יות/בהן הלקטור ,התמיכות לקולנוע בישראל שונה ממדינות אחרות בעולם

כי יישור קו של המצב בישראל  ,ישירות על ידי המדינה עצמה, ללא תיווך של גורם חיצוני כלשהו. נראה

 ,, ואף יסייע לפתור חלק מהבעיותראויד, קנדה וצרפת בהקשר זה הינו עם מדינות כמו דנמרק, הולנ

ים בקרנות יות/לניגוד עניינים לאור התלות של הלקטורלכאורי שהועלו בדיוני הוועדה, ובראשן חשש 

מוגדרות שהן כפי  ,מתן ביטוי למטרות התמיכה בקולנוע-גם אי ,יהן, וכיוצא מכךותיהן ומנהלובמנהל

 ני התמיכה.מבחבחוק הקולנוע וב

-ים צריכים להיות מגוונים כמה שאפשר ולשקף את רביות/כי הלקטור ,כל זאת תחת ההנחיה הברורה

ים יות/שהלקטור ,אין לדרושלתפישת מרבית חברי הוועדה, המאפיינת את מדינת ישראל.  ,גוניותה

יק על מנת שיוכלו יעסקו בקולנוע דווקא, אלא מספיק שיהיו בעלי ניסיון והתמחות בתחום תרבותי מש

יהיו  ,שמא מי שימונה לתפקידים הללו, החשש צמצום. 1ים וזאת משתי סיבות: יות/לשמש כלקטור

גיוון רב יותר בטעמים ל מתן אפשרות. 2עדיין אותה קבוצה סגורה, שמאיישת את מרביתם כבר כיום. 

 ובהעדפות, דבר שהינו כאמור אחד מהמטרות של חוק הקולנוע לכתחילה.
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לחוק הקולנוע )מתן  2בנוסף, על מנת לאכוף באופן חד משמעי את סעיף : יםיות/הלקטורמאגר  (1)

ביטוי למגוון תרבותי של החברה בישראל, על ההשקפות והערכים השונים הרווחים בה(, יש להקים 

שיכלול  ,אשר עברו תהליך אישור מול משרד התרבות ,ים זמינים לעבודהיות/מאגר של לקטור

מועצת הובלת ים ביות/הסמכה על ידי סדנת הכשרת הלקטורומילוי טפסי זיהוי ו ה לקול קוראמענ

. טפסי הזיהוי יכללו פרטים אישיים )היא ההנהלה הציבורית של המכון, על פי הצעתנו( הקולנוע

 )גיאוגרפית, חברתית ותרבותית(, יםהפריפריה השונ יסוגל גם שיוך עצמי, ורקע מקצועי ובנוסף

שים, נ - ובכללה פריפריה על כל גווניהת ישראל, הכוונה בדברים אלו לוסייהמרכיבות את אוכל

 לאומיים, וחרדים. דתיים, דתייםלהטב"ק, מזרחים, ערבים, 

 ,אותה הצהרה עצמית של המועמדים ויוודא על פי ,השונות סוגות הפריפריהפי מאגר זה יחולק ל

 ניהוליניסיון בעלי זיקה לתרבות או  ליוהם בעכי כל הרשומים בו עומדים בקריטריונים המתאימים 

אוטומטי וללא מגע יד אדם  יופעל באופן, הדומה למאגר הדירקטורים, זהבתחום התרבות. מאגר 

המייצגים את כלל האוכלוסייה במדינת  ,הרכבי פאנל מגוונים למחלקות השונות של הקרןויקצה 

המופיעה  ,יםיות/רכבי הלקטורדרישת הבהתאם ל בקשה תבחןכי כל  ,ישראל. בצורה זו נוודא

ות מקצועיות ומגוונות כי בקשות היוצרים תעבורנה בחינ ,להבטיחאשר נועדה  ,במבחני התמיכה

 ככל האפשר.

 ומחייבפשוט  אחיד מחוון פורמט יקבלו המחלקות בכל יםיות/הלקטור: שלב קריאת התסריטים (2)

 לדרג יםיות/הלקטור יצטרכו תןאו, מקצועיות שאלות ממספר יורכב המחוון. דעת כחוות למילוי

 היא להפחית את החשש מפני זה מחווןמטרתו של . המחלקות לכל וקבועה מוגדרת ניקוד בשיטת

הצעת . )מועד באותו יםיות/הלקטור עבודת את עלולות לבטל ולייתר אשר, מקצועיים-חוץ שיקולים

ורך יצירתו של מחוון , לצ'ט בנספח למצוא ניתן התסריטים קריאת אחיד לשלב למחוון הוועדה

  (אחיד ומקצועי יש לפנות לאיגודי היוצרות והיוצרים ולקבל המלצותיהם.

 השאלונים תוכן את לשנות האפשרות. ההגשה למועד הקובעים השאלונים את פרסםהמכון י

 עודף ניקוד יינתן אחד שבמועד יכול, לדוגמה, כך. הסרטים תכני את לווסת למכון מאפשרת

 מתרחשת שעלילתם או; בפריפריה מתרחשת שעלילתם לסרטים; נשיות דמויות יותר עם לסרטים

 מאפשר ההגשה מועד לפני השאלונים פרסום. (קדש מבצע/יישוב/שואה) מסוים היסטורי זמן בפרק

 .כלל בשאלונים פתוחות לשאלות מקום אין. אלה לשינויים יצירותיהם את להתאים ליוצרים

יפעלו על פי שיקול דעתם המקצועי והאמנותי, ובהתבסס על  יםיות/כי הלקטור ,יודגש ויובהר

כאלה שיוגשו לפניהם, ללא משוא פנים ומבלי להיות נתונים ללחצים , התרשמותם מהתסריטים

ובתאגידים עצמאי לגמרי, בדומה לרשויות היה אך י ,. המערך הארגוני יהיה חלק מהמדינהואחרים

 ישותעסקיים, או לתאגידים ממשלתיים. כלומר, ניירות ערך ורשות ההגבלים הל הרשותכגון 

 משפטית נפרדת, בעלת יכולת קבלת החלטות עצמאית, שככלל לא ניתן להתערב בשיקול דעתה

 .אלא בהתאם לכללי הביקורת השיפוטית והמשפט המנהלי

ההצעה האמורה מיישרת  ,כי מבנה כזה מקובל במרבית מדינות העולם, ולמעשה ,חשוב להבהיר

 בעולם המערבי. ינות אחרותקו עם מד

אשר זכו  ,הבקשות עשרועדה זו תכונס בתום כל מועד הגשה ותבחן את : התכנות הפקתית ועדת (3)

והרכבה יכלול מקצועית תהיה ועדה הומערך השיפוט האמנותי כל מחלקה. בלניקוד הגבוה ביותר 
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עדוף קבוצות חוקר/ת תרבות בהקשר ת, בלתי תלויים מומחה/ית עסקי/תו מומחה/ית כלכלי/ת

מפיץ/ת  ,ים(יות/הפקות לפחות )מתוך מאגר הלקטור שלושמפיק/ה אשר חתום/ה על מוחלשות, 

מטעם כל מחלקה  ת/מייעץ ה/וגם נציג יון בפועל בהפצה של שלושה סרטים לפחותסרטים עם ניס

 כי כהונת חברי הוועדה תוגבל לתקופה של שנתיים. ,משקל ניקוד זהה. יוגדר יבעל

כמו גם את תיק ההפקה תוך התמקדות  ,בחן את הפרזנטציה המקצועית של ההפקהת זו ועדה

 ומערכות היחסיםה ההפקה, רמתם וניסיונם המקצועיים של אנשיצוות בהרכב הפרסונלי של 

התכנותה  ואתכל זאת על מנת לקבוע את המידה בה ההפקה ברת קיימא  .ביניהם המקצועיות

, לצורך יצירתו של 'ילשלב הפרזנטציות ניתן למצוא בנספח ד אחילמחוון  ת הוועדההכלכלית. )הצע

 (מחוון אחיד ומקצועי יש לפנות לאיגודי היוצרות והיוצרים ולקבל המלצותיהם.

 פרק ויוגדרלאותה שנה  הגשה מועדישלושה  , בראשית כל שנה,מראש ייקבעו, בנוסף: מועדי הגשה (4)

מועד שלא יעלה על  בכל התמיכה להחלטות רבאשליוצרות וליוצרים  המכון לתשובות המרבי הזמן

 ממועד ההגשה המקורי. ימים חמישים

 מחלקת ערר .ה

 המגישים יקבלו ונהליו זה הליך של קיומו על. הערר הליך על בלעדי באופן אחראית תהיה זו מחלקה

 באתר ומודגשים נגישים יהיו אלה להליכים בנוגע פרטים ובנוסף אוטומטי באופן ההגשה במעמד מידע

 כי או המקצועיות המידה אמות לפי שלא, הוערכה כי בקשתם ,אשר ירגישו ,יוצריםיוצרות ו. המכון

 פאנל של לבחינה יועבר אשר, רשמי ערר להגיש םרשאי ויהי, בקשתם בהערכת טעות נעשתה

כל ערר שיוגש, יוגש במקביל ישירות למועצת הקולנוע  (.יםיות/הלקטור מאגר מתוך) חדש יםיות/לקטור

יא הוועד המנהל של מכון הקולנוע. הוועד המנהל, קרי: מועצת הקולנוע, יקבל את חוות הדעת של שה

 ים החדש ויבחן את תקינותו מבלי להיכנס לשיקול הדעת המקצועי.יות/הרכב הלקטור

 כהונות הגבלת .ו

ת קרנות הקולנוע הוא אחד הגורמים המשפיעים על יציר ות/כי משך הכהונה הארוך של מנהלי ,ניכר

 )דוגמאות לאמירות אלו ניתןקולנוע היוצרי יוצרות ו דיווחו לוועדהעליו  ,לכאורי "מועדון סגור"אותו 

שנשמעו על  טענות אף עלהעוסק בליקויים הנוגעים למנהל תקין(.  ,של ממצאי הוועדה 1בסעיף למצוא 

הטוב של הקולנוע  בינלאומיים ומסייעת ליצירת שמו קשרים ליצירת מביאה שנים ארוכת שקדנציה ,כך

, כולל המנהלים האמנותיים של המכון החדש ות/מנהלי כהונת את להגביל יהיה וחייב הישראלי, יש

, קיבעוןמ המערכת את לרענן מנת על וזאת ההנהלה הציבורית ות/כמו גם של חברי המחלקות השונות,

 כמעט באופן תמנע הכהונה הגבלת .צבירת כוח בלתי מרוסןמלהימנע ו המחויב זוןליצור את האי

כדמותם ומעל  כצלמם, המכון לניהול העלול להובילדבר , ות/המנהלים של האחיזה בכוח את אבסולוטי

 .כטעמם האישי –הכול 

האמנותיים לתקופה של  ו/הומנהלי המכוןלפיכך, אנו ממליצות וממליצים לקצוב את כהונת מנהלי/ות 

מנהלים אמנותיים מנהלות/ כמו גם  ,מכוןנהל/ת כך שמ ארבע,שנים עם אפשרות להארכה לעוד  ארבע

 המכוןותוצרי החלטות  תתותנה בבחינ ההארכאפשרות השנים.  שמונהלא יכהנו בתפקידם יותר מ

 מחקריתהבקרה הלאחר קבלת נתונים אובייקטיביים מזרוע  ההנהלה הציבוריתותאושר על ידי 
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תוך הקפדה על העדפה מתקנת לנשים ו וח. איוש התפקידים יבוצע על ידי מכרז חיצוני ופתהפנימית

 ., כמקובל ברשויות שלטוניותולאנשי הפריפריה

אשר מתבצעת כזו אך , הוועד המנהל ו שלובהרכב מכוןתחלופה קבועה באנשי התקיים תכי , וודאליש 

בחלקים, בכל פעימת זמן מוגדרת מראש שליש מכוח האדם וכך רק לאחר שלוש פעימות מתחלף כל 

, , של שליש מכוח האדםהמכוןשנים מהקמת  שמונה לו. ההמלצה היא לבצע תחלופה, תוךהמנגנון כו

שנים אחרי תחלופה זו ובה  שששיהיה מורכב מאנשי המנגנון הקיים. לאחר מכן, פעימה נוספת תהיה 

שנים. ברגע זה, כאשר כל אנשי  שמונהיתחלפו אנשי השליש השני והפעימה האחרונה תהיה לאחר 

שנים מרגע  שמונה, פעימות התחלופה יתייצבו על המכוןלפו ולא נותר ייצוג למקימי המנגנון התח

 כל שתייצג, כניסתו/ה של העובד/ת או חבר/ת ההנהלה לתפקידו/ה. כל זאת תוך שמירה על תחלופה

 .לתורו לאחר יתר הקבוצות ימתין חריג באופן בעבר שיוצג כאשר מי באוכלוסייה, אחר פלח פעם

 הפנימית בקרההמחלקת  .ז

שתפעל לצורך איסוף נתונים  ,שלצידה תהיה מחלקת מחקר ,תוקם מחלקת בקרה פנימית במכון

תוך שימור המידע לצורכי מחקר  המכוןיהיו פיקוח ומעקב אחר תוצרי  המחלקה פקידית וניתוחם.

ת/יעמוד בראש המחלקה . במידת הצורך ,כמו גם לצורך קביעת מנגנוני העדפה מתקנת ,עתידיים

שתורכב מנציגי ציבור המייצגים את קשת הגוונים  ,תהיה מועצה ה/דולצרת פנים בלתי תלוי/ה, מבק

המקצועיים: איגוד הבמאים, איגוד המפיקים, איגוד התסריטאים,  הגופיםנציגי בחברה הישראלית ו

, ץבארונציגי הסטודנטים לקולנוע  פורום הקולנועניות ,איגוד העורכים, פורום היוצרים הדוקומנטריים

 סיונם ומידיעתם את תחום הקולנוע.מני המכוןאשר יתרמו להליך החקר והבקרה של 

 וממצאי הוועדה הנוספים: "תפן"שביצעה חברת , תחומי אחריות היחידה יגזרו ממסקנות המחקר

את הנתונים בפורמט  לשמרלצורך איגום כלל המידע באופן יעיל, יש  –הגדרת מבנה נתונים אחיד  (1)

יש ליצור  יד במדויק את הנתונים הנדרשים, סדר הופעתם, רשימות הערכים וכדומה.אחיד אשר יג

מאגר יוצרים על פי תעודת הזהות של היוצר. בכל פעם שתוגש בקשה לתמיכה, היא תחובר ליוצרים 

בשנית ויימנעו שגיאות הקלדה ואופני  ת/מהמאגר, כך שלא יהיה צורך להקליד את שם היוצר

 ים.יות/הגדיר מאגר סרטים ומאגר לקטורל השם. באותו אופן רצוי גםהקלדה שונים לאותו 

אשר יכלול את הדיווחים התקופתיים , בניית מאגר מידע – פעילותההחזקת מאגר מידע אחוד של  (2)

שביכולתו לזהות , באופן תוספתי, ויאפשר ניתוח של הנתונים לאורך זמן ומחקר מעמיק יותר

הלקטורה בעניין בחינת ים ואת סיכומי ישיבות יות/הלקטור ת. מאגר זה יכיל את חוות דעתמגמו

 שות באופן מסודר, אחיד ודיגיטלי.הבק

יש להגדיר רשימת ערכים של נושאי סרטים, אשר תכלול  –הגדרת רשימת נושאי סרטים אחידה  (3)

. לדוגמא: סרט בנושא השואה יוגדר תמיד תחת בכל המחלקותבהם ייעשה שימוש , ערכים קבועים

שואה". ברשימת הערכים יהיה גם ערך "אחר",  –"שואה", ולא גם תחת הנושא "תקופתי הנושא 

 פירוט מילולי נוסף של נושא הסרט.אשר ידרוש 

 מחלקת חוץ .ח

לאומיות כמו -מחלקה זו תהיה אחראית על גיוס מקורות מימון נוספים לתמיכה הציבורית מקרנות בין

נוסף, תפעל המחלקה לקידום הקולנוע הישראלי פרודוקציה עם מדינות אחרות. ב-גם מהסכמי קו
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והפצתו לאקרנים, בארץ ובעולם, תסייע בסגירת הסכמי הפצה מסחריים ובבניית מסלולי הפצה 

 לפסטיבלי קולנוע ברחבי העולם. 

 :ההמלצה בעד םטיעוניה

 מון אשר כיום מופנים למי, עשויים להיחסך תקציבי התקורה של המנגנונים הקיימים - כלכלי חסכון

יריב יושב ראש איגוד הבמאים, מציין , הוצאות כלליות ומנהלתיות, של חמישה גופים נפרדים. כך

 בשנה אירו מיליארד שמנהלת הגדולה בצרפת "למה(: 2017ביוני  22)הופיע בפני הוועדה ביום  הורוביץ

 אפשר אי ?מקומות לשבעה תקורה לשלם צריך למה? שבע איזה יש ופה אחת קרן יש בסרטים בתמיכה

 שתומכת אחת עוד ויש אחת קרן יש בצרפת? בניין באותו תחומים ותתי אחד ל"מנכ עם אחד בניין לשים

כסף."  ולחסוך, קרנות תתי, אחד מבנה תחת הקרנות כל את לאחד ממליץ הייתי ...אני .בשיווק מהצד

ציבור בשל החשש תומך במבנה מדיני המחלק את כספי ה אינוכי יו"ר איגוד הבמאים  ,~ יש לציין

, באשר לחסכון בהוצאות תקורה ולייעול המערכת, מפוליטיזציה של אמנות הקולנוע. עם זאת, לדבריו

 מובאים פה.דבריו יש ערך רב ועל כן 

 :ש"ח מיליון שמונהככי סכום התקורה הכולל הממוצע לשנה עומד על  ,נתוני הקרנות מראים ,אכן

 הקולנוע קרן שנה
 החדשה הקרן גשר קרן יץ'רבינוב קרן הישראלי

 מקור קרן וטלוויזיה לקולנוע

2013 1,936,257 2,164,059 756,403 1,622,088 863,033 

2014 2,069,775 2,520,771 985,225 1,549,382 1,010,267 

2015 2,101,271 2,399,838 1,219,737 1,391,580 908,547 

2016 2,345,989 2,393,774 1,273,444 1,497,420 903,381 

2017* 2,453,674 2,388,268 1,266,811 1,627,950 923,000 

 אינם מבוקרים 2017* נתוני 

 לפתור  והאידיאליתההוליסטית רואים את הדרך האוחזים בדעת הרוב הצעה זו ב - יעילות וישימות

, מיניםמאמאמינות והאוחזים בדעת הרוב  ביותר. אופטימליה באופן ,שמנינו ,את הכשלים והליקויים

ביותר משום שבמקום  האידיאלייושלם באופן צמצום הפערים ותיקון הכשלים  מהלך, כי בדרך זו

, מרבית כאלה ואחריםרגולציה  יעל ידי הידוקשכבר קובעו במשך שנים רבות,  ,ולתקן מנגנוניםלנסות 

, מנגנוני יןעל מנהל תק המבוססת ,לפתוח דף חדש לגמרי ולצאת לדרך מוסדרת םאמיניחברי הוועדה מ

 של כספי הציבור. ומבוקרתוחלוקה שוויונית  איזון ובקרה אינהרנטיים ומהודקים

 עמותותלבין מטרות ה, הקולנוע חוק מטרותהדו"ח מראה, כי ייתכן וישנו פער בין  – השגת מטרות 

 הלכאורי הפער. הקולנוע חוק למטרות מלאה בצורה חופפות בהכרח שאינןמטרות,  ,(הקולנוע קרנות)

 לאותה בהכרח יביםמחו שאינם, תאגידים ידי על בפועל היישום לבין הציבורי התקציב של המטרה בין

 .עבורו הוליסטיוהצעה זו מאפשרת פתרון  בעייתי מטרה

 הללו התאגידים בתוך המתרחשים, המנגנונים על הפיקוח של הבעיה נוספת לכך - הידוק הפיקוח .

