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הערות המכון הישראלי לדמוקרטיה
בתגובהלתזכירלתיקוןחוקהקולנוע(תיקוןמס')5התשע"ח2018-(להלן-התזכיר),נבקש
להביאאתהערותהמכוןהישראלילדמוקרטיה .
עיקרן של ההערות ,כפי שיפורט להלן ,בשמירה על מהותן של קרנות הקולנוע כמוסדות
תרבות ובהגנה על יכולתן לשמש תשתית למימוש הזכות ליצירה תרבותית מגוונת ורבת
פנים ,המשקפת את פני החברה הישראלית ואת השיח התרבותי והאמנותי הטמון בה
ורוחש בקרבה .ההצעות הכלולות בתזכיר החוק שבנדון עלולות לפגוע פגיעה אנושה
במטרות אלו ,ביכולות אלו ,ובתקציבים העומדים לרשותם .תקלות במצב הקיים ובאופן
התנהלותהקרנותניתניםלתיקוןבדרכיםשאינןפוגעניותואינןיורדותלשורשמהותןשל
הקרנותכמוסדותתרבות,כפישיוצגבהמשך,לאחרשיפורטוהקשייםבמוצע :
( )1הערה מקדימה בעניין מגבלת זמנים ומידע ,שיש בה כדי לפגוע באפשרות להעיר
הערות:התזכיר הועלהבאתרתזכיריהחוקבמחציתחודשיוני,אךהופץלמעשה
רקב-18ליוני. 2018בכךחלעיכובניכרבידיעההאפקטיביתשלהציבור.התאריך
להגשת הערות נקבע לכתחילה ליום  1ליולי  2018ולא נדחה למרות ההפצה
המאוחרת.יתירהמכך,דו"חהוועדהלבחינתפעילותקרנותהקולנוע,שמונתהעל
ידי שרת התרבות והספורט לבחינת התחום ופעלה במהלך שנת  ,2017לא הופץ
לציבור אלא ביום  26ליוני  .2018הדו"ח רחב ההיקף מחייב לימוד ,כתשתית
להתייחסות להצעת החוק ולא הוענק זמן מתאים לכך .יצוין כי טרם פורסמו
החלטות המועצה הישראלית לקולנוע והמלצותיה לשרה ולמשרד לאחר שדנה
בדו"חהוועדה.
ההערותבמזכרזהמועלותבכפוףלהגבלותאלוולהשלכתןעלאפשרותהגיבוששל
התייחסות הולמת לתזכיר החוק .תקוותנו כי קובעי המדיניות יקצו זמן מספיק
ומשאביםמתאימיםלאנשיהמקצועעלמנת לשקולבנפשחפצהאתההערות,כמו

גם כל הערה אחרת שתובא מטעם הציבור ,ולהביא בפני קובעי המדיניות את
המלצותיהםלאור הערותאלה,וכןכיישקלובנפש חפצההערותשיועלובהמשך
הדבריםלאחרשיהיהסיפקללמודגםאתדו"חהוועדהבאופןמתאיםולשקולאת
השלכות הכלול בו ,ולאחר שיובאו בפני הציבור  המלצות המועצה הישראלית
לקולנוע.
( )2לגוף המוצע בתזכיר נבקש להעיר לקשיים המרכזיים שיש בהם ,לעמדתנו , כדי
להשליך על תחום הקולנוע כתחום יצירה ופעילות תרבותיים שביסודם חופש
הביטוי,חופשהיצירהוהזכותלתרבות:

