
 

 

   ي؟سرائيلاإل التمويل مظلة تحت 48ـال لسطينييلف مستقل سينمائي إلنتاج مكان من هل
 

 
 1948 العام أراضي في الفلسطينية الجماهير قبل من سرائيلإل والثقافية األكاديمية المقاطعة تطبيق ومعايير مبادئ تراعي

 من الماضية، سنواتال خالل الحملة اجتهدت ،بالتالي .الدولة في ات/نيمواطن كونهم (48) الداخل اتي/فلسطيني خصوصية
 من ،48 مناطق في اجتماعيين ونشطاء ات/وفنانين ات/وأكاديميين وطلبة ات/مثقفين مع وحوارات وجداالت لقاءات خالل
 الُمرّكب. ن/واقعهم تالئم معايير صياغة أجل
 

 في الفلسطينية الجماهير قبل من سرائيلإل والثقافية األكاديمية المقاطعة تطبيق لكيفية لمعايير مقترح المساعي هذه عن نتج
   :2012 العام في مسودتها نشرت التي ،المعايير تلك بموجب .11948 العام أراضي

 ؛ضرائب كدافعي للمواطنين طبيعيّ  كحقّ  الدولة من وغيرها وصّحية وفنية ثقافية خدمات على الحصول من مانع ال (1)
 والمؤسسات والمشافي والدراسة العمل أماكن في يينسرائيلاإل-واليهود 48 فلسطيني بين ةالمعتاد اليومية العالقات (2)

 ؛تطبيعًا ذاتها بحد تشكل أن يمكن ال وغيرها
 في الكاملة )المعايير تطبيعًا. ليس واألبارتهايد االحتالل ضد للصهيونية المعادية يةسرائيلاإل القوى مع المشترك النضال (3)

 الرابط(
 

 ،لها وفقًا نويعملو هانتبنوي الذين خاصة والسينمائيين عامة الفلسطينيين الفنانين عدد يوميًا يزداد ،المعايير تلك وضعت منذ
 تلك دتأ ضرائب. دافعي كونهم حقك يسرائيلاإل التمويل مظلة تحت أعمالهم فيه ينتجون الذي نفسه الوقت في وذلك

 أحد قبطي، إسكندر حرّ ص ،2010 العام ففي منه. بد ال صطدامال ية(سرائيلاإل والمواطنة الفلسطينية )الهوية االزدواجية
 هو يسرائيلاإل السفر جواز يحمل كونه نأو إسرائيل، يمثل ال وانه ،يإسرائيلك هنفس فعرّ يُ  ال نهأ ،"عجمي" الفيلم يمخرج  

 2 بقيمة والمقدر ه،لفيلم يسرائيلاإل التمويل سحبب اإلسرائيلية السلطات مطالبة إلى الموقف هذا دىأ .فقط تقني موضوع
   .2شيكل مليون

 
 كإنتاج العالمية المهرجانات في "توما فيال" فيلمها عراف سهى الفلسطينية المخرجة فتع رّ  ان وبعد ،2014 العام فيو

ول كونه رغم ،فلسطيني  بدأت ،3والمتوسطة الصغيرة المصالح دعم وصندوق يةسرائيلاإل السينما صناديق قبل من ُمم 
 مثل لتمنع السينما لقطاع الدعم ومعايير شروط وتغيير السارية القوانين مراجعة على بالعمل ختصةالم يةسرائيلاإل السلطات

 انداغالبروبا لخدمة يسرائيلاإل الفني العمل في وخرطهم وأسرلتهم الداخل فلسطينيي عزل استمرار ولتضمن الحاالت هذه
  ية.سرائيلاإل

       
 العام القطاع تمويل عن نبذة إعطاء من بد ال ،اليها تطمح التي وتلك ،إسرائيل بها قامت التي التغييرات الى نتطرق ان قبل

