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לכבוד: 
אלכס קושניר. 

הנדון: בקשה להקים ועדת הכספים. 

שמי דים אמור יו"ר ארגון 'המגן' ( ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע ).  

נושא הפניה: 

תיאטרון ובתי הספר למשחק ( עמותות ) משתמשים בכספי הציבור לא כדין, לעיתים עוברים על החוק. יחד עם זאת משרד התרבות
מעביר כסף לעמותות ותיאטרון אופן די אוטומטי. בבתי הספר למשחק ( עמותות ) זכויות של התלמידים נפגעים בצורה קשה ( הטרדות

 https://bit.ly/326He3W :מיניות, ניצול תלמידים וכו' ) קרא תחקיר

1. תיאטראות מקבלים מיליוני שקלים מטעם המדינה, יחד עם זאת הנהלה מנסה לשרוף תקציב ( לא עושים שום מאמץ על מנת לחסוך את
כספי הציבור) ואבסורד שהכסף לא מגיע לשחקנים. 

2. מנהלי בתי הספר ( עמותות ) מקבלים שכר מאוד גבוה ( מעל 400,000 ש"ח בשנה) , יחד עם זאת התלמידים ו/או סטודנטים משלמים כ
20,000 ש"ח כשר הלימוד ( יש לציין: משרד התרבות החליט ששכר הלימודי אמור להיות 14,000 ש"ח אך בתי הספר לא מכבדים את

הדרישות של משרד התבות - אבסורד: לא מכבדים אבל ממשיכים לקבל תמיכות ). 

3. פנינו לבתי הספר למשחק ( עמותות ) הם מסרבים לענות ( מסתירים מידע ). 

4. בתי ספר למשחק מכריחים את הסטודנטים לעבוד לטובת בית הספר - ללא תשלום, בחינם. 

5. תלמידים מפחדים להגיש תלונות על הטרדות מיניות, משרד התרבות ענה לנו שלא מטפל בנושא זה. 

6. בית ספר בית צבי בצורה קשה עובר על החוק אך דבר לא נעשה . 

7. בתיאטראות אין פרסום האודישנים, כך אי אפשר לדעת איך השחקנים מתקבלים לתיאטרון ( מונופול ) . 

8. תיאטראות פרינג' ו/או אנסמבלים ו/או קבוצות התיאטרון ( עמותות ) מקבלים תמיכה ממשלתית, אך לשחקנים לא משלמים שכר עבור
חזרות ( שחקנים עובדים בחינם ) . 

9. תיאטראות פרינג' ו/או אנסמבלים ו/או קבוצות התיאטרון ( עמותות ) מקבלים תמיכה ממשלתית, אך לשחקנים לא משלמים שכר עבור
הצגות  ( שחקנים מקבלים שכר אך ורק אחרי הצגה השלילית ) . 

 https://bit.ly/3yEIkiE - מצרף תחקיר שלנו

אנו מבקשים להקים ועדה ולתת לנו במה כדי שנסביר את הדברים, מדינת ישראל יכולה לחסוך עשרות מיליוני שקלים. 

בברכה, 
דים אמור, 

יו"ר ארגון 'המגן'.

כתובת: המסגר 56, תל אביב יפו
טל': 050-258-6005
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