א .קושי משמעותי ומרכזי מעורר ההסדר המוצע לגבי הלקטורים בקרנות
הקולנוע ,כפי שהוא מפורט בסעיף  13לתזכיר החוק (ההסדר המוצע
כסעיף12א 2לחוק העיקרי)–
( )1לפי ההסדר המוצע ,יידרשו קרנות הקולנוע לכלול בין הלקטורים
המועסקים על ידם לצורך בחירת סרטי הקולנוע הזוכים לסיוע הקרנות,
עד  70%מבין הלקטורים מתוך מאגר לקטורים שהמשרד יקיים .יתירה
מכך ,התנהלות הקרנות בכל הנוגע לפעולת הלקטורים עשויה להיות
מונחית ומוכתבת על ידי הוראות שרשאית תהיה השרה לכלול במבחני
התמיכה על פיהן נקבע תקציב קרנות הקולנוע (כעולה מסעיף קטן (ו)
לסעיףהמוצע);
( )2כלומר,חלקניכרמןהגורמיםהמקצועייםהמפעיליםשיקולדעתלבחינת
תוכןההצעותוערכןהאמנותי,יהיומטעמושלהגורםהממשלתי,בהשפעה
מובהקתוישירהשלהגורםהפוליטי,וכאשרזהותם,הרכבהגופים ואופי
עבודתם מושפעים באופן ישיר מהוראות המשרד והחלטותיו .לא למותר
לציין בהקשר זה כי תנאי המינימום לשמש לקטור הם חסרים במיוחד,
ומחייביםרקתוארראשוןבתחוםהקולנוע,תיאטרוןאוספרות אוניסיון
רלבנטי של חמש שנים .קרי ,גם מי שהם בגדר מתחילים את דרכם
המקצועית והאמנותית יכול שישמשו שופטים מטעם הציבור לאיתור
פוטנציאלאמנותיותרבותיהולםלהשקעהשלכספיציבורולסיועמקצועי
של הקרנות .למעשה דרישות הסף להשכלה או לניסיון אינן משמעותיות
כלל;
( )3לעומת זאת ,המבקש לשמש לקטור נדרש לציין את מידת "השתייכותו
לפריפריה",בעודהצעתהחוקאינהמבהירהמונחעמוםזה.איןמחלוקת

באשרלחשיבותהייצוגשלמגווןדעותוהשקפות,קבוצותותרבויות,כבכל
עשיהתרבותית ,ואיןמחלוקתכיעלמדיניותהתרבות לקדםזאת .אלא,
שיש לקדם רב-תרבויות באופן ענייני ומקצועי ולא באופן פוליטי ,אשר
מעורר חשש להתערבות תכנית והגבלות ביטוי .כאמור ,הגדרת
ה"השתייכות לפריפריה" היא כללית ולא ברורה ,ומותירה מרחב גדול
לקביעת הדברים בהמשך ,לפי מדיניות השר .מן ההצעה עולה כי ככל
הנראה כוונת המשרד היא לסווג לקטורים על פי מידת השתייכות זו
ולחייבאתהקרנותבהעסקתלקטוריםעלפיממדזה. ראוילצייןכיבין
חברי הוועדה הציבורית לבחינת פעילות הקרנות נחלקו הדעות באשר
לאופן הייחוס של ייצוג הפריפריה ,והמדידה של מידת ייצוגה במצב
הקיים .
( )4מןהמקובץעולהכיההצעה הכלולהבתזכיר עלולה לגרוםפגיעהאנושה
ביותרבמהותפעילותןשלקרנותהקולנועובאפשרותשיתקיימוכמוסדות
תרבות ויפעילו שיקול דעת בלתי תלוי ,באופן שיש בו כדי להבטיח את
מימוש הזכות לתרבות ,חופש אמנותי ושיח יצירה פתוח .במקום אלה,
יישוםהמוצעבתזכירמעוררחששלפוליטיזציהשלשיקולהדעתבבחירת
סרטיםשייתמכובכספיציבורואיוןשיקולהדעתהמקצועיוהאמנותי.כך,
עלפיהמוצעתפקידהשלהמועצההישראליתלקולנועעתידלהיות שולי
בלבדבענייניםאלה,ועיקרשיקולהדעתיהיהנתוןלמשרד.גםבהקשרזה,
אםניתן להביןנכונהאתדו"חהוועדה הציבורית – חבריםבוועדהאשר
קידמואתההצעהליצירתמאגרלקטורים גרסו כימאגרזהייקבעעלידי
המועצה הישראלית לקולנוע ,כגוף ציבורי שאינו חלק מן המשרד
הממשלתי.
( )5לפניסיוםחלקזהנבקשלהתייחסלמהותפעולתןשלהקרנותולתפקידן
בתחום הקולנוע ולהבהיר ממד מרכזי של הפגיעה הצפויה בתחום
הקולנוע ,אם תקודם ההצעה הכלולה בתזכיר .מדו"ח הוועדה הציבורית
עולהכיחלקמןהטועניםכלפיהקרנותרואהבהןצינורתמיכהלסרטים,
כתחליףלתמיכהישירהעלידיהמשרד.ולאהיא:תפקידקרנותהקולנוע
אינומסתכםבהיותןצינורלמימוןהפקהשלסרטים.
אלא שהקרנות  משמשות בית הפקה וליווי ,וזהו חלק מרכזי ומהותי מן
הסיועוהתמיכהשהןמבטיחותלקידומושלתחוםהקולנוע.בעליהמקצוע
והמומחים המאיישים את הקרנות מלווים פיתוח של תסריטים שאינם
בשליםדיים,מסייעיםבסוגיותשלהפקה,מעמידיםאמצעיםוידעבתחום