 لدعم شيكل مليون 800 ـال تقارب سنوية ميزانية يةسرائيلاإل الحكومة تخصص .والسينمائي التلفزيوني نتاجلإل اإلسرائيلي
 القوانين مختلف بموجب الميزانيات هذه تخصيص يتمو ،الوثائقية والبرامج المسلسالتو ينمائيةالس االفالم وانتاج صناعة
 التسويقو البروباغاندا آليات من هام جزءك استخدمته طالما الذي القطاع هذا وتنمية لتنظيم إسرائيل وضعتها التي نظمةواأل
  :رئيسيين مصدرين من الميزانيات هذه تخصيص يتم .4 العالم حول والصهيونية يةسرائيلاإل
 

 السينمائية فالماأل لتمويل غالبيتها 5 الثقافة وزارة قبل من ميزانية (١) جزءين: من يتكونو ،العام القطاع :ولاأل المصدر
 ميزانية) المحلي التلفزيوني لإلنتاج الحكومية البث سلطة من ميزانية (2) ،شيكل( مليون 80 كانت 2014 العام )ميزانية
    .(6شيكل مليون 300 كانت 2017 العام
 

                                                 
 1948 العام أراضي في الفلسطينية الجماهير قبل من إلسرائيل والثقافية األكاديمية المقاطعة تطبيق ومعايير مبادئ 1
 اإلسرائيلية اليمينية الصحافة في عجمي فيلم عن مقال 2
 سهى عراف انا فلسطينية وفيلمي فلسطيني 3
 الفنون بواسطة إسرائيل لتسويق الميزانيات تخصيص بشان 2005 العام من مقال     اإلسرائيلية الخارجية وزارة موقع  4
  الثقافة وزارة قبل من السينما لصناديق الدعم شروط 5
 المحلي اإلنتاج في “كان” قناة استثمار 6
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https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001228406


 

 

 هذه .التلفزيون قطاع في الفني اإلنتاج دعم لىإ يهدف وهو "المحلي االنتاج تمويل" نظام - الخاص القطاع :الثاني المصدر
 القنوات كل على التلفزيون. لتشغيل الرخص شروط بموجب اإلسرائيلية التجارية التلفزيون قنوات على ةمفروض نظمةاأل
 من %15 استثمار ،Yes و Hot  مثل ،القنوات متعدد التلفزيونية للخدمات المزودة الشركات وعلى التجارية يةسرائيلاإل

 نوع من محلية عمالأ إلنتاج Yes و Hot  للخدمات المزودة الشركات دخل من %8 قيمته ماو 7التجارية القنوات دخل
(genre) إلنتاج الميزانية هذه معظم يُخّصص .8عنها مستقلة خاصة نتاجإ شركات بواسطة وذلك تجاري غير درامي فني 

 .9شيكل( مليون 160 كانت 2014 العام ميزانية) للتلفزيون وثائقية فالمأو دراما مسلسالت
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 المقاطعة معايير مسودة نشرت ما وبعد ،2005 العام في (BDS) إسرائيل لمقاطعة التاريخي الفلسطيني النداء طالقإ منذ
 بتمويل ،48 أراضي في ات/لفلسطينيين نيةوالتلفزي عمالواأل فالماأل من مجموعة أُنتجت ،2012 العام في الفلسطيني لداخلل

 يأل هنا التطرق دون )من يةالتلفزيون عمالواأل فالماأل من نةالعيّ  هذه تحليل من ية.سرائيلاإل الصناديق من األقل( على )جزئي
 معايير خرق دون األعمال هذه إلنتاج إسرائيلي رسمي تمويل قبول مستحيلال شبه وأ الصعب من نهأ يبدو ،مباشر( بشكل منها

 بسبب المقاطعة لمعايير خرقها عدم أو بخرقها يتعلق ما بكل "الرمادية المنطقة" في تقع االنتاجات هذه كون ،المقاطعة
  بهم. الخاصة المقاطعة معايير في 48 فلسطينيي خصوصيةل المراعاة

 
ً خرق 48 من ةفلسطيني ةلمواطن فيلم نتاجإل اإلسرائيلية الصناديق من تمويل خذأ يعد ال المعايير، هذه حسب ،مثاًل   لمعايير ا

 في اً خرق يعد إسرائيلي كإنتاج البالد خارج الفيلم هذا عرض لكن اً.خرق نتاجاإل في ليينيئاسرإ شراكإ يعدّ  ال قد كما ،المقاطعة
ً  يعدّ  العربي الوطن في وعرضه الحاالت غلبأ  )الضفة 67 أراضي من فنانين مشاركة تعدّ  كما .الحاالت كل في تطبيعا