, כפי שנצפו והיה זה מספק ,מהכשלים הרבה נמנעים היו, ותרי( הרבה) הדוק פיקוח היה אם, לכאורה

 המדינתי המנגנון של משמעותית הכבדה יחייב ,כאמור ,שכזה שפיקוח אלאאלכסנדר  רופ'שאגב, גורס פ
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 לתוצאות להוביל שלא ,עדיין לולע, דבר של ובסופו, אדם כוח מבחינת הן, תקציבים מבחינת הן

 על הקיימות המגבלות גם כמו ,המדינה ובין העמותות בין ינהרנטיהא שהריחוק משום זאת .המיוחלות

 יסרבלו ורק מיטבי פיקוח לאפשר שלא ,עלולים, הללו העמותות של הפנימי בניהול ההתערבות מידת

 .ממילא מורכב-הדי המנגנון את

 וך ראיה מכון קולנוע יוכל לפעול תוך תכנון עתידי מסודר לטווח הקצר והארוך, ומת - ויציבות ודאות

כוללת של הצרכים בשוק הקולנוע. זאת לאור הוודאות התקציבית הגדולה יותר, בהשוואה למצב כיום, 

שבו למעשה כפי שהעידו בפנינו נציגי הקרנות, הקרנות אינן יודעות מה יהיה תקציבן לשנים הקרובות, 

יקבלו אף הן. מכון שכן הדבר תלוי בניקוד שהן יקבלו ממועצת הקולנוע, ובניקוד שקרנות מתחרות 

טווח, ללא חשש מפני היעדר מימון בסופו של יום, -קולנוע המוצע יאפשר השקעה בפרויקטים ארוכיה

משום שהתקציב ידוע מראש לטווח זמן ארוך יותר, ולא ישתנה כתוצאה מדברים שאינם בשליטת 

 המכון עצמו.

 כספי הציבור, תוך חלוקה  החדש תסלול דרך מקצועית ותקינה לניהול המכוןהקמת  – מקצועיות

הפרדה מוחלטת בין החלטות  תוךבמקצועיות ברמה הגבוהה ביותר פעל י המכון. הםשוויונית של

 .של טעם אישי כאלהאו  חיצוניים מקצועיות לבין שיקולים

 ואת נציגי  השונים נציגי האיגודיםאת  ,למעשה תכיל,אשר  ,מחלקת הבקרה – קשר עם התעשייה

נציגות תתרום לשיתוף הפעולה בין משרד התרבות לתעשייה עצמה. תרומתם של , עהסטודנטים לקולנו

, תהיה המכוןדרך ערוץ התקשורת החדש הזה, ישירות אל לב והארגונים השונים נציגי האיגודים ו

 כולה. הישראלית תעשיית הקולנועקידומה של עבור  משמעותית ביותר

 :המלצהה נגד םטיעוניה

 מצד אנו צופים התנגדות קשה , קייםמצב הר בהצעת פעולה מהפכנית ביחס למשום שמדוב – התנגדות

תעשיית הקולנוע ואלו האוחזים בכוח כיום. לרוב, שינויי סטטוס קוו מאיימים בעיקר ב ם"שחקניה"

עשויים לנסות לעכב או לבלום את המהלך בכל  האלאותם והכי הרבה  "להפסיד"אשר עשויים  העל אל

עלול להוביל למאבקים ציבוריים ומשפטיים, דבר,  ,המוצע בפרק זה ,המהפכני התהליך. אפשרית דרך

את הליך  להקפיא לחלוטין, או לעכב באורח ניכר את תיקון הליקויים, שהדו"ח מצביע עליהם לולהע

בנוסף, במהלך העבודה על כתיבת הדו"ח הושמעו לא אחת קולות משפטיים . כולוהמתבקש התיקון 

אשר טענו, כי על אף שממצאי הוועדה מחייבים  ,ו מ"שפיכת התינוק עם המים"שחששכאלה ואחרים, 

הכרוך בהקמתו של מכון  ,, לא הורם לכאורה הנטל המשפטי לצעד מהפכנימשמעותיים הליכי תיקון

 האוחזות והאוחזים בדעת הרובלטיעון זה השיבו הקולנוע כמנגנון בלעדי לתמיכה בקולנוע הישראלי. 

הדרך האידיאלית ביותר למדינה ,  אליהם נחשפו והממצאיםח מה ששמעו אוזניהם/ן כי לנוכ ,וועדהב

 לתמוך בקולנוע היא דרך מכון קולנוע מקצועי ועצמאי.  

 כי , ים לקולות הטועניםות/מודעהאוחזות והאוחזים בדעת הרוב בוועדה  - ביטול התחרותיות

 משום היום מתקיימת לכאורה ותיותתחראותה . מדינתי-פנים במנגנון עלולה להיפגע תחרותיותה

 תאגיד ייפתח אם ואילו אליהן מועמדות להגישעלילתיות  קרנותשתי  להם שיש יודעים שיוצרים

 :אופנים בשני להתייחס ניתן לכך. זו מבחינה ישתנה המצב, סטטוטורי

 ,הוא אליהן בקשה להגיש ה/יכול ת/שהיוצר ,קרנות שתי מינימום של קיומן מאחורי העומד הרעיון .א

 ונטולת אובייקטיבית בצורה שתיבחן ,בקשה להגיש ות/מסוגלים ן/שהם ירגישו והיוצרים היוצרות
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 אפשרית זו תוצאה ,לדעתנו. ן/מבחינתם פסוק סוף לא עדיין זה נדחית ן/בקשתם ושאם, פנים-משוא

 הטבעי נוןהמנג וזה נועד הוא בדיוק ,לכך. לעיל שתואר ,הערר מנגנון באמצעות מדינתי במנגנון גם

 .כך לצורך

(, תומכים בכך "תפן"מחקר  של והנתונים) עצמם היוצריםמהיוצרות ומחלק  של הטענות ממילא .ב

 שהבקשות עולה תחושה מקרב יוצרות ויוצרים שונים, , קרנותלשתי  לפנות האפשרות שלמרות היא

 יותר יש האם לא הוא העניין. ושוויונית אובייקטיבית, שקופה, מקצועית בצורה נבחנות לא שלהם

. עצמם ליוצרים החוצה מוקרן ההחלטות קבלת תהליך שבו ,האופן אלא, אליו לפנות אחד מגורם

המשיל העניין למכונית לה ארבע דלתות שונות אמנם, דרכן ניתן  הני זובידהחבר הוועדה ד"ר 

לכיוון אחד  כי כל דלתות המכונית מובילות לאותו המקום והמכונית עצמה נוסעת ,להיכנס, אך מובן

 הקרנותשתי ש, יםות/חש "האחרים" אינם ות והיוצריםהיוצררבים משניתן להבחין  ,על פניובלבד. 

  .ראויה חליפית כתובת בהכרח הן

 9:אפשריים יישוםאפיקי 

 תאגיד סטטוטורי .1

, ייעודי ממשלתי תאגיד האפיק המועדף מבחינת מרבית חברי הוועדה הוא יצירתהצעה זו,  תבחרלו 

 התאגיד שהקמת ,נדרשרי וכתאגיד סטטוט ומדינות אחרות שנבחנו. קנדה-נוסח בתחום הקולנוע, קשיעסו

 בקנדהכך, למשל, . סמכויותיהם גם כמו הנהלה/הדירקטוריון והרכב, מטרותיו בו שיוגדרו, בחוק תהיה

 בין, הןש) שלה הסמכויות את ומגדיר, עצמה המועצה את שמקים( National Film Act) חוק ניתן למצוא

 Telefilm) ציבורי/הממשלתי התאגיד את שמקים ,נפרד חוק וכן(, וחקר פעילויות קידום ,ייעוץ, היתר

Canada Act ,)במועצה גם ת/יושב התאגיד של ל"המנכ כי, יצוין. הרכבו ואת התאגיד סמכויות את מגדיר . 

קו עם מדינות מתקדמות תיישר מדינת ישראל  , או מנגנון ציבורי חדש אחר,באמצעות הקמת תאגיד

. בנוסף, הדבר יהווה במידה רבה פתיחה חדשה, ודף חלק לכלל עולם, שבהן תעשיית קולנוע מפותחתב

 . ישנם טיעוני בעד ונגדשחקנים, וגם לכך שחקניות והה

או פתרונות לזמן הביניים, אשר הוראות מעבר  בין היתר באמצעות לענותננסה  על טיעוני הנגד להמלצה

כך שיינתן מענה מיידי  ,במהלך מזורז של הקמתו של המנגנון החדשכן ובהמשך הפרק,  םגם היפורטו 

 בתעשיית הקולנוע הישראלית. ,חלילה ,לתעשיית הקולנוע הקיימת ותמנע כל אפשרות לקיפאון

 טיעוני בעד:

 מציאות ו –עשויה להקנות הרגשה  ,יםות והיוצרמצדם של היוצר ,עבודה ופעילות מול תאגיד - דף חדש

הנחות אפריוריות באשר להטיות של מקבלי של דף חדש אמיתי, ושל העדר דעות קדומות או  –

פנינו במהלך דיוני שהופיעו בים ות ויוצרצריומפיהם של ישנן, כפי שהתבטאו  ככל שכאלה, ההחלטות

 הוועדה.

 צעות שילובם של שנרכשו עד כה, באמ ,תאגיד יוכל להביא לידי ביטוי את הניסיון והידע - המשכיות

בתאגיד, במשולב ותוך הקפדה על הצורך בייצוג הולם מקיף  והאיגודים אנשי מקצוע מתוך הקרנות

                                                           
 מאת ד"ר אודליה מינס 9
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יותר של מגוון האוכלוסיות והקהלים בישראל. כך, מחד מי שכבר יש לו ניסיון יוכל לבוא לידי ביטוי 

יים יוכל להשתתף, לצבור גם מי שעד כה נדחק לשול ,ולתרום מהעושר שצבר עד כה בהקשר זה, ומאידך

ים או אחרים(, כמו )אמנותיות/ יםות/כי איוש המנהל ,ניסיון נוסף ולהשפיע מתפישותיו וערכיו. יודגש

וההכרח  –צריך להיעשות בשימת לב לצורך  ,ים ושאר תפקידי המפתח בתאגידיות/גם איושם של לקטור

ווצר אותה י, שלא תהמנגנון החדש לתוך ואת כשליו הנוכחי הקייםשלא לשעתק את מערך הכוחות  –

 ."גברת בשינוי אדרת"

  יתרונו הגדול של התאגיד, כאמור, הוא באפשרות להזרים כוחות חדשים פנימה, מתוך הכרה  -ריענון

שחקנים חדשים שחקניות ושל הקולנוע הישראלי, והבנה שהגיעה העת לאפשר לוברב הגוניות צמה ובע

 להצטרף ולקחת חלק בהצלחה.

 ,במנגנון המוצע יוקמו באורח מבני זרועות פיקוח ובקרה כך שהפרצות שהיו  –בקרה ופיקוח  איזון

 קיימות במנגנון הקיים יזכו למענים מיטביים. 

 בדומה  התמיכות את ובוחר שמפעיל הגורם לבין המדינה בין מבני פער עדיין נויש - הנציג בעיית צמצום

 יותר קטן בפער מדובר, בהם הקבועים והתנאים זיםמכר מתנהלים שבו האופן לאור אך, כיום מצבל

, התמיכות מתן לגבי ההחלטה הליך של שונים בשלבים המשרד נציגי של מעורבות להתנות ניתן, למשל)

 '(.וכו יםיות/הלקטור את בוחר הקרן עם בשיתוף המשרד

 תקציבו רתומסג סמכויותיו, חוק פי על פועל סטטוטורי תאגידכאמור, משום ש – פוליטיזציה-אי 

, צורה זו יתרה מזום ובשל כך תחומי אחריותו ברורים ועצמאותו מוחלטת. ה אף בחוק יםמוגדר

 מבטיחה הפרדה מוחלטת מהשפעות פוליטיות.

 טיעוני נגד:

 שתיפגע ההתפתחות המרשימה של הקולנוע הישראלי בעשורים האחרונים,  ,קיים חשש - קטיעת הרצף

אין רצון להעלים או עם זאת, גורמי המפתח הנוכחיים בתעשייה.  שהייתה מובלת במידה רבה על ידי

אלא רק לסייע לשיפור של ההליך  עד כהלהתעלם מהידע והניסיון הרב שנצברו על ידי ראשי הקרנות 

 . בכלים של מדיניות ציבורית כולו

 לא שבמסגרתו, מורכב ראשית חקיקה בהליך מדוברש ,חיסרון זה מתמקד בכך - היישום משך הליך 

 עצמאי, חוק של בחקיקה אלא, הקיים הקולנוע בחוק אחר או כזה חקיקה סעיף בתיקון רק מדובר

 רב זמן לארוך עלול כזה הליך טבעי באופן. האמור התאגיד של והפעולה הסמכויות מסגרת את שיסדיר

 עיכוב השיהי לכך, שיובילו ארוכים, ודיונים התנגדויות סביר, שתהיינה וסעיף סעיף כל ועל, מאוד

כמו כן, מהלך  .כיום תוהקיימ לבעיות הולם פתרון ו שלתעד כדי קיפאון מוחלט במציא משמעותי

 הקמה של תאגיד חדש כרוך בזמן ארגוני ארוך  מאוד. ה

  והיא כרוכה בתקניםשנתיים מעבר לכך, הקמת תאגיד לעולם הקולנוע הישראלי תיקח לפחות  -עלויות 

באמצעות  באופן חלקי להתגבר יהיה ניתןכי  ,ייתכןעל כך  בוהות.גובעלויות הקמה ושכר  נוספים

 שמונהעומד על כ ,כאמור ,עלויות התקורה של הקרנות הקיימות והקצאת סכום זה, אשר הסטתן של

 מכון הקולנוע הישראלי החדש. ו ותפעולו שלמיליון ש"ח בשנה, לטובת הקמת

 :הבינייםתקופת 
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התמיכות מנגנון ת התאגיד וביטול התמיכה באמצעות מהלך הקמברור לכל חברות הוועדה וחבריה, ש

 ו מאפס שלחוק חדש לצד הקמת כינונו ואישורו שלהתקציב, מצריך  ותא' לחוק יסוד3סעיף ב מצויןכ

לפחות  לקחת עלולתאגיד, על כל משמעויותיו. מהלך זה, גם אם ייעשה באופן המהיר והאפקטיבי ביותר, 

 חמבחני התמיכה באורתיקונים מיידים בלבצע יש בזמן זה,  לכן, .יר ביותראם הקצב הוא מהגם שנתיים 

ומנגנונים סמכויות  לקנותכמו גם  ,(במבנה החדש המוצע לה)מכריע להחלטות הלקטורה שייתן משקל 

. כל זאת צריך להתבצע ולזכות לכל השפעה של מועצת הקולנועהשיקול הדעת וכוח לחיזוק  ארגוניים

 .2018בדצמבר  31-עד ה םהנדרשי האישורים

שתאפשר מעבר ממנגנון שהוא  ,ביקשו למצוא דרך אחרת לזמן הביניים וחבריה הוועדה חלק מחברות

באורח מהודק להכיל סטנדרטים מחמירים של כללי מנהל  ,שיאפשר ,פרטי למנגנון מדינתי אחר-ציבורי

וההפרדה הנהוגה במכון הקולנוע תקין ושוויוניות. כל זאת כמובן, תוך שימת דגש על הממד המקצועי 

 בין הדרג הפוליטי לבין ההכרעות המקצועיות לעניין תמיכה בסרט כזה או אחר.  CNC-הצרפתי ה

 חוק הקולנוע  תיקון .2

 ,תיקון חוק הקולנוע באופןכרוך ב , עליו אין הסכמה בקרב רוב חברות הוועדה וחבריה,אפיק יישומי נוסף

תהווה מנגנון חלופה ישיר ליוצרים כדוגמת החוק לעידוד ש ,ותרשאשר יהפוך את מועצת הקולנוע ל

והקניית  יתאפשר על ידי מהלך של חקיקה ראשית. דבר זה מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה

סמכויות נוספות למועצת הקולנוע. מועצת הקולנוע תהפוך למעשה במקום מועצה מייעצת לגוף 

חלופה זו כרוכה בחשיבה על מבנה מועצת הקולנוע, הרכב  לגופים.שבסמכותו לחלק תמיכות  ,סטטוטורי

החברות והחברים בה באופן שישקף בצורה הטובה ביותר מקצועיות בתחומי התרבות בכלל והקולנוע 

 בפרט, כמו גם ייצוג הולם של מגוון הקולות בחברה הישראלית.

הוועדה על ידי רוב חברות הוועדה שעלה בדיוני  ,על הצורך מנסים לענותשני אפיקים אלה, למעשה, 

כל  בו באורח אידיאלישנאכפים  ,תאגידיממנגנון תמיכה ציבורי, שהוא מעין פרטי, למנגנון  לעבורוחבריה, 

 כללי המנהל התקין.

כיוון שגם אפיק זה כרוך במהלך של חקיקה ראשית, גם לגביו עומד סימן השאלה של חלוף הזמן והחשש 

  ינות ומחלוקות משפטיות וציבוריות, שיגזלו זמן רב. תוך התדי מקיפאוןהגדול 
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 במנגנון הקיים רגולציהההידוק : 2המלצה מספר 

 בהתנהלות המהותיים הפגמיםבתיקון לטפל במיידי  דיכי , יםמניח זו המלצהב האוחזות והאוחזים

 התנהלותן על הפיקוח והידוק נוספים מנגנונים של תוספת, הקיימים המנגנונים טיוב באמצעות הקרנות

 לפי הפירוט הבא: הקרנות של

 מועצת הקולנוע .א

בהמשך ובהתאם לסקירת חוק הקולנוע בעניין מועצת הקולנוע, יש להמשיך לפעול לאיושה המלא של 

 צופה ממנה במשרד התרבות והספורט.מועצת הקולנוע על מנת שתוכל לתפקד כמ

צוגי ברור: נציגי היוצרים, נציגי תרבות יש להקפיד על הפרדה וחלוקה של חברי המועצה לפי מפתח יי

חלק משלל תרבויות ארצנו, וכן נציגות לנבחרי הציבור, כפי שהם משתקפים בדין הבוחרים הישראלים. 

 שכבות יהיה לפילהרכב מועצת הקולנוע  הייצוגי מפתחהמחברות הוועדה וחבריה הציעו כי 

 לאומיים דתיים 8%, חרדים 12%, יםוגבר נשים 50%: מתוכם יהודים 78%: בישראל האוכלוסייה

 7.8%, מוסלמים 84.8%: ערבים 22%(. אשכנזים 50%-ו מזרחים 50% של נוספת פנימית בחלוקה)

 50%בנוסף, יש לוודא כי לפחות  (.לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי) נוצרים 7.4%ו דרוזים

אחרים הציעו , החברתית והתרבותית. , הגיאוגרפיתיהיו נשים ואנשים מתוך הפריפריהמחברי המועצה 

כי חבר , יש לציין 10.מועצת רשות השידור בשעתו שנקבע לפי מפתח ייצוג אלקטורליהרכב הזהה להרכב 

 שישקף ציבורי גוףל ראויבעוד ש" :אינו שותף לתפיסה זו משום שלטענתו דוד אלכסנדרהוועדה פרופ' 

 ישש משום מקובל איננו ס"למ לנתוני בהתאם באחוזים המפתח ,והוגנת הולמת חברתית מצב תמונת

 ".ומקובע פורמליסטי, מלאכותי משהו בו

ובלמים  מנגנון של ייצוג הולם בעל איזון ויאפשר מבנים מוצעים אלואולם, ישנה סבירות, כי 

 שיבחר אחר גוף כל או הקרנות עבודת של מתמידה וביקורת ברורה פעולהאינהרנטיים שיובילו ל

 הקולנוע תפקידה הראשי של מועצת הקולנוע הוא קידום. הישראלי הקולנוע כספי את להקצות

 פלחי לכל הולם בתוכו, תוך הקפדה על ייצוג הפועלים והגופים יצירותיו, יוצרותיו, יוצריו: הישראלי

 ,ותרבות רוח אנשינשות ויהיה מאויש ב ככל שהרכב המועצהנקודת המוצא היא, שהאוכלוסייה. 

