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 לכבוד

 גב' מירי רגב

 והספורט שרת התרבות

 והספורט משרד התרבות

 

 שלום רב,

 

 סינמטק ירושליםשלילת מימון מהנדון: 

 

 

ית ירושלים, ילראש עיר 24.4.17אבל לצערנו לא בהפתעה על מכתבך מיום שמענו בדאגה רבה 

בשל הקרנת סרטו התיעודי של יותם פלדמן  הקורא לו לשלול תקציב מהסינמטק ירושלים

"המעבדה" וקיום דיון על ייצוא נשק מישראל בהשתתפות עו"ד איתי מק. זאת בשל קיומו של "כנס 

 רת כנגד המדינה, ערכיה וסמליה".וכדי למנוע מימון של "פעילות החות כלשונךאנטי ישראלי" 

ו להסיר את האיום בקיצוץ בתמיכה לפני פחות משנתיים פנינו אליך בנושא דומה, כשדרשנ

 בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשל הקרנת סרט תיעודי על יגאל עמיר, וכך כתבנו:

שרת התרבות איננה קומיסרית התרבות ומשרד התרבות איננו צנזור התרבות. תפקידו של משרד "

וות מדיניות להת אחראית . שרת התרבותןהתרבות הוא לתמוך בתרבות ובאמנות ולא לחנוק אות

תכניה של יצירת אמנות ולהחליט על בתרבות, אבל אסור באיסור חמור למשרד התרבות להתערב 

 "תמיכה ביצירה לפי הנושא שלה או המסר אותו היא מבקשת לקדם.

וא לעסוק בסוגיות רגישות ומעוררות מחלוקת ולעודד חשיבה ביקורתית. אין השל הקולנוע  ותפקיד

 המדינה או להימנע מביקורת.של  התדמיתלשמור על  וזה מתפקיד

על ידי המשנות ליועץ המשפטי לממשלה אין לך כל  2015באוגוסט כפי שהובהר לך הבהר היטב 

סמכות להתערב בתכנים ובנושאים של היצירה האמנותית. גם לעיריית ירושלים אסור לפעול כך, 

חה בשתי ידיים את פנייתך באומרו: "העירייה אינה מתערבת בתכנים דה כשייויפה עשה ראש העיר

 אמנותיים ואינה צנזור גם במקרים שהתכנים אינם לרוחנו".
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הניסיונות החוזרים ונשנים לאיים על אמנים ועל מוסדות תרבות בשלילת תקציבים בשל כך 

התרבות מהווים שאמנותם אינה עולה בקנה אחד עם העמדות והדעות הפוליטיות של שרת 

 התערבות פסולה בחופש היצירה האמנותי ופגיעה בערכי יסוד דמוקרטיים.

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים : יםהעתק

 מינהלי(-גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 , היועצת המשפטית, משרד התרבות והספורטאלמוגי-פרברהדס גב' 
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