 داخل ،ذلك الى باإلضافة .يإسرائيل يأ فيه يشارك لم ان حتى تطبيعاً، فيلم هكذا في السوري( الجوالن أو مثالً، الفلسطيني،
 المنتج ودور المشروط التمويل إلى بل المضمون إلى تنظر ال )التي المقاطعة معايير عن النظر وبغض ،الرمادية المنطقة هذه

                                                 
  القنوات بث لمجال الخاصة اللجنة توصيات 7
 اإلسرائيلي االتصاالت لقانون ٢٥ رقم تصحيح 8
  المحلي باالنتاج إسرائيل في التلفزيون البث مؤسسات استثمار 9

https://www.themarker.com/advertising/1.5810873
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/032_002.htm#Seif20
https://www.themarker.com/advertising/1.2990657


 

 

ً هام اً دور الفيلم مضمون يلعب اإلسرائيلية(، البروباغاندا خدمة في الفني  معايير من يأ الفيلم يخرق أال الممكن فمن .جًدا ا
 وكأنها االستعمار تحت والواقع المستعمر بين العالقة )يبيّن تطبيعياً  همضمون يكون نأ ولكن 48 بفلسطينيي الخاصة المقاطعة
  ية.سرائيلاإل انداغالبروبا يخدم وأ طبيعية(

 
 ـك ومخرجيها فالماأل هذه إسرائيل فتعرّ  إذ روحها، مع تتعارض فهي ،المقاطعة معايير عمالاأل هذه تخرق لم لو حتى
 كما حقوقه أجل من شعبنا نضال يضعف مما "ليبراليةلوا والتعددية الديموقراطية" أكذوبة لترويج وتستخدمها "ليينيسرائ"إ

           .BDS الفلسطينية القيادة ذات العالمية المقاطعة حركة يضعف
 

 :هي 48 في الفلسطيني السينمائي نتاجاإل من خيرةاأل السنوات تجربة بعد نفسها تطرح التي سئلةاأل أهم بعض فإن ،بالتالي
   

  ي؟سرائيلاإل التمويل مظلة تحت 48 لفلسطينيي مستقل سينمائي إلنتاج مكان من هل -
 والتلفونيون السينما قطاع لتمويل المخصصة اإلسرائيلية ميزانياتال من ضرائب، كدافعي ،االستفادة الممكن من هل -

  ية؟سرائيلاإل انداغباوالبر (نفهأ عن اً رغم) يخدم ال فني عمل إلنتاج الحالية نظمةواأل القوانين طارإ في
 االدعاء هذا يصمد هل مشروط، غير عام بشكل هو الفني لإلنتاج اإلسرائيلي التمويل بأن السابق في االدعاء كان إن -

 االستعماري النظام خاللها انتقل التيو ،خيرةاأل اتالسنو في اإلسرائيلي السياسي المناخ في الكبيرة التغيرات أمام
 العنصري الفصل مرحلة إلى نيالفلسطيني نمواطنيال تجاه )نسبياً( المخفيّ  العنصري الفصل مرحلة من اإلسرائيلي

   والفن؟ الثقافة فيها بما الحياة، نواحي كافة في والمستشري الفج
 

 هتقدم الذي الدعم هدافأ ،بالموضوع المتعلقة يةسرائيلاإل نظمةواأل القوانين في التدقيق علينا وغيرها سئلةاأل هذه على لإلجابة
 لصالح الفنية عمالاأل هذه تسخير وكيفية ،والقوانين نظمةاأل في المخططة التغيرات ،للمنتجين يةسرائيلاإل السينما صناديق
     ؟الظروف هذه تحت المستقل لإلنتاج مكان 48 لسينمائيي يبقى هل السؤال في البحث ثم ومن ،سرائيلإل الترويج

