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29.10.2020 

 

 לכבוד 

 משרד התקשורת 

 המועצה לשידורי כבלים ולווין 

 

 

 עמדת איגודי היוצרים/ות בקולנוע ובטלוויזיה בנושא תיקון כללי הפקות מקומיותהנדון: 

 שיבוץ בערוצים ושידור ראשוני , הפחתת הנטל הרגולטורי בקטגוריות השקעה בהפקות מקור ל

 

 מועצה נכבדה, 

 

ת  ו/איגודי הקולנוע והטלוויזיה החתומים על מכתב זה מייצגים אלפי יוצרים/ות, במאים, תסריטאים  .1

לפשט את התנאים  ומפיקים/ות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית. אנו מברכים על כוונת המועצה 

הרגולטוריים ולחדד אותם. הרגולציה הישראלית להפקות המקומיות נוסחה בראשיתה לפני ארבעים שנה  

לאת את  ובמשך השנים הוטלאה טלאי על טלאי, עד שהיום מהווה פעמים רבות טורח ולא תמיד ממ

נו ותגובת  י התפקיד המצופה ממנה בהתאם לחוק. קיימים נושאים רבים בחקיקה שיש להתאים לימ 

 האיגודים לנושאים אלה תפורט להלן. 

 

לוודא  יש  עוד    .השקעה בהפקות מקור יש לנקוט משנה זהירות בהקלת החיוב של בעלי הרישיון באשית, ר .2

כי הפחתת הנטל הרגולטורי לא תגרור עימה פגיעה אנושה הן בכמות והן באיכות היצירות שיגיעו למסך  

חלק מהאסדרה הקיימת אכן אינה רלוונטית יותר לתעשייה ששינתה  זאת מתוך הסכמתנו כי הישראלי. 

 .  בשימת לב לשמירה על הפקות סוגה עילית  – ים ניתן בהחלט לשקול שינויים ועדכונשומשנה את פניה, ו

 

, ולכן שוב אנו ניצבים בפני  2016דו"ח המועצה האחרון שפורסם לעיון הציבור הינו משנת  למרבה הצער  .3

הצורך להגיב ולבסס עמדות כעיוורים בלב ים, ללא נתונים עדכניים וללא העובדות, כפי שקורה פעמים  

י. כל זאת אל מול הצעות רפורמה משמעותיות שיורדות לשורשה  רבות כל כך בעולם התקשורת הישראל 

של תעשיית התוכן הישראלית והאסדרה עליה, רפורמות שישפיעו על פרנסת נשותיה ואנשיה, יוצרות  

כן  ויוצרים, ועשויות חלילה להביא לפגיעה משמעותית באינטרסים ציבוריים, ביצירה הישראלית ו

 . נובעות מתפישתנו המשותפת לעתיד התעשייה שלנו הערותינו על כן   בתרבותה של מדינת ישראל.

 

ם.  עולמחיים בה ומשקפת את  ה, של התושבים המדינהיצירה ישראלית מקורית מספרת את סיפורה של  .4

 ויזואלית, על שלל האמצעים הטכנולוגיים באמצעותם היא נצרכת היום ובעתיד,  -המדיה האודיו

היא המדיה הנפוצה ביותר ומהווה את עורק צריכת התרבות והמידע העיקרי של הציבור הישראלי.  

השפעה רבה על   בעלתויזואלי בפרט מהווים זרז של תהליכים ו -תקשורת ההמונים בכלל ותוכן אודיו

כברת הדרך הענקית שעבר   חברה. המדינה והגיבוש הערכים התרבותיים, הלאומיים וההיסטוריים של 

שוק היצירה לא נוצרה בחלל הריק, אלא בנויה על בסיס ומתוך החקיקה והאסדרה הקיימות, שעזרו להגן  

 . של הסוגה העלית  'שמורת הטבע 'על 

 

בדומה לשירותי הסטרימינג לצפייה בתוכן  כה.  לצפייה בטלוויזיה השתנו והן הרגלי הצרי אפיקים הן ה .5

