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 2019ביטול תשלומי הלוואת תאגיד השידור הציבורי למימון אירוויזיון הנדון: 

 

 שלום רב, 

ויזואלי  -תעשיית התוכן האודיוכחלק מ  ,תעשיית הטלוויזיה. הימים הם ימי קורונה .1

יחד עם יתר אזרחי מדינת ישראל, לעיתים  החמור  חווה את המשבר הכלכלי  כולה,  

 מושבתים מעבודה.  ,ויוצריה, עצמאים ברובם הגדול  עובדיה. ביתר שאת

ניכרת  גם פגיעה תרבותית   םבמקרה של תעשיית הטלוויזיה, לפגיעה הכלכלית נלווי .2

כדי שלא תיפגע ללא היכר תעשייה זו,   פאון יצירתי שיהיה קשה להתאושש ממנו. יוק

 יש להזרים באופן מיידי כספים להפקות ולפיתוח תוכן טלוויזיוני מגוון.  

התקיים האירוויזיון בישראל, במסגרת הפקתו נתן משרד האוצר   2019בשנת  .3

תוחזר  ההלוואה ש , תחת הסכםמיליון שקלים 70לתאגיד השידור הלוואה בסך 

  סה"כ עומד הסכום שנגרע מתעשיית הטלוויזיה ". ואהלהלן "ההלו , שנים 15במשך 

 מיליון שקלים.  7–על סך של כ מדי שנה, בהחזר ההלוואה, 

לנוכח המצב הקשה, מתוך רצון לשמר רציפות יצירתית ותעסוקתית, על מנת שבבוא   .4

הקורונה יוכלו תעשיית הטלוויזיה ואנשיה להוסיף בעשייה  לכשיסתיים משבר  העת 

החזר תשלומי ההלוואה לשנה  ביטול שלאנו מציעים לאפשר   ,התרבותית החשובה

גם בימים אלה,   זו, על מנת שהכסף שנחסך יוכל לשמש ליצירה ישראלית מקורית

 . באמצעים האפשריים בהתאם להוראות משרד הבריאות

בתקופה זו, פיתוח של    .הדבר יאפשר הוצאת קולות קוראים לפיתוחר, כך בין הית .5

ועל מנת להבטיח איכות התכנים יש להקצות  תכניות טלוויזיה הינו שלב קריטי בעשייה 

תאגיד השידור יכול לנצל את הימים הללו על מנת לשקוד על  . לפיתוח מספיק משאבים



 
 
 

של תכניות טלוויזיה אשר יצולמו בעתיד כשיתאפשר, הואיל ותהליכי הפיתוח   פיתוחן 

 .  וע גם בתנאים המורכבים שנוצרוניתנים לביצ

הטלוויזיה בישראל, אשר  ויוצרות  לצד זה, הדבר יהווה אוויר לנשימה עבור יוצרי  .6

אין להם דמי ביטוח לאומי או דמי אבטלה    ,ם נטולי זכויות סוציאליותיבהיותם עצמאי 

אכן  הדבר יהווה ראיה לכך שתאגיד השידור הישראלי   . להסתמך עליהם בתקופות כאלה

הבית של היצירה הישראלית ויעיד כי משרד האוצר ומדינת ישראל רואים  וה את מהו

 יוצריה. בדאגה לחשיבות רבה בתרבות וביצירה הישראליים ו 

  –ומדינת ישראל תאגיד השידור מצד    ותרבותית מקצועית  תהיה זו החלטה נבונה .7

ופה הזו  לנצל את התקו -קידום מטרות חוק תאגיד השידור הישראלי המשיך להבטיח ל

יתאפשר  את היצירה הטלוויזיונית באמצעים שניתן. כל זאת להבטיח ולקדם על מנת 

באמצעות דחייה של שנה בתשלום ההלוואה של התאגיד ומתן הנחייה כי הכספים  

 שנדחים ישמשו ליצירה ישראלית מקורית. 

לה  אנו מקווים כי דלתכם תהיה פתוחה בפני בקשתנו ההגיונית, שקבלתה תהווה חבל הצ .8

 רבים. ועובדי התעשייה הליוצרי טלוויזיה  אמיתי 

 

 

 בברכה, 

 דניאל לפין, יו"ר איגוד התסריטאים בישראל )ע"ר( 

 לימור פנחסוב, יו"ר איגוד הבמאיות והבמאים )ע"ר( 

 חגית בן יעקב, יו"ר הפורום הדוקומנטרי בישראל )ע"ר( 

 

 העתקים: 

 יו״ר מועצת תאגיד השידור הציבורי גיל עומר, 

 מנכ״ל תאגיד השידור הציבורי אלדד קובלנץ, 

 