 
 :10 السينما صناديق قبل من السينمائي نتاجاإل دعم هدافأ
 

 الحكومية السينمائي الدعم ميزانية بتوزيع تقوم واللجنة سينما، لجنة بتعيين الثقافة ةوزير قومت ي،سرائيلاإل السينما لقانون وفقًا
 التالية: هدافاأل لتحقيق الدعم صناديق على
  

 السينما( صناديق دعم لشروط (6ب)3 بند ،السينما قانون من 12 )بند البالد خارج اإلسرائيلية االفالم تسويق .1
 السينما( قانون من أ2 بند) يةإسرائيل افالم انتاج وتشجيع دعم .2
 (السينما قانون من ب2 بند) السينما مجال في الدولي التعاون تشجيع .3
 (.السينما قانون من و.2 ج.2 بنود) يسرائيلاإل السينما توثيق دعم ي،سرائيلاإل الفيلم تشجيع .4
 

  ي:إسرائيلك فيلم تعريف شرط
 
 به تتكون ان اي "،يإسرائيل" الفيلم يكون ان هو السينما وقانون الدعم صناديق قبل من لألفالم الدعم شروط من شرط ولأ

وضع لتعريف التشريعات هذه تأتي 11.ي(إسرائيل كفيلم بفيلم )االعتراف السينما تشريعات عليها تنص التي الشروط  القواعد و 
 التي التقنيات من الكثير الشروط هذه تشمل تمويله. يحق بالتاليو "يإسرائيل" ـب الفيلم تعريف يمكن لها وفقا التي والشروط
 داخل االنتاج مصاريف غالبية تصرف وأن يةسرائيلاإل الهوية حاملي من نتاجواإل العمل طاقم غلبيةأ تكون نأ تضمن

        ."إسرائيل"
 

           ي؟سرائيلاإل القانون حسب الفيلم هوية يحدد ماذا ،اذاً  .ال الفيلم؟ هوية المخرج على يفرض هذا هل
 

                                                 
 اإلسرائيلي السينما قانون 10
 (إسرائيلي كفيلم بفيلم االعتراف) السينما تشريعات  11

 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/he/il/il085he.pdf
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 الثقافة وزيرة قامت ،عراف وسهى قبطي اسكندر الفلسطينيين، المخرجين تصريحات ثرإ وعلى عالميًا متبع غير نهأ رغم
 :تشترط باتت بحيث أ(7 و 7 )البنود 12 فالماأل صناديق تمويل معايير بتغيير ،ليفنات ليمور ،2015 في يةسرائيلاإل
 
 البالد خارج له عرض يأ في "سرائيلي"إ كفيلم اإلسرائيلية الصناديق تمويل من فيلم يأ تعريف (1)
 13 الفيلم ونهاية بداية في يةسرائيلاإل الثقافة وزارة شعار وضع (2)
  للفيلم الرسمية والترويجية التسويقية المواد كافة في يإسرائيل كفيلم الفيلم تعريف (3)
 
  :سرائيلإل باإلضافة اخرى دول مع بالشراكة السينمائي نتاجاإل
 

 )production-co( 14 لألفالم مشترك لتمويل تعاون اتفاقيات على دولة 19 مع إسرائيل وقعت -
 .سرائيليإك تعريفه شرط من الفيلم تعفي ال فهي المقاطعة، معايير تخرق ةالشراك هذه مثل كون عن النظر بغض -

     15"استرالي سرائيليكـ"إ الفيلم تعريف يتم ان على سترالياأ مع لالتفاق 7 البند ينص ،مثال
 
 التالية: التبعات ذلك على وتترتب ،الدعم التفاقية ا  خرق ذلك سيعد "سرائيليكـ"إ فيلمه/ا تعريف عدم مخرج/ة ت/قرر لو
 
 الفيلم في هحقوق كامل المخرج يرهن العقد تنفيذ لضمان :16سرائيلياإل السينما صندوق مع التفاقا في 12 لبندل وفقا .1

 الدعم. صندوق لصالح يملكه( خرآ حق أي أو ،االنتفاع حقوق ،فكريةال ملكيةال )حقوق
 يفقد بالتاليو ،االتفاق في للمخرج الممنوحة الحقوق كافة يستغل نأ لعقدل المخرج خرق حال في الدعم لصندوق يحق .2

  تلقائي. بشكل الفيلم في هحقوق كافة المخرج
 

  ؟المخرج موافقة دون من العامة للعالقات الفيلم استعمال الدعم صندوق وأ الثقافة لوزارة يحق هل
 

  ية.سرائيلاإل السينما تطوير جلأ من الفيلم استخدام للصندوق يحق ،الدعم وصندوق المخرج بين لالتفاقية 10 للبند وفقًا نعم.
 