 מנגנון של וסדירה תקינה פעילות להבטיח כך נוכל, הישראלית החברה שלהגוונים את קשת  המייצגים

 .הישראלי לקולנוע הכספים חלוקת

 הידוק הפיקוח .ב

 קבלת דרך ועל ל"המנכ תפקוד על הקרן הנהלת של משמעותי פיקוח נושיש נראה לא, שכאמור ,משום

 את שוטף באופן יוודא אשר ,תרחבו סמכויות בעל מפקח למבנה לחתור יש, בקרן התמיכה החלטות

 הולם בהיקף מנהלי סגל של הקצאה דרושה ,זאת לצורך. הקולנוע קרנות של התקינה התנהלותן

 הקרנות עבודת על ורגולציה פיקוח לאפשר מנת על , ולמחלקת הקולנוע במנהל תרבות,הקולנוע למועצת

                                                           
 ן להפיק לקחיםאך נית ,הולם על המרקעהור קיימת ביקורת רבה על המועצה ועל מידת הייצוג כי לעניין רשות השיד ,יצוין 10

תהיה מחויבת לאכוף בהחלטותיה  ,כמועצת רשות השידור ,מביקורת זו באמצעות תקנון שיוודא שמועצת הקולנוע בהרכבה
ים של ייצוג שוויוני לפי פלחי מנגנונים של העדפה מתקנת במידת הצורך ועל פי ממצאים מחקריים, כמו גם מסלול

 האוכלוסייה.
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 ,היתר בין אשר, ומחקר מידע מרכזלצד זאת להקים  וכן, ידה על המתוקצבים ,הקולנוע גופי ושאר

  שתקבע. מבחן תקופת בתום להשוואה נתונים ימציא

 אחריות תחומי. הקולנוע מועצת תחת ויפעל התרבות משרד של סמך יחידת יהווה זה מפקח מבנה

 :"תפן" חברת שביצעה המחקר ממסקנות יגזרו היחידה

 הנתונים העברת כי להגדיר שי – והספורט התרבות למשרד מהקרנות נתונים של תקופתית העברה 

 . פעילות שנת כל בתום תהיה מחקר לצורכי

 הנתונים את לקבל יש, יעיל באופן מהקרנות המידע כלל איגום לצורך – אחיד נתונים מבנה הגדרת 

 . וכדומה הערכים רשימות, הופעתם סדר, הנדרשים הנתונים את במדויק יגיד אשר אחיד בפורמט

 הדיווחים את יכלול אשר מידע מאגר בניית – הקרנות פעילות של אחוד מידע מאגר החזקת 

 שביכולתו יותר מעמיק ומחקר זמן לאורך הנתונים של ניתוח ויאפשר, תוספתי באופן התקופתיים

 ושקוף לציבור הרחב. , נגישמאגר זה שיהיה נהיר .מגמות לזהות

 הרצויים הנתונים את קבלל מנת על – הבקשות נתוני תיעוד מבחינת לקרנות עבודה נהלי הגדרת ,

 פי על יוצרים מאגר ליצור יש: לדוגמא. המידע וניהול הנתונים תיעוד נהלי את לקרנות להגדיר יש

 שלא כך, מהמאגר ליוצרים תחובר היא, לתמיכה בקשה שתוגש פעם בכל. היוצר של הזהות תעודת

. השם לאותו שונים הקלדה ואופני הקלדה שגיאות ויימנעו בשנית היוצר שם את להקליד צורך יהיה

 .יםיות/לקטור ומאגר סרטים מאגר להגדיר גם רצוי אופן באותו

 תכלול אשר, סרטים נושאי של ערכים רשימת להגדיר יש – אחידה סרטים נושאי רשימת הגדרת 

 תחת תמיד יוגדר השואה בנושא סרט: לדוגמא. הקרנות בכלל שימוש ייעשה בהם קבועים ערכים

", אחר" ערך גם יהיה הערכים ברשימת". שואה – תקופתי" הנושא תחת גם לאו", שואה" הנושא

 .סרט כל עבור נושאים כמה לבחור לאפשר רצוי. הסרט נושא של נוסף מילולי פירוט ידרוש אשר

 מבחני התמיכה .ג

 רצוי. ומייגעים מורכבים עמודים 40 על עומדים שכרגע, התמיכה מבחני את ניכרת במידה לפשט יש

 רגולציה, ככלל'(. וכו תיעודי/עלילתי) השונים התמיכה לתחומי הקריטריונים את שניתן כמה עד לאחד

 יהיו שהמבחנים ככל. למניפולציות פתח ליצור ועלולה, אותה ליישם שאמור מי על מקשה מורכבת

 עליהן כיצד להבין שאמורות כמי ,עצמן לקרנות והן, מפקח כגורם למדינה הן ,עדיף ךכ, יותר נגישים

 ,התמיכה מבחני של החדש ניסוחם את להשלים ישבמידה והמלצה זו תאומץ, . מהן מצופה ומה להתנהג

 .השלם הוועדה ח"דו מאישור שנה חציעד כ של תקופה בתום

 כהונה הגבלת .ד

, יו"ר מועצת הקולנוע וחבר הוועדה, דוד אלכסנדרכפי שהודגש חזור ושנה על ידי פרופ'  ,ניכרכאמור, 

הארוך של מנהלי קרנות הקולנוע הוא אחד הגורמים המשפיעים על יצירת אותו כי משך הכהונה 

 שנים ארוכת שקדנציה שנשמעו על כך טענות אף עליו מדווחים יוצרי קולנוע רבים. על "מועדון סגור"

 יהיה וחייב בינלאומיים ומסייעת ליצירת שמו הטוב של הקולנוע הישראלי, יש קשרים ליצירת מביאה

 על וזאת וחבריהן ההנהלה הציבורית כמו גם של חברות ,ומנהליהן הקרנות מנהלות כהונת את להגביל

 תמנע הכהונה הגבלת .מכוח שליטה בלתי מרוסן ומתופעת "המועדון הסגור" המערכת את לרענן מנת
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 כצלמם, הקרן וביל לניהולדבר העלול לה, המנהלים של האחיזה בכוח את אבסולוטי כמעט באופן

 .טעמם האישי, לפי ל הכולכדמותם ומע

 עם שנים ארבע של לתקופה האמנותיים ומנהליה הקרנות ות/מנהלי כהונת את לקצוב יש, לפיכך

 יותר בתפקידם יכהנו לא אמנותיים מנהלים גם כמו קרן ת/שמנהל כך ארבע לעוד להארכה אפשרות

 הקרן החלטות אחר ובמעקב בבחינה תותנה והמנהלות המנהלים כהונת הארכת. שנים שמונהמ

 מחקרית בקרה מזרוע אובייקטיביים נתונים קבלת לאחר ,שנה מידי הקולנוע מועצת ידי על ותאושר

 הכהונה תקופות את גם לקצוב יש ,כן כמו. הפריפריה ולאנשי לנשים מתקנת העדפה על הקפדה ותוך

 נציגות ונציגי וימונ , בהןהדרכים את ולמסד הקולנוע גופי ובשאר בקרנות הציבוריות ההנהלות של

 .אלו לעמותות הציבור

חוק לאורו של יצוין בהקשר זה, כי מאחר והקרנות הן, למעשה, גופים עצמאיים, דומה שלא ניתן יהיה, 

, אלא אך ורק לתמרץ זאת באמצעות מבחני ומנהליהן מנהלותיהןלהגביל כהונת חופש העיסוק, 

 התמיכה.

 שוויון בייצוג .ה

חוסר  בדברביסוס לטענות  נוכי יש ות,מרא "תפן" מחקר תוצאות ,בפרק הממצאים 2כאמור בסעיף 

 ,קולות הפריפריה ואוכלוסיות ם שלצורך בחיזוק ייצוג קייםכי  ,שוויון בחלוקת כספי הציבור. ניכר

אוכלוסיות אותן שעד כה זכו לייצוג חלקי או נלעג או לא זכו לייצוג כלל. על מנת לחזק משמעותית 

 לפעול בשתי דרכים: מומלץלנוע הישראלי ועל גבי המסך, "אחרות" בתעשיית הקו

, בנגב ובגליל. קרנות אלו יוקמו בשיתוף עם ביו"ש: הקמה של שלוש קרנות אזוריות קרנות אזוריות (1)

הרשויות המקומיות ויפעלו באמצעות ועד מנהל, שיורכב מייצוג הולם של מגוון הקולות בחברה 

כמו  ,להגשה של בקשות לתמיכה ולעודדן/םיוצרים יוצרות ו הישראלית ויפעל באופן אקטיבי לאיתור

, . בראש הקרנות תשב הנהלה ציבוריתבתהליך כולו עד להשלמת סרטיהן/ם ויסייע להן/ם ילווהגם 

נציגות ונציגי מתחום הקולנוע והתרבות ו ייםמקצוענשים ואנשים אנשי ציבור, נשות ואשר תורכב מ

שיהיה כפוף לחובת , חר באמצעות מכרז חיצוני הוגן, בהליךבי/תהקרן  ית/משרד התרבות. מנכ"ל

הייצוג לכלל פלחי האוכלוסייה, שינוסח וינוהל ע"י מועצת הקולנוע. לצורך הקמת קרנות אלו יוקצו 

דוד יש לציין כי חבר הוועדה פרופ' מיליון ש"ח נוספים, מחוץ לתקציב הקולנוע הקיים.  חמישה עשר

בנוסף )שלוש קרנות אזוריות מתנגד להקמת "זו והוא מנמק עמדתו כך: אינו שותף לתפיסה  אלכסנדר

יצוין  ".מענה לפעילות היצירתית המתקיימת מחוץ למרכז ספקדי בקרן אחת שת( לחמש הקיימות

כל מכל להקמתן של קרנות ב יםמתנגד הני זובידהד"ר וגם  אודליה מינסד"ר  בהקשר זה כי גם

 זוריות.א

 והגדלת תקצובן של חממות קיימות למעןקולנוע חדשות  חממותשל : הקמה חממות מקצועיות (2)

. הגיאוגרפית, התרבותית והחברתית פריפריהבברחבי הארץ תוך התמקדות  קולנוע ויוצרי יוצרות

אשר ממעטות כרגע, בשל החסמים המפורטים  ,יוצרים מאוכלוסיותיוצרות ובתתמקדנה חממות אלו 

עו להם בתהליך ההגשה והעבודה מול קרנות הקולנוע. חממות מעלה, להגיש לקרנות הקולנוע ויסיי

על ידי צוותים מקצועיים במינוי מנהל תרבות )המדינה( ובהיוועצות עם מועצת הקולנוע  ה תנוהלנהאל

כמו גם להגדלה של מספר  ,ויחתרו להגדלה, בהתאמה לפי נתוני האזור, של הגשת הבקשות לתמיכה
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חממות אלו יוקצו  ן שליוצרי האזור. לצורך הקמתיוצרות וההפקות המגיעות לכדי השלמה של 

 מיליון ש"ח נוספים, מחוץ לתקציב הקולנוע הקיים. חמישה

 הקולנוע לקרנות חיצונית ערר ערכאת .ו

, אשר תשמש כערכאת ערר עליונה וחיצוניתערר במכרז כיחידת סמך של מועצת הקולנוע, הקמת יחידת 

ההגשה הרגילים של קרנות הקולנוע. הרכב מיוחד יבחן את  שנדחו במסלוליאליה ייגשו יוצרים, 

הבקשות מחדש ובמידה וימצא ביניהן כאלו ראויות לתמיכה יוכל לבטל את החלטת הקרן ולאשר 

. במידה ותאושר תקציבית תוספת תהוונהמחוץ לתקציב הקרן ולמעשה  תינתנהתמיכה. תמיכות אלו 

מיליון ש"ח בשנה אך במידה ותקציב הקולנוע יישאר  העשרהגדלת תקציב הקולנוע יוקצבו להליך זה 

 מיליון ש"ח בשנה. חמישהלכך מיליון ש"ח יוקצבו  שמונים

 חשוב לציין כי חברי הוועדה חלוקים בדעותיהם באשר לסעיף זה ולהלן נימוקיהם:

  נכון יהיה לחלק את התמיכה , : במידה והשרה לא תגדיל את תקציב הקולנועדבורה הנדלרד"ר

 ן. תפקידהקיימותקרנות תקציב התמיכה לעה החדשה של בניית מנגנון ערכאת ערר על חשבון להצ

של הקרנות היה לקיים מנגנון ערר. כיוון שמנגנון כזה לא נמצא תקין בקרנות, נכון מאוד להקים 

הקרנות לא תחלקנה את הכספים לפני שוועדת , שישמש ערכאת ערר עליונה וחיצונית. על כן, מנגנון

 ר זו תדון מחדש בבקשות, התסריטים שיעברו בהצלחה את וועדת הערר יוחזרו לקרנות. ער

  'מקצועית( סמכות ולא ציבורי גוף )שהיא הקולנוע מועצת את : הרעיון להפוךדוד אלכסנדרפרופ 

 המנגנונים המקצועיים י"ע שנפסלו סרטים למימון הנוגע בכל וסמכות דעת שיקול בעלת "קרן עוד"ל

 היות של אפשרות לשקול מקום בכלל יש אם. קביל בלתי ולחלוטין רע רעיון הוא תהקרנו של

 איננה היא זה ולצורך. אמנותיות להחלטות ולא מנהליים עניינים לגבי רק זה ערר ערכאת המועצה

 אינה הקולנוע מועצת( אחרת או סמך יחידת) שהוא מבנה בשום .תקציביים למשאבים נדרשת

 החלטות לקבל לא וגם במועצה נדון וערעורם בקרנות שנדחו סרטים ןלממ לא, לדעתי, רשאית

 יכולה ולא איננה סטטוטורית ציבורית מועצה .לקרנות over ruling בבחינת שתהיינה לתקצוב

 .העליון במובן זה המשפט לבית להדמות

  וסחו : אין דרך להפוך את מועצת הקולנוע לערכאת ערר על פי חוק הקולנוע בנאודליה מינסד"ר

בהם היא רשאית , היום, שכן מועצת הקולנוע מוגדרת כמועצה מייעצת בלבד. הערעורים הטכניים

כי גם מבחינה , הם בנוגע לניהול התקין של הליך קבלת ההחלטות בלבד ולא בנוגע לתכנן. נראה ,לדון

הסמכה ישירה לכך על ידי  לה שהמועצה לקחה על עצמה מבלי שיש, זו מדובר בעצם בתפקיד

שמוסמכת להמליץ בדבר מתן תמיכות למוסדות, וזה עשוי להשפיע על , המחוקק, פשוט כי היא זו

שלמועצה , מתן התמיכה שכן המוסדות מחויבים בהליך שוויוני ותקין. למיטב הבנתי, אם רוצים

יש צורך לשנות את החוק ולהפוך את  ,כמו היכולת לחלק כספים ממש , יהיו תפקידים מהותיים

זו שיש לה סמכות ככ, בדומה לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תאגיד סטטוטוריסוג של המועצה ל

להתערב בתכנים עצמם במידה מסוימת, רשאית להעסיק עובדים משלה ועוד. זה סוג אחר של 

שהמועצה , באמת אין זה שייךש ,ייתכןמנגנון, ונדרש שינוי חקיקתי בשביל שזה יהיה רלוונטי. 

אחד מהתיקונים המוצעים על  כי, יצויןעל החלטות הקרנות במובן המהותי.  תשמש כערכאת ערעור
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שכן לפי , בקשר ל"יוזמות ופרויקטים" יכול לסייע בנושא זהלמבחני התמיכה ידי המועצה עצמה 

שניתן להרחיב את העניין  ,לפי שיקול דעתה על תמיכה בהם. ייתכן, סעיף זה המועצה יכולה להחליט

ם, למשל יוזמות בקרב קהלים ספציפיים. דרוש עיון האם הרחבה כזו תהווה הזה לנושאים נוספי

בכל מקרה כרגע המוצע על ידי המועצה אינו מתייחס למנגנון ערעור אלא להותרת פתח  בעיה.

 בשיקול דעת המועצה למימון פרויקטים ייחודיים.

ה כרוך בתיקון החוק הקיים, מוצעת חלופה נוספת, שיישומ אודליה מינס כי בשולי דברים של ד"ר ,יוער

חריגים  שיאפשר למועצת הקולנוע לשמש כערכאת ערעור, שתכנס לשיקול הדעת האמנותי רק במקרים

. יחד עם זאת, נראה, כי בשיטה מדובר ביוצר/ת המשתייכ/ת לפריפריה על סוגיה השוניםבהם 

בים בעיקרם לחלק המשפטית הנוהגת כיום לא סביר, כי המדינה תאפשר למועצה המורכבת ממתנד

אולם, אין כל ספק, כי קיים כורח להעניק סמכות מפורשת למועצת  תמיכות ישירות ליוצרות וליוצרים.

 הקולנוע לשמש כערכאת ערר לקרנות במובן המנהלי גרידא.

 יםיות/הלקטור .ז

ות כי המבנה של מערך התמיכות לקולנוע בישראל שונה ממדינ ,עולה ,שהובאו בפני הוועדה ,מהנתונים

ים ממונים ומשולמים ישירות על ידי המדינה עצמה, ללא תיווך של יות/בהן הלקטור, אחרות בעולם

כי יישור קו של המצב בישראל עם מדינות כמו דנמרק, הולנד, קנדה וצרפת  ,גורם חיצוני כלשהו. נראה

דה, ובראשן שהועלו בדיוני הווע, בהקשר זה הינו מחויב המציאות, ואף יסייע לפתור חלק מהבעיות

יהן, וכיוצא מכך גם ותיהן ומנהלים בקרנות ובמנהליות/חשש לניגוד עניינים לאור התלות של הלקטור

מתן ביטוי למטרות התמיכה בקולנוע כפי שמוגדרות בחוק הקולנוע ובמבחני התמיכה. כל זאת תחת -אי

גוניות ה-את רבים צריכים להיות מגוונים כמה שאפשר ולשקף יות/כי הלקטור, ההנחיה הברורה

אנשי רוח ותרבות ולא רק אנשי קולנוע, דבר נשות וים יהיו ת/המאפיינת את מדינת ישראל. הלקטוריו

 יצמצם את תופעת "המועדון הסגור". עשוי אשר

 יםיות/מאגר הלקטור .ח

לחוק הקולנוע )מתן ביטוי למגוון תרבותי של החברה בישראל, על ההשקפות  2על מנת לאכוף את סעיף 

אשר עברו  ,ים לעבודהות/ים זמיניות/ים השונים הרווחים בה(, יש להקים מאגר של לקטורוהערכ

שיכלול מענה לקול קורא ומילוי טפסי זיהוי ו/או הסמכה על ידי  ,תהליך אישור מול משרד התרבות

טפסי הזיהוי יכללו פרטים  סדנת הכשרת הלקטורים בהובלת מועצת הקולנוע ובשיתוף קרנות הקולנוע.