ויזואלי על גבי האינטרנט שהושקו בעולם, גם ברשתות השידור הטלוויזיוני בישראל השיקו  - אודיו

ויזואלי על גבי האינטרנט. וגם אצלנו, הצטרפות של פלטפורמות חדשות  -פלטפורמות לצפייה בתוכן אודיו 

 גלי צריכת התרבות של האזרחים בישראל.  ר השינוי בתהליך של   לשוק התקשורת עוררו
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הקורונה, וכידוע ארגוני היוצרים פעלו לא אחת בשנים  משבר לפני  עוד  הצטרפו פלטפורמות החדשותה .6

, אך אין להתעלם מכך שימי  ן בעקבותיה  תהנדרשהרגולציה האחרונות על מנת להביא לתיקון של 

השינוי בצריכה  פנימה מחזקת ומאיצה את תהליך -הקורונה וההתכנסות של החברה אל תוך בתיה

  בזכות גמישותן והיכולת להתאים את עצמן לשינויים הגלובליים,  .בשנים האחרונות   שמתרחש ממילא

 בעת הזו.  מלאה, כולל  ברציפות פעולשממשיכים לחברות הטלוויזיה בישראל הן מהעסקים היחידים  

 

זיונית ועל כן במרבית  יים בחשיבותה של המדיה הטלוובמדינות העולם, כמו גם בישראל, הכירו ומכיר  .7

מדינות העולם קיימת אסדרה שמבטיחה כי המדיום הטלוויזיוני ימשיך לשמש במה לתרבות המקומית  

האיחוד האירופי, מרחיב כל העת את החובות הנוגעות להיקף השקעה    למשל  ולשפה המקומית. כך

באמצעות אסדרה ישירה ועקיפה    הל היעד המקומי. זאתבתרבות המקומית ולזמינות יצירות מקומיות לק

 כפי שנהוג גם במדינות ארצות הברית.  – בדמות הקלות מס ומענקים  

 

אנו סבורים שנכון להתכנס לקראת מהלך רחב   השינויים בתעשייה: עםהצעת האיגודים להתמודדות   .8

בהטלת   נטרליות טכנולוגיתבתעשייתית, שתתרכז -כלל  ,שלמה רגולציה הוליסטית הרבה יותר של גיבוש  

להחיל רגולצייה כללית ומסודרת על כל גוף   : כלומר רגולציה רזה ומתחייבת שמתאימה לימים אלה. 

 ויזואלי בישראל באשר הוא. -המשדר תוכן אודיו 

 

המפיקים   ,נציגי ארגוני היוצרים לשידור,  ה גופי ל,  במשרד התקשורת   גופי הרגולציהאנו קוראים ל  .9

להתכנס   –  מעורבים בתעשיית התקשורת הישראלית , כולםציבור הישראלי בכללותו הן לוהעובדים ו

כדי שהפעם,   ., שתתאים לטכנולוגיות הנוכחיות בעלת נטרליות טכנולוגית ולגבש רגולציה הוליסטית 

את  תצפה  החקיקה  –במקום חקיקה רגולטורית שמגיבה בדיעבד לשינויים המזיקים לתעשייה וליוצרים 

   .ותהא מוכנה לו, למענם  עתידהפני 

תיקונים שמתבצעים כעת לבחון את המצב בפועל ולראות את הכיוון אליו צועדת  האנו סבורים שעל 

נוחה לקראת ביצוע רפורמה   תשתיתר ומהוות הצעה לייצעל כן הערותינו בנייר זה   .הרגולציה בעולם 

 לבוא לידי ביטוי בהמלצות ועדת פולקמן אשר מקיימת דיונים כעת. גם  שיכולה  תשתית  ,אסדרתית מקיפה 

 

  %12-8רשיונות נדרשים להשקיע הבעלי על הנייר   :סכום ההשקעה השנתי ביצירה ישראלית מקורית  .10

עומד   ההשקעה בפועל בהפקות מקומיות לשידור ראשוני. סכום  ים, מנויהמהכנסותיהם השנתיות מדמי  