  ؟التفزيون وقنوات البث بسلطات المتعلقة التمويل مسارات عن ماذا
 

 إلى العربية باللغة إسرائيل صوت إليصال تهدف حيث ،يةسرائيلاإل انداغالبروبا جهاز من اً جزء تعد :17 (مكان) البث سلطة
 االصطناعي القمر عبر هاتبث عربية تلفزيونية مضامين إلنتاج ميزانيات تخصص وهي .هفي هاتصور تحسينو العربي العالم

 معايير يخرق تلفزيوني إلنتاج معها تعامل يأ فإن لذا، .العربي الوطن لمخاطبة واليوتيوب االجتماعية والشبكات المفتوح
ً تطبيع ويعد المقاطعة  (اإلسرائيلي" الدفاع جيش" باسم االحتالل جيش يعرف ةالعربيب االخبار قسم مثالً،)  .ا

 
YES , HOT – فلسطيني بيت الف 400 صلأ )من مشترك الف 40 من قلأ هو (48) الفلسطينيين مشتركيهما مجموع 
 عربيةبال إلنتاجات ميزانية يأ الشىكات تلك تخصص ال بالتالي .الفلسطيني هورالجمب معنيتين غير أنهما أي ،(48 في

  .ات/فلسطينيين ات/لمخرجين
 
 ولكن ،فلسطينيين لمخرجين العبرية او العربية باللغة وثائقية إلنتاجات يزانياتم تخصصان فهما 8 وقنال دوكو-يس ةقنا أما
      .العام القطاع من وبالذات ،ضافيةإ موارد من دعم يتطلب هذه
 

                                                 
 االسينم صناديق دعم معايير على ليفنات ليمور وضعتها التي التغيرات 12
  اإلسرائيلية السينما صندوق قبل من (الكريديتس) الوزارة شعار وضع تعليمات 13
  المشاركة الدول قائمة 14
 المشترك لإلنتاج استراليا - رائيلسإ اتفاقية 15
 اإلسرائيلي السينما وصندوق منج بين عقد موذجن 16
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http://www.directorsguild.org.il/upload/infocenter/info_images/30032015124733@%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.filmfund.org.il/CMS_uploads/logosAndTitles.docx
http://nfct.org.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://nfct.org.il/wp-content/uploads/2014/04/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94.pdf
http://www.filmfund.org.il/CMS_uploads/FormsAndExamples/hozeHashkaaLaatar.pdf
http://www.makan.org.il/


 

 

 بالعبرية. لإلنتاج تميلهما ينحصر وبالتالي فقط، العبرية باللغة الناطق روالجمه انتخدم :)كيشيت( 2 و )ريشيت( 10 القنوات
 العقلية في العربي وللمجتمع لإلنسان يةالسلب النمطية الصورة يكّرس شكلب ية"عرب" شخصيات دمج يتم مسلسالتها غلبأ في
 تعود ريشيت ,18نترناشيونالإ-كيشيت شركة بواسطة )كيشيت عالمي نفوذ وريشيت لكيشيت .العنصرية الصهيونية يةسرائيلاإل

 HBO و etflixN  مثل شبكات خالل من للعالمية الوصول في نحتا وقد ،(19العالمية ndimolE لشركة (%33) مكليتها
     ة.عالمقاط لمعايير اً خرق حتما يشكل مما اموغيره

 
 :والتلفزيوني السينمائي اإلنتاج بتمويل الخاصة والقوانين نظمةاأل على المتوقعة والتعديالت التغييرات

 
 تصحيح يتم نأ على "كوهيليت" تطرفمال اليميني الحقوقي المركز قدمها التي التوصيات تنص :الدولة يةديهو نفي عدم .1