 .יםהפריפריה השונ יאחת משלוש סוגרקע מקצועי ובנוסף שיוך עצמי לשיים, אי

כי כל הרשומים  ,מאגר זה יחולק לאוכלוסיות השונות לפי אותה הצהרה עצמית של המועמדים ויוודא

בו עומדים בקריטריונים המתאימים של זיקה לתרבות או ניסיון בניהול בתחום התרבות. לכל קרן 

 ,רך המרשתת וכך באופן אוטומטי וללא מגע יד אדם יוקצו לה הרכבי פאנל מגווניםתהיה גישה למאגר ד

כי כל קרן תעמוד בדרישת הרכבי , המייצגים היטב את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. בצורה זו נוודא

כי בקשות היוצרים תעבורנה בחינות  ,אשר נועדה לוודא, המופיעה במבחני התמיכה, הלקטורים

 מגוונות ככל האפשר.מקצועיות ו

 מחוון אחיד .ט
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 קרנות בכל יםיות/לקטור. הקולנוע בקרנות האמנותי השיפוט מערך את ולהדק לאחד יש, בנוסף

 ממספר יורכב המחוון. דעת כחוות למילוי ומחייב אחיד מחוון פורמט הקולנוע ממועצת יקבלו הקולנוע

. הקרנות לכל וקבועה מוגדרת קודני בשיטת לדרג יםיות/הלקטור יצטרכו אותן ,מקצועיות שאלות

 יםומייתר יםמבטל אשר ,ולהכנסת שיקולים זרים מקצועיים-חוץ לשיקולים קץ שיםעשוי ל זה מחוון

 . מועד באותו יםיות/הלקטור עבודת את

 השאלונים תוכן את לשנות האפשרות. ההגשה למועד הקובעים השאלונים את תפרסם הקולנוע מועצת

 לסרטים עודף ניקוד יינתן אחד שבמועד יכול, לדוגמה, כך. הסרטים תכני תא לווסת למועצה מאפשרת

 זמן בפרק מתרחשת שעלילתם או; בפריפריה מתרחשת שעלילתם לסרטים; נשיות דמויות יותר עם

 ליוצרים מאפשר ההגשה מועד לפני השאלונים פרסום. (קדש מבצע/יישוב/שואה) מסוים היסטורי

 .כלל בשאלונים פתוחות לשאלות מקום אין. אלה יםלשינוי יצירותיהם את להתאים

, לצורך 'ט בנספח למצוא ניתן התסריטים קריאת אחיד לשלב למחוון הוועדה הצעה ראשונית של

יוער, כי  היוצרים ולקבל המלצותיהם.היוצרות ויצירתו של מחוון אחיד ומקצועי יש לפנות לאיגודי 

לידי המועצה נוסח של מחוון אחיד לאישור מראש. מטלה  מנגנון אפשרי נוסף הוא חיוב הקרנות להעביר

זו תכביד על המועצה ועל מחלקת הקולנוע במנהל התרבות והיא מצריכה תוספת של כוח אדם לצד 

 .   וחבריה המועצה לחברותמנגנון תגמול ראוי יותר 

 התכנות הפקתית .י

אשר תבדוק לאחר הסינון  ,הקמתה של ועדה מקצועית בכל קרןבאורח ברור, במבחני התמיכה נדרוש 

הראשוני של הלקטורה את התכנותה של ההפקה להגיע לכדי השלמה. הוועדה תבחן את הפרזנטציה 

של צוות ההפקה,  פרסונליכמו גם את תיק ההפקה תוך התמקדות בהרכב ה ,המקצועית של ההפקה

זאת על מנת לקבוע רמתם וניסיונם המקצועיים של אנשיה ומערכות היחסים המקצועיות ביניהם. כל 

את המידה בה ההפקה ברת קיימא וכי התכנותה הכלכלית גבוהה. )הצעת הוועדה למחוון אחיד לשלב 

, לצורך יצירתו של מחוון אחיד ומקצועי יש לפנות לאיגודי היוצרות 'יהפרזנטציות ניתן למצוא בנספח 

 .(והיוצרים ולקבל המלצותיהם

ום, קיים שלב הפרזנטציות הבודק התכנות הפקתית, אך יחד יצוין, כי במהלך עבודתן של הקרנות כי

את הרכבה  ,מבחני התמיכהפה זו הוא הסדרה בכתב, בתנאי הסף של עם זאת, מה שאנו מציעים בחלו

 קיומו של מחוון אחיד גם בהקשר זה. של הוועדה ואת 

ול מומחה/ית כלתאשר  ,מקצועיתתתמרץ במבחני התמיכה את הקרנות להקים ועדה מועצת הקולנוע 

מפיק/ה כלכלי/ת ומומחה/ית עסקי/ת בלתי תלויים, חוקר/ת תרבות בהקשר תעדוף קבוצות מוחלשות, 

יון בפועל מפיץ/ת סרטים עם ניס, ים(יות/הפקות לפחות )מתוך מאגר הלקטור שלושאשר חתום/ה על 

ניקוד זהה. שקל וגם נציג מקצועי מטעם הקרן בתפקיד מייעץ בעל מ בהפצה של שלושה סרטים לפחות,

ועל מחוונה האחיד וזאת באמצעות מנגנוני תמרוץ  הוועדה הרכבעל מועצת הקולנוע תבצע בקרה 

 במבחני התמיכה.

 נהלי העבודה .יא
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יש לדרוש בצורה ברורה וחד משמעית במבחני התמיכה לקיים מספר מועדי הגשה בשנה אשר ייקבעו 

כן יש לחייב את הקרנות לספק מענה ליוצרות  מראש, בתחילת כל שנה, ויפורסמו באתרי הקרנות. כמו

וליוצרים אשר הגישו בכל מועד באשר להחלטות התמיכה תוך חמישים ימים ממועד ההגשה המקורי 

נימוקי ב וללא צורך בבקשה מיוחדת תשובות אלו ליוצרות וליוצרים ילוו תמידלכל היותר. 

 . ים וסיכום ההחלטה הסופית של הקרן לגבי בקשתםיות/הלקטור

 תקציב הקולנוע .יב

מהיסוד של האופן שבו מחולקות תמיכות מהותי כפי שהסתבר במהלך עבודת הוועדה, נדרש שינוי 

מחייב  כל הכשלים והליקויים שעליהם כתבנו בהרחבה לעיל,בתחום הקולנוע בישראל. השילוב של 

שבאמצעותם  של מבנה חלוקת התמיכות, ושל הסמכויות המוקנות לכל אחד מהגורמיםיסודי שינוי 

לחלוקה באמצעות מבחני התמיכה וחוק הקולנוע ובפיקוחם מחולקות התמיכות. אי לכך, יש לחתור 

 אוכלוסיות השונות במדינת ישראל.לשתוודא שוויוניות וייצוג הולם , חדשה של תקציב הקולנוע

 חלוקה זו כוללת שתי המלצות עיקריות:

 יש להגדיל את תקציב 2019-2024 שנים, במסגרת חידוש הסכם הקולנוע לבראש ובראשונה ,

 נדרשת הקולנוע תקציב מיליון ש"ח. הגדלת בין מאה למאה עשריםהתמיכה בקולנוע לסכום של 

 של ומתמשך מתמיד שיפור מתוך ראויות להפקות משאבים הקצאת של המבנה הנוכחי קידום לשם

ומכבד. יש להגדיל את  אויר באופן ועובדים( )אמנים הקולנוע אנשי תגמול ושל ההפקה איכויות

 ,כי הזרמת כספים נוספים תגדיל בהתאמה את מספר התסריטים ,תקציב הקולנוע מתוך ההבנה

גידול זה יאפשר תמיכה , שיזכו לתמיכה ובכך תרומם אף עוד את הקולנוע הישראלי כולו. כמו כן

 .דרותשיוקמו במטרה להרחיב ייצוגם של אוכלוסיות מו, בגופים עתידיים

 הצעתנו היא חלוקה חדשה של כספי המדינה אשר זוכי תקציב הקולנוע יזכה בתוספת  ,הבהנח ,

 , לדעת המיעוט,תוודא, כי כספי הציבור, ובפרט אותו חלק שיהווה גידול בתקציב הקיים, יוקדשו

שבידיו בחזרה לציבור, , שתפקידו יהיה חלוקה של כספי הציבור ,ים/אזורי ים/ציבוריאו גופים לגוף 

שעלו בעבודת הוועדה היא  ,דגשים על אוכלוסיות חלשות ומודרות. אחת הנקודות המרכזיותעם 

כי הגדלת , שאלת אחוז התמיכה בתחום הייעודי ובאוכלוסיות הפריפריה בהתאם. לכן יש להניח

 אחוז התקציב המופנה לטובת התחום הייעודי במובן הזה יסייע בשיפור עמדת אותן אוכלוסיות.

כך תצומצם הפגיעה האפשרית בתקציב הקרנות , ן כי ככל שתקציב הקולנוע יגדלכאן, יש לציי

 הקיימות והמשך פעולתן תשמר.

 תקופת מבחן  .יג

תוך הידוק וחידוד הנהלים כמו גם שנים חמש במשך לפעול  תמשכנהקרנות הקולנוע לפי חלופה זו, 

חמש כפי שמצוין מעלה. בתום ע גם תיקון חוק הקולנו וייתכן כיפיקוח, בקרה ושינוי תבחיני התמיכה 

השנים הללו ייבחנו התוצרים של קרנות הקולנוע בשנית, באותם הקריטריונים שבדקה הוועדה בשנת 

 . הבחינה המחודשת תבחן שיפור בשני מישורים עיקריים: 2017

  שקוף, שוויוני, מסלול עבודה ישיר, בראש הדברים שמנינו לעיל, קרנות הקולנוע יצטרכו להציג

צועי ואובייקטיבי בין מערך השיפוט האמנותי ובחינת תיקי ההפקה לבין החלטת התמיכה מק
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ים לבין ההחלטה יות/הסופית של הקרן בשאיפה לחיסול "אזור הדמדומים" בין החלטת הלקטור

 הסופית של הקרן. 

 ח של בטוו לפחות 60%-תוצרי קרנות הקולנוע ייבחנו במישור ייצוג הפריפריה, בשאיפה כי יורחב ל

 . שנים חמש

 ם באשר לסעיף זה ולהלן נימוקיהם:חשוב לציין כי חברי הוועדה חלוקים בדעותיה

  'פוטנציאל בעלי יוצרים פיתוח לטיפוח לתכניות משאבים להקצות ראוי : בהחלטדוד אלכסנדרפרופ 

 הקולנוע מן המודרות ולמסורות ייעודיות )לקהילות חממות באמצעות חדשים תכנים ולקידום

 משוכנע אני. במציאות אחיזה שתהיה אסור באחוזים של ייצוג שרירותית לקביעה אבל. שראלי(הי

 מבלי ההיקף את יכתיב הראוי והאמנותי המקצועי המצאי, שוויוניות תפעלנה מתוך שהקרנות שככל

 היצירתי איננו שעולמם ,מוכשרים תסריטאים ושל ותיקים במאים של הראויים בהישגים לפגוע

מעדיף  אני", תפן"במסמך  המוצגת בפריפריה התמיכה נתונים לטבלת הנוגע בכל .ריפריהבפ מעוגן

 יוצרים, יצירות: מרכיביה שלל )על הפריפריה: לאמור". המלאה הכוס מחצית" את לראות

 בשנים קולנוע שניתנו לסרטי מהתמיכות 45% -ב ביטוי לידי באה וקהילתית( אזורית ופריפריה

 .האחרונות

  יוצר או סרט שנוגע בפריפריה. המכלול של הוא לעניין  45%, הנתון של ראשית: ה מינסאודליד"ר

יש הבדל גדול בין השניים, משום שסרט על הפריפריה מידי יוצר מחוץ לפריפריה לא בהכרח מבטא 

מגוון של עמדות או תרבות בצורה הראויה, שאליה מתכוון חוק הקולנוע. חוק הקולנוע, לדעתי, לא 

לתמוך בסוגיות שונות או תרבויות שונות שנבחנות באמצעות משקפיים זהים, אלא רצה התכוון 

. ואת זה שונהלעודד מימון של משקפיים אחרים לגמרי, תפיסה אחרת שתבחן את הדברים בצורה 

, למיטב הבנתי, מדובר שניתבאמת אפשר להיתלות בכך.  כך שלאלא בהכרח מראה,  45%הנתון של 

ות, לא מסך התקציב. ומכיוון שמרבית התמיכות הללו ניתנות דווקא מאת בשיעור מסך התמיכ

שהן נותנות נמוך יותר משאר הקרנות, האפקט עשוי להיות הרבה פחות  ,שהמימון ,הקרנות

משמעותי ממה שהיינו מקווים. אישית, הייתי שמחה לראות איך התקציב מתפלג ולא רק איך 

מבוססת( שההתפלגות שם תראה תמונה שונה לגמרי. איני הבקשות מתפלגות, ייתכן )וזו הנחה די 

יודעת אם יש לקבוע מספרית הקצאה של שיעור מסוים של תקציב דווקא ליוצרים כאלה או אחרים. 

שכן מחייבות הקצאה שוויונית של משאבים )למשל, מבחינה  ,מדינות אחרות בעולם נןשיש ,ראינו

שלא צריכה להיות על השולחן. מה שבטוח , אופציה שזו ,מגדרית, ע"ע קנדה( כך שלא ניתן לומר

לקבוע כללים ברורים לגבי אופן הפעילות של  חייב ,שאם לא קובעים דבר לגבי זה, הוא ,בעיניי

הקרנות ותהליך קבלת ההחלטות בהן, ואת זה לא עשו עד כה במועצת הקולנוע, וגם התיקונים 

 .המוצעים שטיוטה שלהם הוצגה לפנינו לא עושים זאת

 מכון קולנוע ישראלי .יד

כמו גם דרך התנהלותן לא יראו שיפור זה, תקציב  ,במידה ובתום תקופת המבחן תוצרי קרנות הקולנוע

כי  ,יש לציין. 1קולנוע ממשלתי כפי שמפורט בהמלצה מס'  מכוןהקולנוע כולו יעבור למימון והקמת 

, חברי הוועדה כולם היו מצביעים על בעולם אוטופי, נטול בירוקרטיה, הליכי חקיקה ונהלים ארגוניים

ללא תקופת המבחן ועם הפרדה מוחלטת בין ההחלטות המקצועיות של המכון  הכז מכוןהקמה של 
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אל עבר ישימות מרבית ככל האפשר, על פונות לבין שיקולים פוליטיים חיצוניים. לכן, משום שפנינו 

 גם שאחרי נעילת הוועדה, אנו מביאים תי במצב הקולנוע הישראלי כבר ביוםימנת להביא לשיפור אמ

 זו.ה הצעאת 

 :ההמלצה בעד םטיעוניה

 בראש ובראשונה דרך הפעולה המתוארת לעיל תסייע לקרנות לשפר פועלן  - קידום הקולנוע הישראלי

ותוצריהן לטובת הקולנוע הישראלי כולו. הידוק הפיקוח כמו גם שיקוף, בקרה וחידוד ההנחיות יסייעו 

 גם תעשיית הקולנוע כולה תרוויח. פר ולהתייעל וכךלקרנות להשת

 מתן האפשרות לקרנות לשפר דרכיהן ולנסות שוב תסמן לתעשיית הקולנוע  - הגברת שיתוף הפעולה

כי משרד התרבות חותר לעידוד וקידום הקולנוע הישראלי תוך שיתוף עם הגורמים הפועלים בו  ,בארץ

כי משרד התרבות הוא שותף מלא  ,הוועדה עצמה ייווכחוכיום. קרנות הקולנוע וכל הטוענים כנגד 

 .הן קולנועית וכי מטרות כולם אחידותוחיוני לעשייה ה

 תעניק למשרד לתקן את הליקויים ולהזדמנות ה קרנות הקולנוע יזכו מהלכתקופת המבחן ב - שהות

למקרה  הישראלי מכון הקולנועתכנון מוקפד של  משלים תוךמחקר של  וביצועל נוסףזמן פרק התרבות 

 צורך. בו יהיה בושיגיע הרגע 

 :ההמלצה נגד םטיעוניה

 בעשור מרבית חברי הוועדה סבורים, כי אף שהשיטה הנוכחית הובילה - די ומלאייאי מתן מענה מ ,

הינם כאלה שמתעדפים הנוכחיים המנגנון והמבנה כי  ,דומהבמידה רבה לתוצאות מרשימות,  האחרון,

עוד  .אף מבלי כוונה תחילה מצד הגורמים המעורביםי שידו כבר על העליונה, באופן אינהרנטי את מ

יודגש, כי הריחוק המבני בין משרד התרבות ומדינת ישראל כגורם המממן לבין הקרנות, המהוות 

סתימת הנקבעים על ידיהם, עלול שלא לאפשר  ,תאגידים נפרדים, בעלי תקנון ומנגנונים פנימיים

יכולת ק פיצוין, בהקשר זה, כי מהבחינה המשפטית מוטלת בס. ויים האמוריםהפרצות ותיקון הליק

 .של הקרנות ניהול הפנימייםביחס לסדרי הההתערבות של המדינה 

 בתחום התמיכה בקולנועמקיפה חשש נוסף הוא מפני דחייה נוספת של רפורמה  - הזדמנות החמצת. 

 תיים ונחוצים עליהם עמלה הוועדה במשךפותחת בפנינו הזדמנות לביצוע שינויים מהו 2019שנת 

לצד  .חוק הקולנוע הישראלי של נואת חזו באורח אידיאלי ויש לנצל זאת על מנת להגשיםשנה למעלה מ

יוער, כי נקיטה בתקופת מבחן של חמש שנים לצד קיומו של מחקר ואיסוף נתונים משלימים,  זאת,

 ב יותר מהמוצע בקווים כלליים בדו"ח זה.עשויים להוביל להבשלתו של מכון קולנוע ישראלי טו

  בחירה בדרך של תיקון המנגנונים הקיימים תגביר מחד, באופן טבעי ופחות מאיים,  –שיתוף הפעולה

את שיתוף הפעולה עם הקולות הדומיננטיים בתעשיית הקולנוע כיום ומאידך, היא עלולה ליצור קיבוע 

קוף את הרגולציה ובכך עלולה להסגר הדלת שוב בפני של הכוחות החזקים שימצאו דרכים יצירתיות לע

הנציח ארבע למעשה בל נשכח כי חוק הקולנוע  האחרות והאחרים בתעשיית הקולנוע הישראלית.

אפשר להן להמשיך לבסס את מעמדן ולעתים לגרוע, שלא בכוונה,  ובפועלקרנות שפעלו לפני חיקוקו 

 ."מאלף פרחים לפרוח"
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תיקון מסוים בחוק הקולנוע לצד תיקונים די בכי  ,ה המוצעת בחלופה זו, מאמיניםבעמדכי האוחזים  ,יוער

ים להיכנס לזירת הקולנוע ות/חדש ות ושחקניםלשחקני על מנת לאפשרבמבחני התמיכה, משמעותיים 

עוד יודגש, כי גם האוחזות/ים בחלופה ם על מסכי הקולנוע. ן/ם ואת סיפוריהן/הישראלי ולמצוא את עצמ

 ת מכון קולנוע ישראלי, מאמינות/ים כי יש לנקוט בדרך המוצעת בחלופה זו בתקופת הביניים.של הקמ

 

 :פרופ' דוד אלכסנדר ,דעת המיעוט המלאה של חבר הוועדה

 ביטוי לידי באה זו פריחה. וביטוייו סוגותיו מיגון על, הישראלי הקולנוע של פריחה משקף האחרון העשור

 השנים שהחלטות ספק של צל לי אין. הסרטים של וההפקתיות ירתיותהיצ באיכויות ובראשונה בראש

 שבאו התמיכה מבחני של העומק-ולתיקוני גיסא מחד הממלכתי התקציב להגדלת הנוגע בכל האחרונות

 גיסא מאידך (2013-14 בראשותי הקולנוע מועצת יוזמת) הקולנוע בעולם שחלו התמורות בעקבות דכוןכע

 ". ההפקה נאותות"ל הקשור כל דרוגובש התוכן עולמות בהעשרת משמעותי לשינוי במישרין הביאו

 והם היטב עשויים ,מרתקיםכאחד,  ותיעודיים עלילתיים, הנוכחי בעידן הישראליים הקולנוע סרטי

 זה" הישראלי סיפור"ההפך , במקביל. בארץ הקולנוע לבתי צופים )!( מיליון כשני החולפת בשנה שהביאו

 ברשימות מככב והוא, העולם ברחבי היוקרתיים הקולנוע בפסטיבלי הרפרטואר מן נפרד בלתי חלקל מכבר

 .לשבח ובציונים בפרסים הזוכים

 של המרשים המספר הוא הישראלי בקולנוע ביותר המשמעותית כמהפכה בעיני שנתפס מה -ועוד  זאת

 בשנים והקרנה הפקה ילכד שלהם שהגיעו הביכורים וסרטי שלנו הקולנוע יוצרי בקרב" חדשות "פנים

 .האחרונות

: האחרונות השנים בשלוש שנתמכו רים'לפיצ והמתייחסים הקולנוע מועצת בידי המצויים הנתונים להלן)

 קרן"ו" הישראלי הקולנוע קרן" בתמיכת שהופקו, העלילתיים הסרטים 57 מתוך 31 - 2017 שנתב

 קודם ושנה; ביכורים סרטי היו 26 שנתמכו יםהסרט 49 מתוך - 2016 בשנת; ביכורים סרטי היו", רבינוביץ

 (.42 מתוך 21 - שנתמכו העלילתיים הסרטים מכלל 50% היוו הביכורים יצירות לכן

 קרנות של והמיומן המנוסה המקצועי והמערך לדורותיה הקולנוע מועצת ותהללו מוביל ההצלחות את

 .הקולנוע

, אבל הקרנות". "ועדת של 2' מס הצעה התייחסה כבר ולכך -לטייב  ומה לשפר מה עוד יהיה תמיד, אכן

 1' מס הצעה שקבלת להבין יש, עינינו לנגד -וקהליו  יוצריו, יצירותיו - הישראלי הקולנוע טובת אכן אם