שיווק הסרטים ועוד כהנה וכהנה .כל אלה הם מן הטעמים המרכזיים
לקיומן של הקרנות ולאינטרס הציבורי בקיומן העצמאי והמקצועי.
פעולתםשלהלקטוריםהבוחניםאתהתסריטיםהמוצעיםהיארכיבחלקי
בלבד בבחינה של הפוטנציאל הגלום בהצעתו של איש הקולנוע וחלק מן
התמונה הכוללת שנדרשת הקרן לראות נגד עיניה בכל האמור בליווי
הסרטהמוצע.השטחהשלתפקידיםאלהאואיונםתהווהפגיעהאנושה
בקולנוע הישראלי ובפוטנציאל התפתחותו ,ומבחן פעולתם של הקרנות
בראי היותםגופים תומכים בלבד הואכשלעצמו פגיעהאנושהבמהותם.
במובנים אלה דומות קרנות הקולנוע למוסדות תרבות אחרים כמו
תיאטראות או מוזיאונים ,המקדמים עשייה אמנותית הגדולה מסך
התערוכות או ההצגות הקונקרטיות המוצגות בשנה מסוימת . ההצעה
למנותלקטוריםבהתערבותממשלתיתמפורשתולקבועאתדרכיעבודתם
דומה להצעה כי המשרד ימנה מנהל אמנותי לתיאטרון ויקבע את דרכי
עבודתו ואת אופן בחירת הצגות על ידו .הגישה הכללית העולה מדו"ח
הוועדה הציבורית ומתזכיר החוק שהופץ מחמיצים היבט זה ויוצרים
תשתיתלפגיעהבמוסדותתרבותמשמעותייםאלה.

ב .מינוי המועצה הישראלית לקולנוע כ"נציב קבילות" על הקרנות  -סעיף )2(3
להצעה (תוספת פסקה ( )4לסעיף  3לחוק העיקרי) –הצעהזומעידהאףהיא
על הגישה המוקשית לתפקיד קרנות הקולנוע ומהותן ,וההבחנה המוטעית
בינםלביןמוסדותתרבות אחרים.בנוסף,עלפיהמוצע,תיווצרזיקהברורה
ביןהתמיכהבגוףלביןהקבילותשיתבררובפניהמועצה,והדברמעוררקושי
בפניעצמו.אמנםלפיההסדרהמוצעאסוריהיהלדוןבקבילותהנוגעותלתוכן
הסרטיםאולהורותלקרןקולנוע לתמוךבסרטזהאואחר.ובכלזאתנראה
שהמוצע עשוי לגרום  להתערבות בפעילות השוטפת שעניינה  העיקרי הוא
בסופו של דבר פגיעה בפעילות הקרנות כמוסדות תרבות ,ובאופן מיוחד
בשיקולהדעתהמקצועישלהקרנות,אמנותיותוכני.
ההצעה אינה מבהירה מהו סוג הקבילות שניתן להביא בפני המועצה; מהם
הכלים שיעמדו בידי המועצה לבירור קבילות ומה תהיה מחויבותה להליך
בירורהוגןוענייני;אומהעתידהמשרדלכלולבמבחניהתמיכהאשרהמועצה
תבדוק את עמידת הקרנות בהם .נוכח החסר בכל אלה ,הכריכה שבין
האפשרות לקבול כנגד המוסדות בגדר היו לשכות שירות ציבורי טכני ולא

מוסדות תרבות – עלולה לפגוע באופן אנוש ביכולתן לפעול להמשך קידומו
והתפתחותושלתחוםהקולנועבישראל .