 دعمي ،المسلحة المقاومة ؤيدي ،الدولة يهودية نفي"ي عمل أي دعم عن تمتنع بحيث السينما لصناديق الدعم شروط
 يعتق قد األواى، للوهلة 20.الدولة شعارات او مل  ع   كرامة مسي أو ،حداد يوم "يسرائيلاإل االستقالل يوم" يعتبر ،رهاباإل

 ضوء في ولكن فيلم. أي مضمون في النظر حين الواقع أرض على تطبيقها مكانب الصعب من الشروط هذه أن البعض
 على نشرتها قصيدة بسبب "رهاباإل دعم" بتهمة 21طاطور دارين الفلسطينية لشاعرةل يةسرائيلاإل المحكمة نةاإد

 طبق إذا التمويل من ستُحرم الفلسطينية األفالم من الكثير مضامين أن استنتاج يمكننا للمقاومة، تدعو االجتماعية الشبكات
 22 "النكبة قانون" في إسرائيل استعملتها التي هانفس هي فيه المقترحة التعديالت إن إدراجه؟ واقعية وما الشرط. هذا

    التمويل. في اهذ "كوهيليت" شرط إدراج توقع الواقعي من لذا، ،(2011 عام الميزانية قانون على )تعديالت
  

ً  :الثقافة وزارة قبل من مباشرة الصناديق لجان اعضاء تعيين .2  تسليم يتم ،السينمائي نتاجاإل دعم صناديق عمل لنظام وفقا
 المشاريع اختيار يتم لتوصياتهم ووفقا ،المقترحة المشاريع بتقييم نيقومو )محكمين( electors ـل المقترحة فالماأل جميع
 الثقافة وزارة فإن ،الصحافة في نشر لما وفقا الصناديق. قرارات يسيتس منع تضمن الطريقة هذه تمويلها. سيتم التي
ً  سيؤدي مما الوزارة قبل من أجورهم ودفع مباشرة المحكمين هؤالء تعيين ليصبح النظام هذا تغيير بصدد  الى حتما
 الدولة وامرأ ينفذ مستقل غير جهاز إلى الدعم صناديق حولسي مما ،الحكومة أجندة مءلتال واالختيارات اراتالقر يسيتس

      23 للدولة. دعائي كفيلم الصناديق قبل من مدعوم فيلم كل سيصبغ وبالتالي
 

 الرئيسي: االستنتاج
 

 يأ توجد ال والتلفزيون، السينما قطاع تمويل لشروط المذكورة الخطيرة لتعديالتل الدولة تبني قبل وحتى ،عالهأ ورد لما وفقًا
 .48 بفلسطينيي الخاصة المقاطعة معايير خرق دون يإسرائيل جزئي( أو )كلي تمويلب مستقل فلسطيني فيلم إلنتاج مكانيةإ

 حيث مقاطعتهاو رفضها الظروف هذه في يتوجب نهإ الإ ضرائب، كدافعي 48 فلسطينيي حق من الميزانيات تلك كون رغم
ل  " الى تؤدي وحتما مشروطة نهاأ  إنتاجنا تعريف إن ي.سرائيلاإل انداغالبروبا جهاز قبل من توظيفهاو الفلسطينية السينما ة"أ سر 

 والعنصري االستعماري إسرائيل نظام على للتغطية تين ورقة يقدم "إسرائيلي" كإنتاج العالم في إسرائيليا( )الممول الفني
 العربية" "لألقلية توفر "وليبرالية ديموقراطيةو طبيعية" دولة وكأنها إسرائيل عن زائفة صورة تقديم خالل من جرائمه وعلى
 عنه واالستعاضة الفلسطيني السينمائي لإلنتاج اإلسرائيلي التمويل من للتخلص الجدي العمل من بد ال حقوقها. كافة فيها

 والعالمية. والعربية الفلسطينية بالبدائل
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http://www.keshetinternational.com/about/
https://www.ft.com/content/3bbc039e-6bc0-11e3-85b1-00144feabdc0
http://kohelet.org.il/wp-content/uploads/2016/09/KPF060_Israeli-Cinema-Budgets_250916.pdf
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2018/05/03/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2286.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2286.pdf
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.6053773