. יתרה מזאת, הסכום הכולל להשקעות  כעתדאי שאין מקום להורידו וו  ,ולא עלה על כך מעולם 8%על 

מחוייבים  ירידה בהכנסותיהם של גופי השידור ההאחד הוא ההולך ומצטמצם, עקב שני גורמים מרכזיים: 

אינם מחוייבים  ש , כתוצאה ממעבר מנויים לגופי השידור החדשים הפועלים על גבי האינטרנט השקעהב

צורך של גופי השידור להוריד מחירים לאור  בגורם השני: ה  בעקבות כך כלל בהשקעה ביצירה מקורית, ו 

 שיוויונית הזו.  -התחרות הבלתי

 

עת נכנסה    2015יה הוא תהליך המתרחש מאז שנת מנויים לגופי שידור הפטורים מרגולצ של מעבר  .11

התייחס לגופי השידור הזרים  ל  זאת מבלי  לפעולה. TVלשוק, והתעצם עם כניסתה של פרטנר   TVסלקום 

מכלל   רבעמהווים   רנטזיה באינטיהפעילים בישראל, דוגמת נטפליקס. נכון לימים אלו, מנויי חברות הטלוו

 ים, ושיעור זה מתעצם כל הזמן בקצב מהיר. ערוצי -המנויים לשירותי שידורים רב 

 

מהשינויים  תנו, לא יעבור זמן רב עד שתוחל רגולציה על גופי השידור הללו. התעלמות המחוקק שלתפי .12

משך זמן כה רב היא עוול כלפי האינטרסים של מדינת ישראל ואנו סבורים שהעוול הזה לא יימשך  בשוק 

בצעדים שמצויים   את הנושא כבלים והלווין תתחיל לקדם עוד זמן רב. על כן אנו מציעים שמועצת ה
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  ,בחוק התקשורת שממנה נגזרת חובת הפקות מקור  הגדרת ההכנסהבסמכותה. הצעתנו היא לתקן את 

 " בדומה לתיקונים שהוצעו כבר בעבר. הנגשה והעברה  –ההכנסות הקשורות לצפייה בתוכן "-ל

 

של פלטפורמות המשדרות באינטרנט מפני חובות  תיקון כזה לא רק יענה לפחות בחלקו על הזליגה  .13

באסדרה. כך תוכל    ןלהכללת   יאפשר בהמשך ולאחר שתתוקן החקיקה, מעבר קל יותר , אלא ההשקעה

המועצה, שידוע לנו שאנשיה מאמינים שיש להחיל אסדרה על גופי השידור באינטנרנט אך אין זה  

, לכוון באמצעים המצויים בידיה את ספינת החקיקה אל הכיוון הנכון ולתרום ולסייע  הבלעדית  הבסמכות

 הכל בהתאם לתפקידה על פי חוק.   – בפתירת הקיפאון האסדרתי בו מצוי שוק התוכן המקומי 

 

אחד מעמודי התווך העיקריים של הרגולציה הישראלית היא החובה    עידוד יצירה בסוגות דרמה ותיעודי: .14

הפקות מקור מסוגה עילית, בשל האינטרס הציבורי בקיומן ובשל הקושי לקיימן ללא חובה כזו במסגרת  ל

להסדיר ולפשר בין האינטרסים הציבוריים לאינטרסים הכלכליים  הוא  השוק החופשי. תפקיד הרגולציה 

  ,כלכלי גבוה רי ומסחערך ל אנו סבורים כי יש לשוב ולהפריד בין סוגות בעלות פוטנציאל  של גופי השידור. 