ג" .מסלול סיוע נוסף לסרט"  -הצעת סעיף 12א 1לחוק (במסגרת סעיף 13
להצעה) – עלפי התזכיר מוצע לעגןמסלולסיועתקציבי חדשנישלפיוניתן
לתת חלק מן התקציב הציבורי (עד  15%מהתקציב לקולנוע) לסרטי קולנוע
מסחרייםלחלוטין,שהצליחובקופותבלישהושקעבהםתקציבמדינהמראש.
עלפיהמקובללגבישימושבכספיציבור,לאברורהכללההצדקהלכך.שהרי,
בדומה לכך ניתן לקבוע כי הזמרים שלמה ארצי ,ריטה  או איל גולן זכאים
לתמיכהציבוריתכלאימתשיצליחומסחריתעםאלבוםחדש.מהההצדקה?
ההצדקההמקובלתהמוכרתלהקצאתכספיציבורבתחום התרבות(במקום
לתת אותם לרווחה או לחינוך או לביטחון) הוא הצורך להבטיח תנאים
כלכליים ליישומו של חופש ביטוי תרבותי ולקיומו של המוצר התרבותי
הציבורי ,בתחומים שבהם לא יתקיימו אם לא יוענק סיוע ציבורי .בהתאם,
סיועציבורילתחומיהתרבותאינומוקצהלפעילותתרבותיתמסחרית.
כך למשל תרבויות מיעוטים ותרבויות עדות ואמנות חדשנית או ניסיונית
נדרשים לסיוע המוקדם הואיל ויכולת הגיוס המוקדמת שלהם מוגבלת
מטיבה .גם אם הצליחו מסחרית בסופו של יום ,האפשרות כי יזכו למימון
מוקדםבהעדרתמיכהציבוריתהיאאפשרותקלושהבלבד. 
מובן כי הקצאת תקציבים כמוצע בתזכיר החוק תבוא  על חשבון הפעילויות
האחרותבתחוםהקולנועאשרנדרשלעודדלפיהחוקהקיים(סעיפים 3ו12-
לחוק הקיים) . לדוגמא ,על חשבון  שימור הסרט הישראלי ,פסטיבלים או
שיתוףפעולהביןלאומיבתחוםהקולנועוהפקתסרטים.תשומתהלבכיסעיף
 12הקיים משריין  60%מתקציב לסרטים ישראלים ,ולכן   15%לסרטים
מסחרייםיבואעלחשבוןכלהפעילותהנתמכותהאחרות. 
הצעה זו הופכת על ראשו את תחום הקולנוע ,ויוצרת בהקשר זה מרוץ
למסחריותולהעשרתהעשיריםעלחשבוןהקופההציבוריתועלחשבוןמטרתם
המובהקת של תקציבי התרבות ,לסייע לקידום התרבות ככל שהיא נדרשת
לאמצעים ציבוריים .נציין גם כי על פי מידע בלתי פורמלי שבידינו ,המועצה
הישראלית לקולנוע התנגדה גם היא להצעה זו ,בגרסה שבה נכללה בדו"ח
הוועדההציבורית. 

( )3הערות ראשוניות על פי העולה מעיון ראשון בדו"ח הוועדה והפרוטוקולים
מטעמה –
א .כאמורבראשיתמזכרהערותזה,דו"חהוועדההציבוריתהועמדלעיוןהציבור
רק ביום  26ליוני  .2018הוועדה הציבורית ישבה על המדוכה במשך למעלה
משנה ,שמעה עדויות רבות ובחנה חומר מקיף .הערותיה של הוועדה ביחס
למצב הקיים הן הערות שיש מקום להכיר ,ולהעריך את משמעותן נוכח
העדויות שהובאו בפני הועדה כעולה מן הפרוטוקולים .הדברים מעלים
המלצותשהןסותרותזואתזו,שהרילאניתןבהבעתלחזקאתרכיבהבקרה
והשקיפות על קרנות הקולנוע כגופים העוסקים במימון תחום הקולנוע וגם
להעביר את מימון תחום הקולנוע לגוף חדש שיוקם תחת פעילות קרנות
הקולנוע ,ובוודאי ששני אלה אינם עולים בקנה אחד עם המלצה להמיר את
התמיכהבאמצעותקרנותבתמיכהבסרטיםהמצליחיםמסחרית,עלפיהיקף
ההצלחההמסחרית.כלומר,ברורכיההמלצותאינןמתקיימותזולצדזו.
ב .מעיון ראשון בדו"ח עולה כי עמדות חברי הוועדה לא היו מקשה אחת וגם
הנתונים שהוצגו בפני חברי הוועדה לא פורשו על ידם באותו האופן .כך,
לדוגמא ,נחלקו הדעות באשר למידת המגוון והרב-תרבותיות המתקיימת
בפועל בסרטי הקולנוע להם ניתן סיוע ,ואף נחלקו הדעות באשר לדרכים
והאינדיקציות לקבוע את מידת המגוון והרב-תרבותיות כאמור .חלק מן
הציטוטים בדו"ח מוצגים בצד פרשנות לציטוטים אלה ,ובחלק מן המקרים,
לאורהתייחסויותנפרדותשלחבריםבוועדה,לאברורמימחבריהוועדהמציג
פרשנותזו.
ג .בנוסף ,הפרסום באתר המשרד הוא למעשה פרסום חסר ,שהרי הדו"ח הוגש
למועצה הישראלית לקולנוע שהיא המוסמכת לפי חוק למתן ייעוץ לשרה
ולממשלה למדיניות בתחום .הפרסום באתר המשרד לא כלל את החלטות
המועצההישראליתלקולנוע לאחרשדנהבהמלצותהוועדה . כפישצויןלעיל,
מידעלאפורמאלימעלהשעשוילהיותעניןלציבורבהכרתעמדתההשונה,אל
מולהמוצעבתזכיר.