 כנגד חריפה אמירה היא לחלוטין ובוסרי ניסיון נטול, חדש בגוף והמרתו הקרנות מערך ביטול לאמור:

 שיאפשרו ובתנאים בתהליכים ממש של פגיעה, להערכתי ,ותהווה הישראלי הקולנוע של המוניטין

 .עצמם ביוצרים גם כמו יצירתו המשך

 :הבאות הישימות הנקודות את לאמץ בראשו העומדת והשרה התרבות משרד שעל , סבור אני כן על אשר

 ליםפסטיב, סינמטקים ,קרנות) הקיימות במסגרות בישראל הקולנוע לפעילות המדינה תקציב הגדלת .1

 .לפחות, ח בשנה"מש 100 -ל ח"מש 80 -מ (2019-2023) הקרוב בחומש ('וכו
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 ותפיק הקולנועית שתתקיים היצירה לקידום אזורית קרן ולהפעלת להקמת חדש תקציב הקצאת .2

 .הפריפריה תושבי שהם התעשייה של ועובדים יוצרים ידי על ותנוהל בפריפריה תעסוק, בפריפריה

  .אותו הזמן להתניע שהגיע סבור אני. ל"ולמנכ לשרה מכבר זה גשהו המיזם את המפרט מסמך

 וכלים תקנים הקולנוע והקצאת במועצת הישראלית החברה של גווניה לשלל וראוי הולם ייצוג מתן .3

 על שוטפת מקצועית ובבקרה הנדרשת התמקדות ברגולציה שיאפשרו - המועצה של לרשותה ניהוליים

 הקולנוע.  קרנות עבודת

 .לאלתר והחלתה הקרנות מנהלי של הכהונה תקופות קציבת .4

 .לשפרם שראוי ובעניינים בנושאים התמיכה-מבחני עידכון .5

" ממוקדים תיקונים"ב נוספת ופעם 2013-14 - ב המועצה והתקינה שתיקנה במבחנים: יאמר זאת עם

 :ובכללן, יהבישיבות ועדהוה גם שהעלתה רבות לסוגיות נרחבת מעשית התייחסות מצויה (2016 בשנת)

 ופעילותם הלקטורים מינוי 

 בשקיפות הקרנות התנהלות 

 (הפריפריה") תרבותי הרב התחום של וממצה מחודשת הגדרה" 

 יוצרות נשים קידום 

 פורום הקמת או הקולנוע מועצת ליד לקטורים מאגר יצירת: דוגמת) שיתבקש ,נוסף עדכון כל, לפיכך

 מבחני של" העומק-תיקוני" לגבי הקולנוע מועצת יוזמתל ובהמשך בסיס על שייעשה ראוי, (לערעורים

 שימועים של מקיפה סידרה על שהתבססה ,ושיטתית אינטנסיבית עבודה לאחר שנוסחה ,התמיכה

 .האחרונות השנים בארבע רבה בהצלחה למעשה-הלכה והמיושמת

 

 .הישראלי הקולנוע הישגי, כאמור, ויעידו

 

 אלכסנדר דוד' פרופ

 היוצא ועהקולנ מועצת ר"יו
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 מנגנון שוק חופשי: 3המלצה מספר 

 1)בהתאם להמלצות  במקביל למסלול התמיכה הרגיל או החדש שיפעל זו עוסקת במסלול חדשני המלצה

מבוסס על כלכלת שוק: מי שמצליח יותר יקבל תמיכות בדיעבד. התמיכות במסלול הזה מסלול זה  (.2+ 

טוטאל( או להיות כאלה שמאפשרות הפקה של יצירה חדשה צריכות להיות גדולות יותר )פר סרט, לא ב

)בצורת מענק לסרט הבא(, על מנת שלא ייווצר עיוות שלפיו הרבה יותר שווה לקבל פשוט את הכסף מראש. 

 כמובן שתמיכה במסלול זה יוכל לקבל רק מי שלא קיבל תמיכה מראש.

 שהמדינה הוא "הרציונל(: 2017וקטובר בא 19)הופיע בפני הוועדה ביום  זיו מאורכך מתאר זאת עו"ד 

 הפרויקט של הראשונות השנים לחמש יתאים לשנה שקל 15,000,000 שהסכום הבנתי. מסוים סכום תקצה

. הקולנוע בקרנות תקציב מתייחס אליה בשנה עברו שלא סרטים בין יחולק והוא, הזה המסלול של, הזה

 של ההצלחה מידת הוא הכספים יחולקו שלפיו פתחוהמ ישראלית ציבורית תמיכה כל קיבלו שלא, כלומר

 ".בישראל הקולנוע בתי בקופות הסרט

עד   בין חמישהאשר יתוקצב בסכום של שנים  חמשלתקופה של הצעה זו יכולה להתקבל כפיילוט ניסיוני 

תוצרי מיליון ש"ח כאשר בתום התקופה ייבחן גם מסלול זה תחת אותם מישורים לבחינת חמישה עשר 

 ת הקולנוע.קרנו

 למסלול זה מספר יתרונות:

  מאוזן הצורך בין הקולנוע כאמנות לבין הקולנוע כמשקף את התרבות והערכים של החברה, ואת

, ומאפשר גיוון של ההעדפות יםיות/הופך במידה מסוימת את הציבור ללקטורהעדפותיה. מסלול זה 

במבנה/בטעם כיוון שזהו הטעם של  כך שלא ייווצר מצב שבו נעשים הרבה סרטים שדומים אחד לשני

 המיליה הרלוונטי, המנותק מההעדפות של הציבור הישראלי שמממן את הסרטים בפועל. 

  נראה כי במצב הנתון שבו יש רק מסלול של תמיכה מראש, שמותנה הרי בכך שהתמיכה באותו סרט

רת התקציב יחסית מתקציבו הכולל, האפשרות להשיג מימון חיצוני לית 80%עלילתי לא תעלה על 

מוגבלת. נאמר לנו, כי הלכה למעשה ובאופן טבעי חברת הפקות לא תתמוך בסרט אם הוא לא מקבל 

מימון נוסף מהקרנות. עניין זה מוסיף ומחזק את מי שידו כבר על העליונה, כך שהשיקולים של 

מור, ואין בלתו. השחקנים הפרטיים על המגרש מושפעים ומוכוונים על ידי כך שיש מימון ציבורי כא

נראה, כי האופציה לקבל תמיכה מהמדינה בדיעבד עבור סרטים שהצליחו תסייע לצמצם את היתרון 

המובנה שיש למי שכבר חלק מהקבוצה הדומיננטית יותר בתחום הקולנוע ביחס למי שאינו חלק 

כה מקרנות מפיקים מהשוק הפרטי יאפשרו מימון גם לסרטים שלא קיבלו תמימקבוצה זו. באופן זה 

)בניגוד למצב כיום(, בהנחה ולדעתם יש באותם סרטים פוטנציאל מסחרי. יצוין, כי הבטחה  הקולנוע

על ההחלטה של הקרנות לתקצב את  –ממפיק פרטי לקבלת כספים עשויה להשפיע גם באופן הפוך 

יקול דעת הסרט, וגם זה ייתכן שבעייתי, ולכן רצוי להפריד בין שני המסלולים כך שיתאפשר גם ש

 עצמאי שלא תלוי במימון של האחר, ויוכל להשיג את מטרות התמיכה.

  לעודד עוד יזמים להיכנס בקולנוע, על מנת  למשקיעיםניתן לשלב עם מסלול זה גם מתן הטבות מס

 זה ולצמצם את הסיכונים הנלווים לו. הטבות כאמור מקובלות גם במדינות אחרות. לשוק

 ה חלוקים בדעותיהם באשר למסלול זה ולהלן נימוקיהם:חשוב לציין כי חברי הוועד
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 'התנגדותי את הבעתי", קהלת פורום" של ד"בחו לראשונה שהועלתה, זו : להצעהדוד אלכסנדר פרופ 

 :בקצרה נימוקים שני כאן אציין. בעבר שונות בהזדמנויות

-8 השקעת. מופרכת היא אפריורי ציבורית תמיכה כל ללא בישראל קולנוע סרט להפיק שניתן ההנחה .א

 הימור היא קופתית הצלחה בעקבות תוחזר שההשקעה בתקווה עסקיים גורמים ידי על ₪ מיליון 12

 .משמעותי

 תקציבי של נמוכה להשקעה, בצדק, ישאפו הם, הפרטיים המשקיעים יימצאו אפילו אם, גיסא מאידך .ב

 הציבור הפיכת)" ופתיתק הצלחה" הבטיח"ל מנת על מזו ויתרה(. ההפקה בנאותות פגיעה) ההפקה

 המכנה אחר שיחפשו סביר חשש קיים, מדינה מכספי החזר קבלת שתאפשר"(, יםיות/ללקטור

 איכויות נטולי סרטים" עידוד"ל מוקצים ציבור כספי בו עצמנו במצב נמצא כך. הנמוך המשותף

 להחזר וותלק כך ואחר ולהפיק להשקיע קודם קולנוע לאנשי הקורא מסלול .כאחת וטכניות תכניות

 הקולנוע החזרת של גבוהה וסבירות רייטינג-מבוסס קולנוע מימון מזמין קופתית הצלחה בגין

 ברפרטואר מקום לו יש שבהחלט אנר'ז. העממיות והמלודרמות הקומדיות סרטי לתקופת הישראלי

 להכתיב צריכים ציבור כספי, לטעמי. הציבורית הקופה באמצעותו מימונו נגד טוען רק אני הקולנועי,

 סרטי שמרבית היא והראייה – מתנשא ביטוי לא וגם גנאי מילת איננה זו. יצירה איכויות ולאפשר

 אותם(. וצורה תוכן) גבוה סגולי במשקל הם האחרונות השנים של יםוהקופתי המצליחים העלילה

 של) אלבישר החיים". העילית סוגה"ב הטלוויזיוניות הדרמה סדרות על גם לומר אפשר עצמם דברים

 לרייטינג זכו גם ואלה מעניינות יצירות הניבה ראויה שהשקעה מכבר זה הוכיחו( 10 וערוץ 2 ערוץ

 .אינטלקטואלי לשעמום נרדף שם להיות חייבת איננה איכות. גבוה

 ץ יאני דוחה חד משמעית את הטענה שלפיה אחת הבעיות המרכזיות היא תמר: ד"ר אודליה מינס

שותף הנמוך ויפגום בהכרח בנאותות ההפקה. לאחר שנה אחת שבה מפיק מפיקים לפנות למכנה המל

בגלל שהוא היה היחיד שהצליח להשקיע מעט ולגרוף הרבה, יבואו יזמים אחרים  Jackpot-יזכה ב

שיהיה להם ברור שאם הם יציבו רף גבוה יותר, הם יזכו לאהדה והצלחה מסחרית גדולה ובהתאם 

ה להניח שסרטים כאלה יהיו בהכרח רעים או נחותים בהשוואה לאלה אליה גם לכספי ציבור. אין סיב

הקיימים, כמו שאין סיבה להניח אפריורית שכל תחום אחר שממומן על ידי המדינה הינו סוגה עילית 

ביחס למה שהשוק הפרטי מייצר ומשווק )הפילהרמונית מול אהוד בנאי, או תחקיר של תאגיד כאן אל 

: מדובר במסלול שקיים בכל מדינה אחרת בעולם, וחשוב להוסיףשל(. כמ 2מול תחקיר של ערוץ 

וההתנגדות למסלול מהסוג הזה נראית לא עניינית בעליל, בפרט שלא מדובר בהכרח במענק אלא, 

זהו בגדר אפיק נוסף  למשל, בהטבות מס, או בהחזר המיועד להשקעה עתידית שתגולגל בחזרה לשוק.

 וק הקולנוע.המיועד להיטיב עם ולפתח את ש

 העולם בכל שקיים במסלול מדובר. ונחותים רעים יהיו שהסרטים להניח סיבה : איןד"ר דבורה הנדלר 

למנגנון זה יתרונות, כפי שנכתב, לכן על מנת לאפשר . בעליל עניינית לא נראית זה למסלול וההתנגדות

 5בחון את המסלול לאחר מיליון שקלים ויש לשלש סכום זה ואז ל 5הצלחתו אין להסתפק בסכום של 

 שנים.

 ה.ז למסלול בנחרצותמתנגד , הני זובידה יש לציין כי גם חבר הוועדה, ד"ר
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 סיכום

עם  השיחותמרבית עבודת הוועדה בסוגית הישגיו של הקולנוע הישראלי והצלחתו עלתה לא מעט במהלך 

כי מצב הקולנוע  ,חברי הוועדה דוברים חשו את הצורך להדגיש בפנידוברות ודוברים השונים. דוברות והה

ת בטענות על קיפוח או הדרת אוכלוסיוכל שחר אין , כי בנוסףהישראלי כיום הוא מהטובים שהיו ו

 ספציפיות ממפת הקולנוע הישראלי.

 באה זו פריחה. הישראלי הקולנוע של פריחה משקף האחרון העשורכי  ,הוועדה אינה מתעלמת מן העובדה

 התקציב הגדלת כי ,ניכר. הסרטים של וההפקתיות היצירתיות באיכויות ,אשונהובר בראש ,ביטוי לידי

 נאותות"ב משמעותי לשינוי במישרין הביאו - גיסא מאידך לחלוקתו המבחנים ועדכון ,גיסא מחד ,הציבורי

 הם, כאחת ותיעודיים עלילתיים, הנוכחי בעידן הישראליים הקולנוע סרטימרביתם של ". ההפקה

, במקביל. בארץ הקולנוע לבתי צופים מיליון כשני החולפת בשנה שהביאו ,אלו והם היטב ייםעשו, מרתקים

 ברחבי היוקרתיים הקולנוע בפסטיבלי הרפרטואר מן נפרד בלתי לחלק מכבר זה הפך" הישראלי סיפור"ה

 לנועהקו מועצת מופקדים האל הצלחות על .לשבח ובציונים בפרסים הזוכים ברשימות מככב והוא, העולם

 .הקולנוע קרנות של והמיומן המנוסה המקצועי והמערך

אלא להציע  ,קולנוע הישראליההצלחתו של מידת כי אין הוועדה באה לערער על , חשוב להדגישעם זאת, 

ה האם נאינהמתבקשת . שכן השאלה על סמך הנתונים והעובדות, שהוצגו בפניהביקורתית זווית הסתכלות 

הסוגיה המרכזית  .חוק הקולנוע החלת בארץ או בעולם או מה מידת הישגיו מאזהקולנוע הישראלי מצליח, 

מקורה בשאלות של מדיניות ציבורית וכללי המנהל התקין על פיהם נבחנו  ,וחבריה הוועדה חברות בה דנו

מנגנוני התמיכה המדינתיים בקולנוע הישראלי ומידת תאימותם למטרות ן של קרנות הקולנוע ותנהלותה

 ולנוע המקורי. חוק הק

חברות הוועדה וחבריה, מדגישים, כי במסע הארוך, שעברנו ובדו"ח, שערכנו,  ראינו לנגד עינינו את 

חשיבותו של הקולנוע הישראלי בעולם התרבות שלנו, את היוצרות והיוצרים של הקולנוע הישראלי, על 

 .תינומגוון קולותיהן/ם ואת עקרונות המדיניות הציבורית, הנהוגים במקומו

לפיכך, ההמלצות המוצעות בדו"ח זה, כמו גם השילובים ההיברידיים ביניהן, אינן בגדר עקירת נטוע, אלא 

בגדר מרחב מאפשר לנטיעת ניצנים חדשים בעולם הקולנוע הישראלי. עוד יוער, כי ההמלצות השונות, 

י התמיכה השונים, שהוצעו בדו"ח זה, מחייבות תוספות תקציביות וחלוקה מחדש של התקציב לתחומ

 הקיימים והנוספים.

 אימוץועדה וולימוד הממצאים של ה דרך כי, מאמיניםמאמינות ו וחבריה הוועדה חברותלסיום, 

 תוך פתיחת השערים הישראלי הקולנוע את נקדםלא "נשפוך את התינוק עם המים" אלא  יההמלצות

שלא זכו עד כה לבוא לידי ביטוי  ,למגוון הקולות בחברה הישראלית. ה"אחרים" בקולנוע הישראלי

 ,יםות/ם ראוין/לה ה ,יונכחו ויזכו לתמיכה התקציבית והמקצועית ,ומאחורי הקלעים משמעותי על המסך

פתיחת השערים, תוך שמירה על . הקיים המנגנון של להחלפתו או לטיובו שהוצעו ההמלצות באמצעות

 רוח חדשה ו, תפיח בולנוע הישראלי, תגוון אותתעשיר את הקותרענן את השורות וסטנדרטים מקצועיים, 

 , בארץ ובעולם.נוספיםלקהלים  את הקולנוע הישראלי המתחדשותחשוף 
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 נספחים

 נהלי עבודה הוועדה –' אנספח 

 

 הוועדה חברי כל של הזמנים לוחות למגבלות בהתאם נקבעות הוועדה ישיבות - מועדי הישיבות .1

 . מולם ובתיאום

 למרכזת נשלח ההקלטה תמלול חיצונית, חברה ידי על מוקלטות הוועדה שיבותי - ותיעוד רישום .2

פרוטוקול הישיבות עובר לחברי הוועדה  .הישיבה של הרשמי הפרוטוקול בכתיבת לסייע מנת על הוועדה

 לאישור והשלמת חוסרים.

 אישור רלאח מתבצע וזימונם את השמות מתוך חומרי הוועדה מציעים הוועדה חברי - זימון דוברים .3

 של המשפטית ליועצת עוברים הדוברים שמות מורכבות, בעלי רגישים במקרים. הוועדה חברי רוב

 . נוספת להתייעצות המשרד

 במנדט הדיון למקד כדי מראש והוסכם הוועדה חברי משאלות גובש לדוברים השאלות נוסח - דיון .4

 . הוועדה

 הגורמים עם מקצועית היוועצות לאחררק  לתקשורת להתראיין יכולים הוועדה חברי - תקשורת .5

 . במשרד המוסמכים

 השונים והגופים האישים עם לשיח בהתאם ומתגבשים מתעדכנים הוועדה נהלי לעת מעת - דינמיות .6

 . הוועדה בפני המוגשים ולנתונים

 של המשפטית היועצת ידי ועל הוועדה חברי כל ידי על מאושרים פעולה וכל נוהל כל - תקין מנהל .7

 במהלך העולה וסוגיה נושא בכל עמוק דיון ומבצעת דמוקרטי באופן מתנהלת הוועדה .המשרד

 .המפגשים
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 פירוט ישיבות הוועדה, המשתתפים והדוברים  –' בנספח 

 

 

שהוגשו לוועדה על ידי דוברים אלו זמינים והחומרים הנלווים פרוטוקול הישיבות כמו גם דפי העמדה * 

  באתר משרד התרבות.

