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שלום רב,
הנדון :תשובה לפנייתך מכוח חוק חופש המידע ,תשנ"ח – הממונה על חופש המידע
בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ( 1998 -להלן  -החוק) בנושא מיזם "ישראל מחוברת"
של משרד התרבות והספורט ,התקבלה במשרדנו בתאריך  5במאי .2020
להלן פירוט המענה:
 .1הפעילות במסגרת "ישראל מחוברת" החלה בתאריך .24.3.2020
 .2משרדנו הקצה למיזם זה סך של כ 8.5-מלש"ח מהתקציב הלא מנוצל של פרויקט "תרבות לפריפריה" ,כאשר
נקבע ,כי התקציב בכל חודש לא יעלה על  2מלש"ח (עד תום הסכם ההתקשרות עם חברת "פמי פרימיום"
בתאריך .)31.7.2020
 .3במאגר האמנים הקיים בפרויקט "פמי פרימיום" יש כ 10,000-אמנים משישה תחומי האמנויות .לאחרונה
התווספו למאגר עוד כ 170-אמנים ,וממתינים לאישור לכניסה למאגר עוד כ 190-אמנים נוספים .הכללתם של
האמנים במאגר זה ,מאפשרת לגופי השידור לפנות אל האמנים הללו לצורך השתתפותם במיזם "ישראל
מחוברת".
 .4התשלום לאמנים בגין הפעולות שבוצעו ישולמו באמצעות הגופים המפעילים פעילות זו .התשלום ניתן למגוון
רחב של אמניות ואמנים  -אמנים צעירים ,אמנים ותיקים ,יוצרים עצמאיים ,גופי תרבות נתמכים וצוותיהם
הטכניים הנלווים.
 .5במסגרת הקול קורא לגופי שידור הוגשו כ 20-בקשות ,מתוכן אושרו עד כה  3בקשות העומדות בתבחינים
הנדרשים.
 .6בכל יום מתקיימות בתכנית המיזם  5הופעות בבוקר 4 ,הופעות אחר הצהריים ו 4-הופעות בערב ,בהן נוטלים
חלק עשרות אמנים ואנשי צוות (אנשי סאונד ,תאורנים ועוד).
 .7מתחילת המיזם חלפו כ 25-ימי פעילות והופעלו כ 2,000-אמנים ואנשי צוות ,אשר יתוגמלו בגין פעילותם זו
במסגרת הבמות הדיגיטליות (נציין ,כי חלק מאנשי הצוותים הטכניים נשארים יום שלם).
 .8כמו כן ,בתאריך  4.5.2020הושקה גם פעילות בחברה הערבית ,באמצעות אתר "בוקרא" .הפעילות כוללת ,בשלב
זה ,חומרים מוקלטים של גופי תרבות ואמנים מהחברה הערבית.
 .9עוד נציין ,כי עד כה בוצעו מאות מופעים במספר תחומי תרבות:
 .9.1בתחום התיאטרון  -בוצעו מופעים של גופים רפרטואריים ושל יוצרים;
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 .9.2בתחום המוסיקה  -בוצעו מופעים של אמנים ותיקים ,אמנים מסוגות המזרח והמערב ,יוצרים חדשים,
תזמורות והרכבים שונים;
 .9.3בתחום הקולנוע  -בוצעו מפגשי יוצרים;
 .9.4בתחום האמנות הפלסטית  -בוצעו סיורים וירטואליים והפעלות מרחוק של יוצרים;
 .9.5בתחום הספרות  -בוצעו מפגשי סופר ,שעות סיפור והשתתפות בתכנית ראיונות.
 .10פירוט האמנים שהופיעו בתחומים השונים מופיע בדף הפייסבוק של משרד התרבות ,במסגרתו אנו משדרים
בכל יום את רשימת התכנים השונים.
 .11הגופים ,אשר פעלו בחודשים מרץ  -אפריל  ,2020קיבלו סך של כ 1.6-מלש"ח ,המיועדים לתשלום לאמנים
השונים שהופיעו ולצוותים הטכניים ,שליוו את המופעים הללו.
 .12מצ"ב למכתב זה:
.12.1

נוסח קול קורא שפורסם למיזם.

.12.2

תעריפון אמנים.

בברכה,

יואב רם ,הממונה על חופש המידע
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