שדולת התרבות בכנסת

31.7.15
לכבוד :
ח"כ משה כחלון
שר האוצר
הנדון :הצלת התרבות בישראל :העם רעב גם לתרבות
אנו פונים אליך בדאגה רבה מאחר שהתרבות בישראל עומדת בימים אלה בפני משבר
חמור .מדיוני תקציב המדינה מסתמן שבמקום לפעול להעלאה הדרגתית של תקציב
התרבות ,בכוונתך ובכוונת משרד האוצר לקצץ גם ממעט המשאבים שהופנו עד כה למען
הנשמה של האזרחים בישראל.
כיום ,עומד תקציב התרבות על  0.18%מתקציב המדינה ועל מנת להציל את התרבות,
נדרשת העלאה מדורגת לכדי  1%מסך תקציב המדינה ,כנהוג במדינות המפותחות .אם לא
ייעשה כך ,ייעלמו מהנוף והתרבות בישראל ספרים ,שירים ,הצגות ,קונצרטים ,סרטים,
תערוכות ,פסטיבלים ,מופעי במה ורחוב ,שהעשירו ומעשירים את חיי כולנו ,כמו גם
החינוך לתרבות לילדים ונוער.
המאבק להעלאת תקציב התרבות אינו אישי או מגזרי ,זהו גם גזר דין מוות לזכותם של
ילדים ומבוגרים בכל רחבי הארץ ,מכל המגזרים החברתיים לצרוך תרבות בכל מקום
ברחבי מדינת ישראל.
על מנת להציל את התרבות בישראל מקריסה ולהבטיח עוד שנים רבות של יצירה מקורית,
התאגדו כל גופי התרבות ,ארגוני היוצרים ומשרד התרבות למאבק להגדלת תקציב

התרבות .אנו ,הח"מ מצטרפים וקוראים לך שר האוצר ,משה כחלון ,כמי ששם את
האג'נדה החברתית לנגד עיניו לאורך כל חייו הציבוריים ופועל לצמצום הפערים
החברתיים :אל תפנה עורף לתרבות ,כי :העם רעב גם לתרבות.
כנבחר ציבור ,השותף לשליחות החשובה של כולנו ,אל תיתן את ידך לתקציב שלא
יכלול גידול משמעותי בתקציב התרבות של המדינה .כי גם לנשמה מגיע.
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