 התמיכה ומבחני הקולנוע חוק ה בנושאסקיר – עומר עברי דינה ד"עו 9/2/2017

 הישראלי ועבקולנ תרבותיות רב ה בנושאסקיר – בורס אייל 9/3/2017

 דיון פנימי 23/3/2017

 טרבלסי אסנתו כחלילי רון היוצרים 6/4/2017

 הדרומי צבי אבי היוצר 11/5/2017

 הישראלי הקולנוע מקרן ליפקינד דודו שחורי כתריאל 15/5/2017

 גשר מקרן זיגבה מריםו נווה זיו 25/5/2017

 ולטלוויזיה לקולנוע החדשה רןמהק ואוראל טורנר אביטל ראובן, ענבר דורית 8/6/2017

 מקור מקרן מנדלבליט זיוהו גנני גדעון+  רבינוביץ מקרן אברמוביץ יואבו עיני גיורא 15/6/2017

 מאיגוד רוזנבאום ומרק אמיר אסף, פרסטלניק יפעת+  הבמאים מאיגוד הורוביץ יריב 22/6/2017

 המפיקים

 מפורום עצמור ולירן דנון שלום אפרת, רבלסיט אסנת+  העורכים מאיגוד בריינס נוגה 29/6/2017

 הדוקומנטריים היוצרים

 סקירה בנושא מודלים לתמיכה מדינית בקולנוע בעולם – קופרו מקרן ירמות אורנה 10/8/2017

 מהאקדמיה כהן בלנקשטיין ודנה דנון מוש( + בהקמה) מקור תרבות מקרן קליין ה'יענקל 28/9/2017

 וטלוויזיה לקולנוע

 אד'ג היוצר+  מאור זיו ד"עו+  התסריטאים מאיגוד אל קו וארז שירם מתן, תמאם ליאור 19/10/2017

 נאמן

 אורי היוצר+  טייןשפרל דינה היוצרת+  בישראל המקומי השלטון ממרכז מדר דיין רות ד"עו 2/11/2017

 גרודר

 סיטי ינמהוס קינג מנהל יונייטד אדרי משה+  ירושלים ממיזם הוניג יורם 16/11/2017

 תורת בי"ס לה, מנסלנט ישראל, מנהלת מעלה נטע אריאל :לקולנוע הספר בתי מנהלי פאנל 23/11/2017

, ראש החוג לאמנויות הקול והמסך בספיר סמי שלום שטרית, שפיגל מנהל סם רנן שור, החיים

 טתהפקה באוניברסי מסלול ראש, חזדה'פיצ יוסף, לקולנוע במנשר המחלקה ראש נוי דיויד

 אביב תל

 לברון אלוש מירב ר"ד+  ינון ומיכה גרניט צח :פאנל ראשי מנהל תרבות לשעבר 30/11/2017

  בורס אייל ,אלפי משה, חזני מנורה, וינר אמנון :פאנל יוצרים 7/12/2017

 מפורום קיים ויעל קיני יסמין, אלפנט ליאור+  הנתונים מחקר ממצאי הצגת - "תפן" חברת 14/12/2017

 ולנועניותהק

 יו"ר מועצת הקולנוע הראשון – אלי זוהרעו"ד  21/12/2017

 דיון פנימי מסכם 28/12/2017
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 נוסח הקול הקורא לפניות הציבור –נספח ג' 
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 נוסח הפנייה לקרנות הקולנוע –' דנספח 
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  תמצית דו"ח תפן –' הפח נס
 

 

 קרן', רבינוביץ קרן, הישראלי הקולנוע קרן: קרנות חמש י"ע מחולקים הישראלי בקולנוע התמיכה כספי

 המגדירים, תמיכה מבחני פי על נעשית המימון חלוקת. וטלוויזיה לקולנוע החדשה והקרן גשר קרן, מקור

 אשר, ועדה 2016 לשנת אופיר פרסי טקס לאחר מינתה והספורט התרבות שרת. הפעילות מסגרת את

 .שונים בהיבטים הקולנוע קרנות פעילות את לבחון מטרתה

, אליהן שהוגשו התמיכה בקשות אודות מרכזים נתונים השונות הקרנות העבירו, הבדיקה ביצוע לצורך

 מרכזים נתונים הועברו בנוסף. הבקשות בבחינת םהלקטורי ידי על שנכתבו והמשובים שהוגשו עררים

 .מלאים נתונים התקבלו לא מהמקרים בחלק. ובקשה בקשה בכל שהתקבלה ההחלטה אודות

 הקלדת תוך המאגר בניית, המתאים הנתונים ומאגר הנדרשות הבדיקות אפיון את כללה העבודה שיטת

 ממקורות מידע השלמת, שהתקבלו משוביםה בסיס על בקשה כל של הכולל המשוב ציון קביעת, הנתונים

 .הנדרשים הניתוחים וביצוע הנתונים מאגר טיוב, גלויים מידע

 אפיון המחקר כפי שנקבע על ידי הוועדה:

 :נדחים ויוצרים נתמכים ביוצרים חזרתיות .1

 אחת מפעם יותר נתמכו אשר היוצרים אחוז מהו ? 

 תמיכה מקבלים כן שבסוף הנדחים היוצרים אחוז מהו? 

 פעם אף בכלל נתמכו שלא סדרתיים נדחים יש האם? 

 לעומת הפריפריה תושבי שיוצריהם או בפריפריה מתרחשים או שעוסקים הנתמכים הפרויקטים אחוז .2

 .שם מתגוררים יוצריהם או המדינה במרכז מתרחשים או העוסקים הפרויקטים אחוז

 שהופקו הסרטים עסקו בהם שאיםנו ריכוז :שנה בכל שנתמכו הפרויקטים מבין נושאים/תמות ניתוח .3

 שנה. בכל

 .מועד באותו תמיכה לכדי מגיעים לא אשר החיוביים ד"החוו אחוז .4

 . מועד באותו נתמכים כן אשר השליליים ד"החוו אחוז .5

 ופסל הבקשה את שבחן המקורי מהצוות שונים ההרכב חברי כי לוודא: ערר בשלב הלקטורה הרכב .6

 . אותה

 ? הקרן באותה לקטורים ונתכה בין הצינון תקופות מהן .7

 ?השונות בקרנות כהונות בין ריווחים ובאילו הקרנות בין עצמם על חוזרים לקטורים אילו .8
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 :עיקרייםה ממצאיםה להלן

 בבקשה ערר או לתמיכה בקשה מהווה שורה כל כאשר, שורות 4,392 לוהכ בסך כולל הנתונים מאגר .1

 אחת תמיכה קיבלו מתוכם 340. 2,510 הינו במאגר בקשה הוגשה בגינם הסרטים מספר. שהוגשה

 .לפחות

( 21% – כ) מתוכם 90 כאשר, יוצרים 430  הניתוח במסגרת שנבחנו השנים 5 במהלך נתמכו לוהכ בסך .2

 ולא, שונות קרנות בידי רבים במקרים בוצעו החוזרות התמיכות כי לציין יש. אחת מפעם יותר נתמכו

 .הראשונה התמיכה את נתנה אשר הקרן

 הקולנוע קרן לעומת(, 15%) אחת מפעם יותר שנתמכו יוצרים של ביותר הגבוה האחוז' רבינוביץ קרןב .3

 (.3%) ביותר הנמוך האחוז בה, הישראלי

( 8% – כ) מתוכם 186 אולם, תמיכה לקבלת שהגישו בבקשות דחייה של תשובות קיבלו יוצרים 2,250 .4

 . שהגישו ותרי מאוחרות בבקשות תמיכה למתן חיובית תשובה קיבלו

 שהגישו בקשה לאף חיובית תשובה קיבלו לא אולם לתמיכה בקשות הגישו אשר יוצרים 1,820 ישנם .5

 .שנבחנו השנים 5 במהלך

 זה לפריפריה לעניין קשר .45% הינו לפריפריה קשורים אשר, בחיוב נענו אשר לתמיכה הבקשות אחוז .6

 .היוצר או הסרט נושא של הינו

 כאשר לא, מהפריפריה שמוצאם או מהפריפריה הינם תמיכה קיבלו אשר תבבקשו מהיוצרים 16% רק .7

 .נוספים 17% עבור היוצר אודות רלוונטיים נתונים נמצאו

 – כ :תמיכה קיבלו אשר בבקשות מהפריפריה הינם אשר ליוצרים ביותר הגדול הייצוג ישנו גשר בקרן .8

 .הקרנות שארב 6% – וכ', רבינוביץ בקרן 11% לעומת שנתמכו מהבקשות 30%

 וזאת, לפריפריה הנוגעים מאפיינים בעלי סרטים ביותר המקדמת היא גשר קרן, השונות הקרנות מבין .9

 למימון הבקשות מסך 51% - הקרנות כל מבין תמיכה לידי המגיעות הבקשות בכלל הקטן חלקה למרות

 .הבקשות מסך 15% לעומת, לפריפריה הנוגעים סרטים

 כללו לתמיכה שאושרו הבקשות ממחצית יותר, וטלוויזיה לנועלקו החדשה ובקרן גשר בקרן .10

 ובקרן' רבינוביץ בקרן המאושרות הבקשות מסך 30% – לכ בניגוד, לפריפריה הנוגעים מאפיינים

 .הישראלי הקולנוע

, קומדיה, רומנטיקה/  יחסים, דרמה הינם לתמיכות המאושרים העיקריים הסרטים נושאי .11

 אתיות וסוגיות ומגדר דת, פוליטי, שואה, צבא/  מלחמה, חוק דרמת/  פשע, משפחה, תעודה

 .ופילוסופיות

 או פוליטיים בנושאים לסרטים הנוגעות בקשות יותר אישור של מגמה ישנה האחרונות בשנים .12

 .עברו שנים לעומת ומגדר דת נושאי

 - כ לוואי, מהלקטורים גבוה משוב מועד באותו קיבלו תמיכה קיבלו אשר מהבקשות 71% - כ רק .13

 .בלבד בינוני משוב מועד באותו קיבלו תמיכה קיבלו אשר מהבקשות 29%

, מועד באותו מהלקטורים גבוה משוב דווקא קיבלו, תמיכה קיבלו לא אשר מהבקשות 28% – כ .14

 .מועד באותו מהלקטורים מובהק נמוך משוב קיבלו תמיכה קיבלו לא אשר מהבקשות 9% - כ ואילו
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 במועד במימון תמיכה לכדי הגיעו לא, חיובי כללי משוב קיבלו ואשר, שהוגשו מהבקשות 83% – כ .15

 מכלל 24% – וכ, לתמיכה זכו לא אשר הבקשות מכלל 28% - כ מהוות אלו בקשות. בבקשה הגשת

 .הוגשו אשר הבקשות

 באותו תמיכה לקבל הצליחו, שלילי או בינוני כללי משוב קיבלו ואשר, שהוגשו מהבקשות 5% – כ .16

 אשר הבקשות מכלל 30% – כ מהוות אולם, שהוגשו הבקשות מכלל 2.5% - כ מהוות אלו ותבקש. מועד

 .תמיכה קיבלו

 72% – בכ המנהל נכח גשר בקרן'. ורבינוביץ גשר בקרנות כלקטורים נוכחים אמנותיים מנהלים .17

 .דנו בהן מהבקשות 45% – בכ המנהלים נכחו' רבינוביץ ובקרן דנו בהן מהבקשות

 בערר והן לתמיכה בבקשה המקורי בדיון הן נכחו אשר לקטורים ישנם' רבינוביץ רןובק גשר בקרן .18

 .בקשה אותה בגין שהתקיים

 .אחת מקרן ביותר פעילים היו לקטורים 18 .19

 :המלצות מספר צמחו מהם אשר, אתגרים מספר העלה הנדרשת העבודה ביצוע לצורך בנתונים העיסוק

 .והספורט התרבות למשרד מהקרנות נתונים של תקופתית העברה קיום .1

 .לקרנות אחיד נתונים מבנה הגדרת .2

 .והספורט התרבות במשרד הקרנות פעילות של אחוד מידע מאגר החזקת .3

 .הבקשות נתוני תיעוד מבחינת לקרנות עבודה נהלי הגדרת .4

 .שימוש הקרנות יעשו בה אחידה סרטים נושאי רשימת הגדרת .5
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 דו"ח פורום הקולנועניות  –' ונספח 

 

ורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל מציע לוועדה שני רעיונות מרכזיים להתנהלות תקציבית פ

 ומוסדית:

 הטמעת חשיבה מגדרית בניהול התקציבי והמוסדי – 1

 . 50-50 –שינוי התקציב על מנת להגיע בסופו של דבר ליצירת שוויון מגדרי תקציבי ייעודי  – 2

ם, בסופו של דבר, לכך שיותר נשים מקבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות ייקחו יישום שני הרעיונות יתרו

חלק בעשייה הקולנועית, מה שיגוון את האקלים הקולנועי בישראל ויהפוך אותו לכר רחב של סיפורים, 

קולות, חוויות וזהויות. ממחקרים שנעשו על הטמעתה של חשיבה מגדרית ועידוד תקציבי ייעודי לנשים 

כי לא רק הנשים נתרמות מכך, אלא החברה כולה. שינויים אלו, בעינינו, ראויים להיכלל בשינוי עולה 

 התקנות לחוק הקולנוע, וכך לשמור על אכיפתם. 

 הטמעת חשיבה מגדרית בניהול התקציבי והמוסדי .1

קבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה.  2014שקיבלה הממשלה באוקטובר  2084החלטה 

מסגרת ההחלטה הוטל על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך להציג ניתוח מגדרי של תקציביהם. עוד ב

, 2016-ב 40%, 2015-מהתקציב ב 10%על פי המתווה הבא: 2018נקבע כי הניתוח יבוצע בהדרגה עד שנת 

 . 2018-ב 100%-ו 2017-ב 70%

על בסיס נתונים פורמליים, סוגיות של ניתוח מגדרי של תקציב מועצת הקולנוע ומשרד התרבות יחשוף, 

אי שוויון בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, ועל בסיס נתונים אלו יהיה ניתן להתחיל לחשוב על 

 מדיניות לתיקון הפערים. 

, שעסק בניתוח מגדרי של תקציב המדינה, בחלק העוסק במשרד 2017על פי דו"ח מרכז אדווה לשנת 

 11התרבות נמצא:

במועצה  60%לוח מגדרי של הרכב המועצות במנהל התרבות, בשתיים מהן יש רוב לגברים: "על פי פי

 במועצה לקולנוע.  61%-לתרבות ואמנות, ו

בחברה רב־תרבותית כישראל, ראוי שמשרד התרבות יערוך בדיקה בתוך ציבור הנשים כדי לראות אילו 

-2012ח של קואליציית לבי במזרח משנת צרכים מקבלים ביטוי בתמיכות ואיזה לא. מומלץ להיעזר בדו"

ביורוקרטיה של אי שוויון", המצביע על תת־ייצוג של התרבות הערבית והמזרחית בתמיכות למחול, "

אופרה, תיאטרון, מוזיקה, מוסדות מחקר תרבותי ומוזיאונים. הדו"ח מציג נתונים גם על תת־ייצוג של 

 יהודים מזרחים ושל ערבים בוועדות התמיכות.

לציין כי אמנם מוצגות פעולות המשרד לחיזוק פעילות הנשים בתרבות כמו למשל חממות קולנוע  יש

ייעודיות לנשים במגזר החרדי ובמגזר הערבי ותיעדוף נשים יוצרות בקולנוע. אולם, לא נערך ניתוח של 

 התקציבים המוענקים ליוצרים וליוצרות בתחומי התרבות השונים."

                                                           
11 http://adva.org/wp-content/uploads/2017/07/genderbudget2017-2018.pdf 
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וגע לתקציב המדינה, אנו מציעות להכיל תקנה נוספת העוסקת בפילוח מגדרי בדומה להחלטת הממשלה בנ

 של תקציבי הקרנות הציבוריות השונות ומועצת הקולנוע, על מנת לגלות:

כמה נשים עומדות בראשי הקרנות ובראשי הוועדות השונות, וכמה נשים נמצאות בעמדות ניהול  -

 בפסטיבלי קולנוע?

 לנשים? כמה מהתקציב של הקרנות מגיע -

אנו מציעות, בהמשך לכך, ובהתאמה לדרך שבה עובדת תעשיית הקולנוע בישראל, להרחיב את הבדיקה 

 על מנת לגלות:

 כמה נשים מגישות לקרנות בכל אחד מהמקצים? -

 כמה נשים נמצאות בוועדות הלקטורה? -

 כמה נשים מגיעות לשלבים הגבוהים של פרזנטציה וכו'? -

ל התקציב ושל ההגשות, תעזור לבחון את הקשיים והחסמים העומדים בפני אנו מאמינות כי בדיקה כזו ש

הנשים, ולטפל בהם באופן ראוי )למשל, אם יתגלה כי בוועד המנהל של האקדמיה לקולנוע אין ייצוג הולם 

יש לשנות את הרכב הוועד(.  היות ותקציבי הקרנות שקופים לציבור וניתן למצוא אותם  –ושוויוני לנשים 

 ש בסיסי למדי ברשת, אנו מאמינות כי אין כל מניעה מבחינתם מבחינה מגדרית. בחיפו

 מספרים –סרטים עלילתיים של נשים בישראל 

 מתוך מחקרה של סמדר זמיר:

 סרטים של נשים. 0סרטים באורך מלא,  183: 1934-1978בין השנים 

 סרטים של נשים. 27סרטים באורך מלא,  276מתוך  –1979-2000

 של נשים. 15סרטים באורך מלא,  147 -)חוק הקולנוע(  – 2000-2009

 מהתקציב בעשור מאז חוק הקולנוע ניתן לנשים. 10% רק –מבחינה תקציבית 

 מתוך מחקרה של ליאור אלפנט: 

 .נשים ע"ינעשו  43הקרנות והוקרנו בישראל,  ע"יסרטים באורך מלא שנתמכו  196מתוך  – 2010-2016

 של נשים. 6אלים הוקרנו בבתי הקולנוע, סרטים ישר 32 – 2017

מהתקציבים, פחות משליש, למרות שמספר הסרטים של נשים  24.9%, נשים קיבלו 2010-2016בשנים 

 טרם פורסמו. 2017גדל לכמעט שליש בעצמו. התקציבים של 

ו לא יש לציין כי בשנים אלו עלה מספר הסרטים שנעשו בידי נשים, ולכן תקציבן גדל בהתאמה, אך אנ

רואות עלייה במימון הספציפי של הסרטים שנעשים בידי נשים. בחנו את הסרטים שקיבלו את המימון 

הגבוה ביותר משתי הקרנות, וגילינו שלמעט סרטה של נטלי פורטמן, "סיפור על אהבה וחושך", נשים 

 קיבלו תקציבים נמוכים יותר מגברים:
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 וללתקציב כ תקציב מהקרנות שם סרט + במאי/ת שנה

 ₪ 7,200,000 22% -₪  1,600,000 כלת הים / קרן ידעיה 2010

 ₪ 7,684,000 32% -₪  2,480,000 פעם הייתי / אבי נשר 2010

 ₪ 3,331,000 54% -₪  1,800,000 לא רואים עלייך / מיכל אביעד 2011

 ₪ 6,822,000 35% -₪  2,400,000 פלייאוף / ערן ריקליס 2011

 ₪ 3,545,000 51% -₪  1,795,000 רמה בורשטיין /למלא את החלל  2012

 ₪ 6,200,000 39% -₪  2,400,000 העולם מצחיק / שמי זרחין 2012

 ₪ 5,231,833 34% -₪  1,760,000 עמק תפארת / הדר פרידליך 2013

 ₪ 7,775,086 31% -₪  2,400,000 לצוד פילים / רשף לוי 2013

 ₪ 3,191,161 64% -₪  2,040,000 הרחק מהעדרו / קרן ידעיה 2014

 ₪ 6,389,015 37% -₪  2,276,350 יונה / ניר ברגמן 2014

 ₪ 15,761,687 15% -₪  2,400,000 סיפור על אהבה וחושך / נטלי פורטמן 2015

 ₪ 8,287,917 27% -₪  2,200,000 המילים הטובות / שמי זרחין 2015

 

 ברורה בתקצוב, שראוי לפעול לשנותה. בחינה של התקציב בדרך זו מראה כי ישנה אפליה

 בניית מודל לשינוי התקציב והגעה לתקציב שוויוני מבחינה מגדרית .2

בשוודיה, מכון הקולנוע השוודי )בתמיכה ממשלתית( הצליח להגיע לשוויון מגדרי מוחלט בחלוקת 

דרך למצב מהתקציב. ה 26%-, כאשר בשנה זו נשים קיבלו פחות מ2011התקציבים לקולנוע מאז שנת 

 החדש עברה דרך בדיקת החסמים הקיימים לנשים בתעשייה, והתמודדות עם כל חסם בדרכו. 

 המטרה הייתה להוביל לשינוי הדרגתי, מתוך תפיסה כי לא ניתן לשנות בבת אחת. -

 הקימו מאגר מידע שבו נמצאות נשים שעובדות במקצועות שונים, על מנת לעודד פנייה לעבודה. -

 ורינג לנשים בשלביהן הראשונים בתעשייה כדי לעודד אותן להמשיך ליצור.הקמת תכניות מנט -

 הקמת מסלולים ייעודיים לנשים: פסטיבלים, תכניות לימוד וכו'.  -

בדרך זו, עלו מספרי היוצרות והגיעו לכמעט חמישים אחוז מכלל יוצרי הסרטים בשוודיה, ותקציביהן  -

 עלו בהתאם.