לסיכום,נבקשלשובולצייןאתהליקויבאופןקיוםהליךההיוועצותעםהציבורלגביתזכיר
חוק חשוב זה ,תזכיר שיש בו משום חשש לפגיעה בתחום תרבות חיוני ותוסס זה .דיון
ציבורי ממשי ומקיף ,הבוחן את משמעות הדברים שהובאו בפני הוועדה הציבורית ובפני
המועצההישראליתלקולנוע,הליךהבחינהשהתקייםעלידיגופיםאלהומשמעותההצעות
המוצגותכעתלציבור–הואדיוןחיוניוהכרחי. 

חופש הביטוי האמנותי חיוני ומרכזי לתחום הקולנוע ,כלכל תחום תרבות ,וכן לשם מתן
אפשרות ממשית למימוש הזכות לתרבות של קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית,
תרבויות,ודעות. בשלתלותוהמשמעותיתשלתחוםתרבותזהבמימוןציבורי ,הואעלול
להיפגעבאופןממשיויסודימשינויהליכיהתמיכה כמוצע,העלוליםליצור תלותפוליטית
וחשששלממשלהתערבותממשלתיתבפעולתמוסדותהתרבות. 
והערהמסכמתאחרונה -בימיםאלהמושלםבמסגרתהמכוןהישראלילדמוקרטיהמחקר
מדיניותהבוחןאתעקרונותמימוןתרבות,מדיניותתרבותוממלכתיות.במסגרתהמחקר
נבחנה,ביןהיתר,מרכזיותםוחשיבותםשלגופיםציבורייםהפועלים״כמטחוויזרוע״מן
הגורמיםהפוליטיים,ומבטיחיםזירהמתאימהלגיבושמדיניותתרבותויישומה.המועצה
הישראלית לקולנוע עשויה היתה להוות גוףכאמור,לוהיומוענקותלהסמכויות ושיקול
דעתבלתיתלוייםלגיבושכלימדיניותתרבותבתחוםהקולנועוליישומה. 
כמו כן נמצא כי גם מדינות אחרות מבקשות בעשורים האחרונים להבטיח באמצעות
מדיניותתרבותאתהביטויהחברתיהרחבואתהמגווןהתרבותי.כפישעולהמןהמחקר,
מדיניות תרבות המבקשת להבטיח הרחבה של המגוון התרבותי מתבצעת במדינות רבות
באמצעות גופים ציבוריים ובלתי תלויים ,ולא באמצעות התערבות פוליטית וממשלתית
אשר עלולה ליצור חשש לתלות ,צנזורה עצמית והגבלות ביטוי . גופים ציבוריים ובלתי
תלויים נדרשים לפתח מנגנונים ותמריצים לפעולת מוסדות התרבות לצורך הבטחת זירה
תרבותיתבת-קיימאותוססת.זאת,עלמנתשמנגנוניםותמריציםאלויבטיחוייצוגויצירה
מגווניםוהגםשישבכךאתגרגדוליותרמהתערבותישירהבפעולתםשלמוסדותהתרבות.
אלוהםמהלכיםהשוניםבתכליתהשינוימןהמוצעבתזכירשבפנינו.
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