  (50-50)עוברת לחלוקה שוויונית מבחינה מגדרית של תקציב הקולנוע , קנדה הכריזה שגם היא 2016בשנת 

השוויון המגדרי הקיים -השינוי התקציבי יעשה בהדרגה במהלך שלוש שנים, בתקווה לשנות את אי

 (. 2013-2014מהתסריטאיות בשנים  22%-מהבמאיות, ו 17%בתעשייה )נשים מהוות 
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י תקציבי הדרגתי במשך שלוש שנים )עלייה הדרגתית אנו מציעות לאמץ את המודל, ולהוביל לשינו

מפיתוח ועד פוסט,  –(. עיקרון זה רלוונטי כמובן לכל שלבי היצירה 50%-, ובסוף ל40%-, ל30%בתקציב מ

 תעודי ועלילתי.

באופן כללי, שכדאי  2017-שוויון מגדרי בישראל( ל-המלצות מדד המגדר של מכון "שוות" )הבודק אי

 לאמץ בנושא זה:

המציעה דרכים לקידומה של החברה כולה ולא רק  מנחה כאסטרטגיה מגדרית חשיבה הטמעת -

לקידומן של נשים על ידי ייצוג הולם לנשים בכל צומת של קבלת החלטות, שילוב היבטים מגדריים 

בהחלטות, ובחינה מגדרית של השלכות המדיניות )כלומר, באיזה אופן משפיעה המדיניות על נשים 

פן השפעתה על גברים(. בנוגע לקולנוע: ההמלצה היא ייצוג הולם ושוויוני בוועדות הלקטורה, לעומת או

 בניהול הקרנות, במועצת הקולנוע, בוועד המנהל של האקדמיה לקולנוע, ובמקומות דומים נוספים. 

כיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי,  – מגדרית רגישים נתונים מסד פיתוח -

, צה"ל ומשרדי הממשלה אוספים ומספקים נתונים כאלה באופן חלקי בלבד. בנוגע לקולנוע המשטרה

 ההמלצה היא איסוף נתונים עם חלוקה מגדרית, לשם הבנת המצב הקיים טרם שינוי. 

 בתעשייה. הנשים של מצבן את לשפר מנת על קצוב, זמן לפרק ולו ,מתקנת להעדפה מנגנונים הפעלת -

ויוצרות הטלוויזיה בישראל מודע ומדגיש כי נשים אינה קבוצה הומוגנית, ולכן, פורום הקולנועניות 

האסטרטגיה לקידום השוויון המגדרי בתעשייה צריכה להביא בחשבון את האינטרסים והצרכים הנבדלים 

של נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות וממיקומים חברתיים שונים. צריך להבטיח כי השוויון המגדרי 

 לא יהיה מנת חלקן של נשים מקבוצת אוכלוסייה מסוימת בלבד. המיוחל 

 מה צריך לעשות כדי להיאבק באי השוויון, ולשמור על הוגנות מגדרית לאורך זמן? .3

מחקרים על ניסיונות דומים שנערכו בעולם האקדמיה, לקידום נשים במקצועות המדע והטכנולוגיה, הגיעו 

 זה: למספר מסקנות שיכולות לעזור גם במקרה

 יש לדעת את הנתונים, ואת התאוריה הקשורה בהם. -

להבין את החסמים שעומדים בפני נשים, לא רק אלו התקציביים, אלא גם הארגוניים, ואלו הקשורים  -

 לתעשייה. 

 להבין שמדובר בתהליך מתמשך, שלוקח זמן, ודורש משאבים. -

בכל מוסד  –ואת המצב כל העת  יש להתקין מנגנוני אחריות ובחינה עצמית, שבוחנים את ההתקדמות -

 )הכוונה בכל קרן, במועצות, במשרדים, וכו'(.

אנו מציעות לדרג את המוסדות על פי התקדמותם בנושא השוויון המגדרי והחברתי, ולתת נקודות  -

 למוסדות שמעודדים שוויון ומקדמים אותו על פני אלו שלא. 

נשמח להציע את עזרתנו במימוש רעיונות אלו ואנו אנו בפורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל 

 עומדות לרשות הוועדה בכל שאלה, תהיה, פניה ומענה. 

  פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראלבתודה, 
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 לשנת הקולנוע בתחום התמיכה במבחני מוצעים לתיקונים המועצה המלצות –' זנספח 
2017 
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 להפקות סיוע - הקולנוע בתחום התמיכה מבחני תיקוןת המועצה להמלצו –' חנספח 
 אזוריות

 כללי

 מכל מקצועיים ישראליים סרטים של להפקה שיסייע,  יתר  או אחד למוסד תינתן זה בתחום התמיכה
 ולמעט, תיעודיים סרטים או קצרים סרטים, מלא באורך עלילתיים סרטים) הקולנועית העשייה תחומי
 .  הנגב באזור או הגליל באזור בעיקרה המתקיימת(, טודנטיםס של גמר סרטי

 הגדרות

 "העניין לפי, הנגב אזור או הגליל אזור –" אזור; 

 "1993-ג"התשנ, הגליל לפיתוח הרשות בחוק כמשמעותו -"  הגליל אזור ; 

 "1991-ב"התשנ, הנגב לפיתוח הרשות בחוק כמשמעותו –" הנגב אזור ; 

 "אלה כל בה שמתקיימים קולנוע רטס הפקת -"  אזורית הפקה: 

 ועיקר הנדסי-הטכני הצוות עיקר, המבצעים עיקר, הסרט בהפקת המשתתפים היוצרים עיקר (1)

 ; לפחות 75% –" עיקר, "זו פסקה לעניין; האזור תושבי הם ההפקה צוות

 :אלה משני אחד מתקיים הסרט להפקת ההוצאות בתקציב (2)

 ;באזור שירותים או טובין לרכישת שמשמ הסרט להפקת ההוצאות מתקציב לפחות 50% (א)

 לתשלום משמש הסרט להפקת ההוצאות בתקציב הכלול העבודה שכר מתקציב לפחות 70% (ב)

 . הסרט הפקת במסגרת לעבודתם בתמורה, האזור לתושבי עבודה שכר

 :אלה משני אחד לפחות יתקיים הסרט בהפקת (3)

, הסרט של הבסיסי שבעותק םהצילומי ומרבית באזור מתבצעים הסרט של הצילום ימי מרבית (א)

 ; באזור בוצעו, מאורכו 50%-מ בלמעלה

 תושבי הם, תסריטאי או במאי ובהם, להלן המנויים הסרט של ההפקה מצוות לפחות ארבעה (ב)

; הראשיים השחקנים מבין שניים עד; ראשי צלם; תסריטאי; במאי; בפועל מפיק:  האזור

 . אמנותי מעצב; עורך; מלחין

 תעודה סרטי לשני או אחד מלא באורך עלילתי לסרט לסייע ציבור מוסד ירשא, האמור אף על (4)

 (.  2)-ו( 1) בפסקאות האמור סרטים באותם מתקיים לא אם אף, היותר לכל

 "באזור הינו הקבוע מגוריו שמקום מי –" האזור תושב . 

 

 :בתמצית, סף תנאי

 מבחני לפי האחרים תמיכהה מתחומי באחד נתמך שאינו, ציבור מוסד הוא לתמיכה הבקשה מגיש .1

 . אזוריות בהפקות לתמוך, שלו היסוד מסמכי לפי, ממטרותיו שאחת, הקולנוע בתחום התמיכה

 ניהול, קולנוע סרטי בהפקת תמיכה, זה ובכלל) הקולנוע בתחום לפחות שנים שלוש של ניסיון למוסד .2

 יצירות 8 של להפקה בסיוע ןניסיו וכן( הישראלי הקולנוע לקידום אחרת פעילות או לקולנוע ספר בית

 הקודם בניסיון להכיר יהיה ניתן, חדשה עמותה לגבי(. סטודנטים של גמר סרטי לרבות) קולנועיות

 . חבריה של



 

 

 

 108 מתוך 100 עמוד

 על המועסקים והעובדים הנהלתו חברי ומרבית באזור הינו הציבור מוסד של המרכזי מושבו מקום .3

 .האזור תושבי הינם ידו

 הנתמכים הגופים כ"סה[ ]ינג'המאצ דרישת]  80% על יעלה לא מסוים בסרט הקרן של התמיכה שיעור .4

 [הסרט מתקציב 100%-ב לתמוך יוכלו

 המוסד לפעילות מסייעת, הציבור מוסד פועל שבתחומה, האזורית המועצה או המקומית הרשות .5

 יוכרו, זה לעניין; לתמיכה הבקשה נשוא הפעילות לעניין המוסד מתקציב 20%-מ יפחת שלא בהיקף

 . כסף בשווה עלויות

 השכלה בעלי שהם, לקטורים באמצעות תסריטים לבחינת ומסודר מקיף מנגנון מקיים המוסד .6

 הרכב; בטלוויזיה או בקולנוע המחקר או העשייה, היצירה בתחום ומוניטין מקצועי ניסיון, הולמת

 זמן תקופת כל פויתחל, בשכר המוסד ידי על יועסקו הלקטורים; לנשים הולם ייצוג ישקף הלקטורים

 . הישראלית החברה מרכיבי של ותרבויות מסורות, דעות מגוון וישקפו, שנתיים על תעלה שלא קצובה

. המועצה דעת להנחת שהוכח כפי, לסיוע שיזכו הסרטים ליווי על המופקד אמנותי מנהל למוסד .7

 אחרים אמנות יבענפ או הקולנוע בתחום המחקר או העשייה, היצירה מתחום יהיה האמנותי המנהל

 .לפחות שנים 4 של אמנותי בניהול ניסיון ובעל

 . מסוימת אידיאולוגית או חברתית לקבוצה זיקה אין למוסד .8

, בארכיון לשימור יועבר, בתמיכתו שהופק סרט מכל, לפחות אחד עותק כי מחייבים המוסד כללי .9

 ושימוש מחקר למטרות ',ט תחום במבחני העומד מוסד שהוא ובלבד ציבורי ושימוש מחקר למטרות

 .ציבורי

, ההנהלה או המוסד של המנהל הועד חברי בין עניינים ניגוד למניעת הוראות מצויות המוסד בכללי .10

 .להפקה לסיוע הבקשות מגישי לבין, האמנותיים המנהלים או והלקטורים, העניין לפי

 הניתנת, המסייע סדבמו המשרד תמיכת את יציינו בסיועו המופקים שהסרטים כך לפעול המוסד על .11

 . לקולנוע המועצה המלצת פי על

 של בהיקף, זה בתחום בו תמיכה המאפשר כמספר לפחות נקודות מספר זה בתחום צבר המוסד .12

 . לפחות חדשים שקלים מיליון_____ 

 לסייע ומצויד ערוך והוא, וביצוען התקדמותן, ההפקות על ופיקוח ליווי אמצעי מקיים המוסד .13

 לרשות מעמיד המוסד. ועריכתו הסרט השלמת עד התסריט כתיבת משלב אורכה לכל להפקה

 ובתחום, מקצועיים יועצים, ח"רו, ד"עו, עריכה מלווה: מקצועי ליווי אמצעי אליו הפונים היוצרים

 . תחקירן גם – התעודה

 של נאותה כמות על המעידה, עבודה תכנית של בקיומה להפקה סיוע למתן אישורו את יתנה המוסד .14

 בשלב לרבות, ההפקה שלבי בכל נאותים הפקה תנאי שאר של קיומם ועל, נאות טכני וציוד צילום יימ

 . התקיימותה על ויפקח, התסריט פיתוח

 ולא אזורית הפקה לעניין התנאים בו מתקיימים כי הסרט של הפקתו שלבי אורך לכל יבחן המוסד .15

 הפקה לעניין התנאים בסרט נתקיימו כן אם אלא אלה מבחנים לפי התמיכה כספי באמצעות יסייע

 . אזורית
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 מידה אמות

 המוסד של הלקטורים ומגוון הרכב .א

  ופיתוחם תסריטים לכתיבת סיוע .ב

  ופיתוחם תסריטים כתיבת לטובת מימון מקורות גיוס .ג

 להפקות נוספים סיוע מקורות גיוס .ד

 ( המוסד של אחרים פעילות לתחומי ביחס) בתחום התמחות .ה

 המוסד ניהול ואופן העבודה תכנית יכותא של כללית הערכה .ו

 האזור תושבי יוצרים בקידום ומוכחים מיוחדים הישגים .ז

  באזור יוצרים לטובת פעילויות וקיום ייזום .ח

 בו שתמכה הקרן של לתמיכה בבקשה להיכלל יוכל הסרט – אחרת נתמכת קרן עם פ"שת של במקרה
 (.  המידה אמות לפי הניקוד ולעניין הסף בתנאי העמידה בדיקת לעניין) ביותר הגבוה בסכום

 [הקרנות שתי בין שווה ניקוד חלוקת לשקול ניתן, לחילופין]

 : הערות 

 במבחני שונות בהוראות עקיפים תיקונים לערוך וכן זה בתחום התמיכה שיעור את לקבוע יש .1
 (.ב"וכיוצ שיווק, שקיפות לעניין הוראות החלת, למשל) התמיכה

 ותאושר שתידון ישראליות להפקות המתייחסת – מפורטת שנתית עבודה יתתכנ למועצה יגיש המוסד .2
 זו דרישה. בתכנים התערבות ללא, מקצועיים בהיבטים תיבדק התכנית כי יובהר. הקולנוע במועצת

-ל להאריך ניתן – שיירשמו מיוחדים נימוקים ובהתקיים) המיזם של הראשונות השנים 3-ב רק תחול
 (.שנים 5
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 התסריטים קריאת שלב - ללקטוריםאחיד  למחוון צעהה –' טנספח 

 
 סידורי_______ מס'         

 
 מסלול הפקה –עלילתי סרט  –טופס הערכת תסריט 

         

 : ________________שם הקורא/ת )לקטור/ית(

 : _______________תסריט: _______________   בימוי: _______________  שם התסריט

 : שפטיםמ 3-2תקציר ב 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 הוא הציון הטוב ביותר 10, כאשר 10עד  1הניקוד לפי סולם 

 נימוק הניקוד בשורה אחת 1-10ניקוד  דירוג:

   מהלך האירועים ,יהול העלילה, קונפליקט. נ1

   .  מבנה התסריט2

   . מורכבות הדמויות3

   .  עיצוב הדמויות4

   הדיאלוגים  איכות.  5

   .  עיצוב הצד הקולנועי6

   הסיפור )סיפור שטרם סופר( .  ייחודיות7

    טון אישי. 8

   . במידה והוגש: איכות הליהוק9

יט לא מקורי: איכות האדפטציה . במידה והתסר10
 ליצירה

  

 

 : סיכום חוות דעת במשפט אחד

_________________________________________________________________________ 

 : מילים( 200)נא למלא  חוות דעת מסכמת ומפורטת והערות עיקריות

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                                                                                             

חתימת הקורא/ת 
                                                                             __________________                   
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פרזנטציותה שלב - ללקטוריםאחיד  למחוון הצעה –' ינספח   

 

הוא הציון הטוב ביותר 10, כאשר 10עד  1הניקוד לפי סולם   

  קטגוריה 1-10 דירוג חוות דעת במשפט אחד נימוק

  
 של האמנותית איכותו של כוללת הערכה

 1 התסריט

 2 הסרט יוצרי של האמנותי חזונם הערכת  

 3 התסריט ומקוריות ייחודיות הערכת  

  
 מימוש לידי להגיע ההפקה סיכויי הערכת
 4 הולם ובמימון סביר זמן בטווח

  
 לחלוקת המבחנים לדרישות ההפקה התאמת

 והספורט התרבות משרד של תמיכות כספי
 הקולנוע בתחום ציבור למוסדות

5 

  
 בקרב הסרט של ההצלחה סיכויי הערכת
 6 הרחב הקהל

  
הערכת תכנית ההפצה והתאמתו של הסרט 

 7 לקהל בחו"ל )אפשרויות לרכישה(

 

 :הערות נוספות

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  יו"ר הוועדהחתימת 

_________                    ______                                                                             
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 המלצת חברת הוועדה ד"ר דבורה הנדלר –נספח י"א 

 כ' סיוון תשע"ח      

3.6.2018 

 הנדון: המלצת ד"ר דבורה הנדלר לבחינת קרנות הקולנוע

 

 ראשית, אני מברכת את השרה על ההחלטה למנות את הוועדה.

נו, חברי הוועדה, נפגשנו במהלך מספר רב של חודשים, עם עשרות אנשי תעשיית הקולנוע, מנהלי קרנות, ראשי איגודים א

מקצועיים, לקטורים ויוצרים מכל הארץ, על מנת לבדוק את המנגנונים הקיימים בקרנות הקולנוע. נתבקשנו להציע שינויים 

 ים לבין מטרות התמיכה בקולנוע.על פי מידת הצורך בהתאם להתאמה שבין המצב הקי

 להלן המלצתי לבחינת קרנות הקולנוע:

 

 ממצאים

 חופש פעולה רב מידי הניתן לקרנות הקולנוע, באופן הפוגע ביוצרים ובתקינות המינהלית של הקרנות .1

ת מליון שקלים. חלק גדול מהתקציב מגיע לקרנו 80-מדינת ישראל מתקצבת את תחום הקולנוע בשנים האחרונות ב

קולנוע בארץ כדי לתמוך בסרטים עלילתיים באורך מלא. שאר התקציב מגיע לסרטים  דוקומנטריים, סרטי סטודנטים, 

פסטיבלים ועוד. הסרטים מטביעים חותם על התרבות של מדינת ישראל. לא אחת, הסרטים הנתמכים על ידי הקרנות 

, 2010-על ישראל. הסרט "עג'מי" ,למשל ,שהופק במצליחים מאוד בעולם, אך בו בעת חלקם  משקפים תמונה עגומה 

היה מועמד לפרס האוסקר. כמה שעות לפני הטקס הכריז הבמאי סכנדר קובטי כי הוא לא נבחרת ישראל. "אני לא מייצג 

את ישראל" אמר. ארבע שנים אחר כך התקבל הסרט "וילה תומא בונציה". סוהא עראף, במאית הסרט, הציגה אותו 

מיליון שקלים מאחת הקרנות. ישנם גם סרטים המקבלים תמיכה מכספי ציבור וזוכים  1.4ות שקיבלה כפלסטיני למר

 למעט מאוד צופים. 

לא מעט אנשים, שחלקם  הוזמנו לוועדה, הצביעו על חוסר שביעות רצון מהנעשה בקולנוע בישראל. לא אחת נשמעו 

דוגמאות לכך מתוך רבות: בית ספר מעלה לקולנוע ,שחלק טענות קשות על תיעדוף אוכלוסיה אחת על פני אחרת. אחת ה

גדול מתלמידיו הם אנשי הציונות הדתית. בית הספר קיים למעלה מעשרים ושבע שנים, למעלה מחמש מאות בוגרים 

סיימו את לימודיהם, חלק ממוריו מלמדים במוסדות מקבילים בתחום, ונחשבים למורים טובים. רק מעט מאוד מהבוגרים, 

מכף יד אחת, קבלו במהלך השנים תמיכה כל שהיא מהקרנות להפקת סרט עלילתי מלא. חלק מהבוגרים השתלבו  פחות

בתעשייה, בהפקות לטלוויזיה, כך שלא יהיה נכון לטעון שהם אינם מקצועיים דיים. אין לי נתונים להשוואה בינם לבין בוגרי 

וצרים מזרחיים, נשים יוצרות, חרדים, ערבים ודרוזים ובהתבסס בתי ספר אחרים לקולנוע, אך טענות דומות שנשמעו מצד י

 על הנתונים שהתקבלו מחברת המחקר "תפן", יש יותר מוודאות גבוהה שיש תיעדוף לא שוויוני.

אחד הממצאים הוא העובדה שהנהלות קרנות הקולנוע אינן כפופות למעשה להמלצות הלקטורים. הקרנות פועלות  .1.1

אולם במבחני התמיכה, ואף לא בנהלים פנימיים המפורסמים על ידי הקרנות עצמן, אין  בהוראת מועצת הקולנוע,

הוראה המכפיפה את חלוקת  הכספים להוראות הלקטורים. להפך, חוֹות הדעת של הלקטורים מוגדרות כהמלצות, 

 בעוד שחלק מההקצבות בפועל נקבעות על ידי מנהלי הקרנות.

מועצה הוא, בין השאר, להבטיח כי התמיכה בקולנוע תיעשה תוך שמירה על חוק הקולנוע קובע כי תפקידה של ה .1.2

החופש האמנותי. החופש האמנותי שמור ליוצר ולא לקרן, אשר אין בה יותר מאשר ממנגנון להעברת הכספים 

ליוצרים. נשמעו טענות מצד יוצרים כי מנהלי הקרנות והמנהלים האמנותיים וכן הלקטורים, מתערבים לא פעם 

 סריט המוגש.בת
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ר הגשתו של תפקידו של הלקטור הוא להחליט מהו התסריט שיזכה לכספי הקרן. אם מנקודת ראותו של הלקטו .1.3

יתאפשר, יש לצייד את היוצר במידע כיצד לתקן את יצירתו ולהגישה בפעם הבאה. אולם היוצר נכשלה ,במידה ש

 תכלית זו לא מתקיימת.

די, עולה שאין קו מנחה בחוות הדעת של הלקטורים. אין אחידות, אין מבדיקה של חלק מחוות הדעת שהיגיעו לי .1.4

ציונים, אין המלצות האם להשקיע ולהגיש שוב. יש חלק, בו הטקסט הנכתב הוא טקסט חופשי לחלוטין. חלק מחוות 

 הדעת הנשלחות ליוצרים כתובות באופן לקוני וסתמי.

סוימים שהצביעו על מגמתיות במתן חוות הדעת. ניכר שחלק הגיעו לידי מספר חוות דעת שנכתבו על ידי לקטורים מ .1.4.1

 מהנכתב לא היה ביקורת מקצועית עניינית. אין קו מנחה. אין ניקוד ואין המלצות לתיקון .

אחת היוצרות שהגיעה לוועדה, מנורה קצובר, הביאה איתה את חוות הדעת שקיבלה. נכתב ש"ההצעה... מספרת  .1.4.2

סיפור ההתיישבות בשומרון, השנים  –וננים בהיסטוריה הציונית ישראלית את אחד הסיפורים החשובים והמכ

המעצבות של הפוליטיקה הישראלית כפי שהיא משורטטת כיום. ליוצרים יש גישה מצוינת לגרעין המקים... אבל 

גם  הדרך עוד ארוכה. סיפור צריך לדעת לספר, צריך לדעת לכתוב קרינות, שיהיו בה –מכאן ועד סרט דוקומנטרי 

שאלות קשות, ולא רק התיילדות מעריצה, צריך לדעת לבחור מוזיקה... צריך לדעת להשתמש בחומרי ארכיון... ומעל 

לכל, צריך לדעת לערוך את סיפורם של הדוברים... מלל מתמשך וחסר כריזמה. עבודת הבימוי לוקה בחסר. עיקר 

 חשיבותו אם יופץ, יהיה בשימור עדויותיהם של גיבוריו."

טור אחר כתב, תוך שהוא מציין את עמדתו הפוליטית, כי "אכן פרק חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועדיין לק .1.4.3

סלע מחלוקת גדול בתוך עם ישראל, בין עם ישראל והאוכלוסייה הערבית בתוך הקו הירוק ומעבר לו, בין עם ישראל 

מראשי ההתישבות הזו, ומנהיג פוליטי רב עשייה  ושאר מדינות האזור ואף חלק ממדינות העולם. בני קצובר הוא אחד

לשמור על מרחק ביקורתי ממושא -במידה ואינם ביוגרפיה תדמיתית –וניסיון. סרטים על מנהיגים פוליטיים צריכים 

הסרט, אחרת הם פעמים רבות יכולים להיות שופר פוליטי תעמולתי ..." הסרט לא קיבל תמיכה,הוא הופק עצמאית 

 ברחבי הארץ. ,ומופץ להקרנה

תסריט אחר שהוגש, שנדחה על ידי הקרן, הוצג בפני חברי הוועדה. שם הסרט "יוסף". וכך כתב הלקטור: "תקציר:  .1.4.4

פלסטינים תוקפים את קבר יוסף. המתפללים מפונים מהמקום. והיחידה הצבאית השומרת על המתחם נשארת 

ליו מצטרפים שוטרי המשטרה הפלסטינית. ישראל לעמוד בהתקפות חוזרות ונשנות על ידי המון ערבי משולהב שא

מעדיפה להוריד את הלהבות... ולהפקיד את פינוי המקום בידי המשטרה הפלסטינית. העזרה מאחרת לבוא ומידחת 

 הדרוזי מדמם למוות..." 

בבסיסה, חוות דעת לאותו תסריט: "התסריט הכתוב אינו טרגדיה אירונית. זוהי מלודרמה כתובה באופן יעיל, שקרית  .1.4.5

אם כי מבוססת על נתונים נכונים רק בצד הטכני, שבה מתחפש התוקפן לקורבן. ותוצאות הטרגדיה מאיימות לחסל 

את המעשה הציוני. הסטריאוטיפים של טובים ורעים משורטטים בקווים חדים, מוצגים ביעילות, כבכל סרט תעמולה... 

כאן כביכול במבט בקורתי... ומידחת הדרוזי מואר באור דמות כמו הבחור הצעיר הוא המצע של תורת המלך מוצג 

סרט  –יקרות... כקדוש, מגלה ביתר שאת את האספקט התעמולתי של הסרט.במבט על חלקו השני של הסרט 

שמהותו הוא הסתה גם אם העובדות החלקיות והמוטות, בעיקרן נכונות. דמותו של הילל המהווה  את כרטיס הכניסה 

 ך לדמות זה תוכן שיווקי של הכותבים כך גם ההסבר האידאולוגי ..."  לעלילה ....לא שיי

תסריט נוסף שנידחה במסגרת מסלול פיתוח תסריט: להלן נימוקי היועצים האמנותיים: "סיפורו של מרן בהחלט ראוי  .1.4.6

נפליקטים ומעניין, אבל ההגשה כמו שכתובה כעט מרגישה מעט יבשה. אין התעסקות עמוקה במיהו עובדיה יוסף, בקו

 אמתיים, חשיפת ריבוי צדדיו... למה פשוט לא לעשות סרט דוקומנטרי."

לקטור נוסף ,לאותו סרט: "בעל ערך קולנועי ניכר. בספק אם מתאים בהיקף זה כסרט עלילתי, בעיקר מבחינת  .1.4.7

 הקרבה למותו... כפרוייקט מעניין מאוד."
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המסביר את פעולתה של ועדת ערעורים נקבע כי לא יהיה בעיון בנוהלי הערעורים, אין מנגנון מסודר. בדף מידע  .1.5

בסמכות הוועדה לבטל או להמליץ על שינוי בחוות הדעת שניתנה. אם יש דיונים חוזרים הם מתקיימים בפורום הכולל 

את המנהל האמנותי שבחן את התסריט בקריאה ראשונה. כלומר אותו אדם אשר על החלטתו מערערים משתתף 

שיקול הדעת של מנהל אמנותי, שהוא בן אדם ויכול לטעות לעתים, כמעט חסין מפני ביקורת בהכרעה בערעור. 

 מנהלתית, ארגונית או אחרת. היעדר מנגנון ערעור מסודר הוא פגם מהותי בתפקיד הקרנות.

גם  פעמים. כל פעם בפני צוות לקטורים אחר. 3על פי הוראת מבחני התמיכה, כל יוצר זכאי להגיש את יצירתו עד 

בהגשות החוזרות, משיחות עם יוצרים שנדחו, נאמר שחלק מאותם ראשי הקרנות ומנהלים אמנותיים חזרו וישבו 

מנהלים, מאחת הקרנות, ששמשו  2אחוז של  45בוועדות בפעמים הבאות. חברת "תפן" דיווחה על נוכחות של 

 כלקטורים.

אחוז  24-ים שקיבלו ציון בינוני עד נמוך נתמכו, בעוד שאחוז מבין הסרט 29-נתון נוסף מעורר תהיות מצביע על כך ש

קבלו ציון גבוה על ידי הלקטורים, אך לא זכו לתמיכה. נשמעו קולות מסוימים על ידי חלק מהאנשים שהגיעו לוועדה 

כגון ראשי הקרנות, שרק סרטים אמנותיים נתמכים. ממצא חמור זה מצביע על חוסר תקינות ונאותות מצד מנהלי 

 ות. תמוהה הדרך בה קידמו סרטים באחוז משמעותי שלא זכו לקבל ציונים טובים מהלקטורה.הקרנ

עוד נשמע  שלראשי הקרנות והמנהלים האמנותיים היה זכות להעניק ניקוד גבוה יותר בדירוג היוצרים לקראת מתן  

 תמיכה.  

תקין לא יכול להתקיים בשעה שבה  כהונתם ארוכת השנים של מנהלי הקרנות היא אנומליה בכל קני מידה. מינהל .1.6

 מי שאמונים על חלוקת כספי ציבור מכהנים תקופות כה ארוכות. 

אין הפרדה מבנית בין הנהלת הקרן ללקטורה, ישנו אזור דמדומים, ללא שקיפות שאינו מאפשר לדעת כיצד התקבלו  .1.7

 ההחלטות על קידומם של תסריטים על פני אחרים.

תחלופה סבירה ורצויה של הלקטורה. אין מנגנון המצביע על ייצוגם ההולם של  אין מנגנון מסודר המצביע על .1.8

 הלקטורים כמשקפים את מגוון הקולות בחברה בישראל.

ניקוד גבוה להצלחה בפסטיבלים בחו"ל אינו מוצדק. הקולנוע צריך להיות עם פניו לחברה בישראל, הרי הוא מקבל  .1.9

 תקציבים מהמיסים של תושבי המדינה.  

 

 דר ייצוג לכל קשת הדעות והערכים בחברה בישראלהיע .2

לאור העובדה שלמדינה יש אינטרס לאומי לקדם את הקולנוע הישראלי על כל גווניו, השאלה של חלוקת התמיכה  היא:  

האם תקציבי הקולנוע חולקו באופן לא שיוויוני בין המגזרים תוך שהם מעדיפים באופן מובהק יוצרים שאינם תושבי 

? התמהיל של הקולנוע הישראלי כפי שהוא מוצג כרגע איננו מייצג את הציבור. זהו מצב פגום מבחינת הוראות פריפריה

חוק הקולנוע המחייב ביטוי לחברה הישראלית על כל גווניה לא רק בעניינים של תרבות אלא גם בעניין של השקפות 

 וערכים. 

ו, אחד מיוצריה מהפריפריה. זהו מצב שמצביע על פגיעה אחוז מהבקשות שנתמכ 16.7על פי נתוני חברת "תפן" רק 

 במועמדים מהפריפריה, על חלוקה לא שוויונית בין הפריפריה למרכז. 

משיחות עם יוצרים, נאמר לא אחת, כי הם נמנעו להיענות לקול הקורא, מחשש לפגיע עתידית וזאת במידה שיגישו 

רנות. אחרים דיווחו על חינוך מחדש בחממות לקידום צעירים, בקשות לקרנות . יש שמדברים על משטר אימה מצד הק

דיווחים זהים נשמעו מפי יוצרים ותיקים שנתבקשו לשנות היבטים מסוימים בתסריט. יש שטענו כי הם נמנעים מלהכניס 

ותר את דעותיהם לתוך התסריטים שמא לא יקבלו תמיכה. יש מספר רב של יוצרים, שלאחר מספר דחיות אינם מגישים י

לקרנות מתוך תחושה של הדרה שיטתית, הפליה, לכאורה, והעדפה של חלק ממקורבים לכאורה. יש יוצרים שטוענים 
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לחוסר תקינות ונאותות בהליך. יש טענות מצד היוצרים שאין בחוות הדעת מצד הלקטורה משום נימוק ענייני ומקצועי 

 לדחייה.    

 

די להבטיח גיוון תרבותי, חברתי וגאוגרפי. המנגנון אינו עומד בתנאי מינהל לסיכום, מנגנון הקרנות שנבנה לא מעוצב כ

תקין. צריך לעשות שינויים מבניים. לא ייתכן שעמותות פרטיות המקבלות לידיהן כסף ציבורי מהממשלה יעשו כראות 

 את ההומוגניזציה במערכת.עיניהן, ללא מנגנון מפקח, ללא שקיפות מרבית וללא התאמה לחוק הקולנוע. כמו כן אין לסבול 

 

 המלצות והצעות לפיתרון

כפי שהסתבר במהלך העבודה בוועדה, בה פגשנו דוברים רבים מראשי התעשייה כולל ראשי איגודים  יוצרים ועוד יש 

 צורך בשינוי יסודי של אופן חלוקת תמיכות הקולנוע.

כסף ציבורי למנגנונים הקיימים. הפחתת התקציב  הצעתי מורכבת מבניית מנגנונים שיפעלו באופן מקביל והפסקת זרימת

אחוזים מהתקציב.  40שנים. בשנתיים הראשונות יקבלו הקרנות  4עד להפסקתו לקרנות, יכול להעשות בהדרגה, במהלך 

 שנים אלו יעמדו הקרנות בכללי מנהל תקין. 4אחוז בלבד. במהלך  20במהלך השנתיים האחרונות יקבלו 

 

 ב ממשלתי תקצו –מנגנון ראשון 

 א. תקצוב ממשלתי באמצעות מועצת הקולנוע

. ההצעה מבקשת לאפשר למועצת הקולנוע כגוף ציבורי סטטוטורי לשמש כגוף באמצעותו יחולקו כספי התמיכה ליוצרים. 1

 מועצת הקולנוע תפקח באמצעות מבחני התמיכה על כל המנגנון. הממשלה תעגן חקיקה מתאימה.

פי המודלים הקיימיים באירופה, בהם גורמים פוליטיים, כולל נציגי ציבור, מעורבים ישירות  . נכון לפעול בישראל על2

בהן יש ועדה משותפת של בית הנבחרים וסנט. יושבים בה חברי  –בקריאת תסריטים. בהולנד, צ'כיה, דנמרק , צרפת 

 קונגרס ומקבלים החלטה איזה מיזם תרבותי יקבל כסף.

חברים שאינם עובדי מדינה המעורבים בתחומי  19חברים. השרה תמליץ על  25תהיה בת . הרכב המועצה: המועצה 3

התרבות והאמנות, אנשי ציבור, אנשי רוח, מובילי קהילות וחוקרים. הם יהיו בנוסף לאחרים כפי שמופיע בסעיף 

אמריקאי, הממנה כך ( לחוק. החברים יאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת, מבוסס על המודל ה7()6()5()4()3)4

 מועצות תרבות ואמנות .

 . הלקטורה שתיבחר על ידי הממשלה כמו בנק הדירקטורים, תתמנה לתקופה קצובה.  4

. לאחר שהלקטורה תבחר את הסרטים הם יוצגו בפני חברי המועצה. הלקטורים יכתבו חוות דעת מנומקות וימליצו לפי 5

פעמים את התסריט. ייבנה מנגנון שיסדיר את אופן ההגשה ותדירות  3גיש עד מידת הצורך על תיקונים, כך שניתן יהיה לה

 ההגשה. הלקטורים יוחלפו בתדירות גבוהה. 

 הלקטורים החדשים יעברו קורס הכנה לקראת תפקידם כלקטורים.

עוד טרם ההגשה, הלקטורים ייתמכו רק בתסריטים שיקבלו ציונים גבוהים. ייבנה מנגנון אחיד, שאלון, שיהיה גלוי לציבור 

 ובו יצוין משקלה של כל שאלה, לקביעת קריטריונים הדוקים למתן ניקוד לכל תסריט.

. מועצת הקולנוע תכריז כל שנה על מסלולים ייחודיים לתיקון עוולות. המועצה תוציא קולות קוראים לציבור היוצרים 6

שלא נשמעו לאורך זמן מבורר. בדירוג הניקוד  בנושאים מועדפים שנציגי הציבור יקבעו. העדפה מתקנת לאותם קולות

 יינתן משקל נוסף, כפול, לנושא המועדף. יוצרים יוכלו להתאים את יצירותיהם לשינויים אלו עוד טרם הגשת היצירות.

. בסוף הליך הקריאה הראשונה של הלקטורים, יקבל צוות מנהלי בתוך המועצה את התסריטים. כאשר לכל תסריט 7

יינתן על ידי צוות הלקטורים. הצוות הניהולי, ללא כל שיקול דעת לגבי תוכן הסרטים, יחלק את הסרטים מוצמד ציון ש

 לשלוש קבוצות: 

 א. קבוצה של תסריטים שעולים לשלב הבא בוועדה, סרטים מצוינים.

 ה נוספת.ב. קבוצה של סרטים שאינם עולים אך רשאים להגיש ערעור אמנותי או מנהלי ואז להגיע לוועדה לקריא
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ג. סרטים שאינם עולים לשלב הוועדה אך רשאים להגיש ערעור מנהלי לקריאה נוספת ואז להגיש לוועדה במידה 

 ותהיה הצדקה מנהלית.

. יוקם גוף ערעורים, וכן גוף שישמש כמנגנון בקרה ופיקוח חיצוני של אנשים שיעקבו אחר האיתנות הפננסית של 8

 ת לפי מידת הצורך.ההפקות ויינתנו חוות דעת משפטיו

 . ניקוד לפסטיבלים בחו"ל לא יינתן כלל. יש לנתק תמריצים לסרטים שפניהם לחו"ל.9

. יוקמו חממות לצעירים, יקודמו פרויקטים לבוגרי בתי ספר לקולנוע בשנים הראשונות לאחר גמר הלימודים. יוקם 10

ים מהגליל, מיהודה ושומרון, מהנגב, דתיים, חרדים, מנגנון לעידוד צעירים מהפריפריה שיהפכו ליוצרים עתידיים. צעיר

 ערבים ואוכלוסייה חלשה נוספת.

מיליון שקל, שחלק ארי ממנו יחולק לפריפריות. יוקם תת מנגנון בתוך מבנה מועצת  35. יוגדל תקציב הקולנוע בעוד 11

 הולם. הקולנוע לבחינת חלוקה הוגנת וצודקת של הכספים, כך שכל הציבורים יזכו לייצוג 

 . בכל סרט ישראלי שקיבל כסף מהמדינה, יוקרן שקף בו יוצג טקסט המצביע על תמיכת המדינה ודגל המדינה.12

. מפיקים שהרוויחו סכום כסף העולה על מליון שקל יחזירו לקופה סכום מסוים שיבחן על ידי נציגי הציבור היושבים 13

 במועצה.

 

בבחירת התסריטים, נושא דומיננטי ורגיש בייצוג הולם של מגוון הפנים של יש למצוא דרך נכונה להסדיר ייצוג הולם 

 החברה בישראל.

 

 ב. חלופה נוספת למנגנון התקצוב ממשלתי: תאגיד 

מנגנון חלוקה ישיר ליוצרים כמו חוק לעידוד מחקר ופיתוח. הדבר מצריך שינוי חקיקה כך שיאפשר לשר חלוקה ישירה 

 וא יקבע במועצה.של מענקים בכפוף למבחנים שה

 

 מנגנון נוסף לִצדו של מנגנון התקצוב )הצעתו של עו"ד זיו מאור(

משרד התרבות יאמץ מסלול מקביל שיתמוך בסרטים על פי מידת הצלחתם בקופות. מסלולים דומים נמצאים בחו"ל. 

ע, למעשה על פי אהדת מסלול מבוסס תמריצים. מנגנון תמריצים זה יתנהל על פי טעמו של קהל המבקרים בבתי הקולנו

הקהל. מסלול חדש, אשר אינו מערב כלל לקטורים, יאפשר את גיוון הקולנוע הישראלי. בטווח הארוך יוצרים שנעזרו 

במסלול זה, קולנוענים מקצועיים מספיק יוכלו להשתלב כלקטורים במסלול ראשון, לקיים את הגיוון הרעיוני וההשקפתי 

 החסר.

ציב נוסף שיזרים כספים לחברות ההפקה, מהלך שיניב השקעות נוספות של משקעים פרטיים יש להעמיד למנגנון זה תק

 מיליון שקלים. 15מתוך ציפייה לרווחים. תקציב ראוי למסלול זה הוא כ

 בשנה השלישית לקיום המנגנון ניתן יהיה לבחון כראוי את תפקודו.

 סרטים לשנה. 4-7סכום התמיכה יחולק בין 

ור. הצלחתם של הסרטים תיגזר מהפופולריות שלהם, מהרמה שבה הציבור מעריך שהסרט מבטא הציבור הופך ללקט

 את השקפותיו, ערכיו ותרבותו.

        

 