  " כשל שוק"דרמה ותיעודי. בסוגות הללו קיים  – סוגות עלית  של   סוגות בעלות פוטנציאל ערך תרבותיבין  ל

מובנה, כלומר הן לא כלכליות גרידא, בשל השפה העברית בה דוברים רק מעט מאנשי העולם. גם אם  

לא   למרבה הצער אחוזי הצלחה אלו   גבוהים יחסית, בהעדר אסדרה ישראלי אחוזי ההצלחה בייצוא תוכן  

 . רגולטורית   תמריץ מספק לביצוען ללא חובה תהוומ

 

סוגות עילית. גם הללו מעסיקות אלפי עובדים ועובדות ומהוות    אין להקל ראש גם בסוגות האחרות שאינן .15

עורק צריכה תרבותי, גם אם באופנים אחרים. אנו סבורים שהתרת רסן מוחלט מחיוב יצירות שאינן  

  בטלוויזיה הישראלית. האמור אינו נבואת זעם או חרדה בלתי מבוססת,  נוספת מסוגה עילית יביא לפגיעה

בפה מלא. חברות כמו סלקום ופרטנר, שאינן מחוייבות בדבר,   כך דור הודו בנציגי גופי השי לצערנו

מוכיחות זאת בחמש שנות פעילות בשוק במהלכן לא השקיעו כמעט דבר ביצירות מקוריות משום סוג,  

מסוגה עילית. הדבר מראה על העתיד הצפוי לנו בהעדר אסדרה: מחיקה כמעט מוחלטת   יצירותוודאי לא 

 סוגה עילית.  של תוכן עברי מ

 

אין לפגוע במחויבויות להשקעה ביצירה מקומית ויש   עידוד היצירה בסוגות דרמה ותיעודי:בנושא  עמדתנו   .16

לחזק ולבצר אף יותר את חובת ההשקעה ביצירה מסוגה עילית. יצירה מסוגה עילית היא הבסיס והיסוד  

 הטלוויזיה הישראלית. ומהווה מיצוי של האינטרס הציבורי ברגולציה על 

 

מחייבת את גופי השידור בהשקעה ביצירה מקורית ישראלית, הופכת את תעשיית התוכן  ההאסדרה  .17

גופי שידור, חברות הפקה   : ראשי במידת מה. מדובר באוסף של עצמאיים פרטיים-הישראלית לגוף דו

מצד שני הם מהווים גוף ציבורי, שפועל מכוחה של חקיקה ואסדרה. בהיותה  אך יוצרים ויוצרות ועובדים,  

, וזה משתקף וראוי  ת א פועלילציבור ולחקיקה מטעמה ה ת גוף ציבורי, תעשיית התוכן המקורי מחויב

העבודה של הגוף המסדיר. אנו סבורים כי   שיבוא לידי ביטוי בתנאי הרשיונות של גופי השידור ונהלי 

של   תשרת את מטרותיה הציבוריות לחקיקה מטרות החקיקה מאוד ברורות וחובת הפקות מקור בהתאם 

 . ומכאן המלצתנו הבאה  זמינות לחלקים ניכרים בציבור הישראליהמופקות היצירות  אשררק כ  התעשייה,

 

סבורים שנכון להגדיל את חובת ההשקעה ביצירות  אנו  : חובת השקעה בשידור ראשוני בחבילות הבסיס .18

ישרתו את  תקנות ברורות להכללת יצירות ישראליות בחבילת הבסיס   .לשידור ראשוני בחבילת הבסיס

,  2016ת לציבור. כבר עתה דוח המועצה לשנת יזמינות מירבית של תרבות טלוויזיונלכוונת החקיקה 

מדים בחובות אלו. אנו סבורים שבדוחות שטרם  האחרון שפורסם, מעיד שבעלי הרשיונות לא עו

 פניה. לאנו מקווים כי החלטות המועצה מתבצעות כשהנתונים מונחים ו התפרסמו המגמה הזו התחזקה 

 



 

4 
 

אנו סבורים כי מרגע שהושקעו ביצירה כספים בהתאם למחויבות החוק, על יצירה זו להיות מונגשת   .19

נפרט היכן אנו חושבים שכן ניתן   אתיחד עם ז  . הבסיס  לציבור רחב ככל שניתן באמצעות שידורה בערוצי

 : (" טיים- פריים"להרחיב מעט את היריעה, בהקשר לחובת שידור ראשוני ברצועות שידור נצפות )

ייתכן שניתן לאפשר במקרים מיוחדים דוגמת קופרודוקציה בין שני גופי שידור ישראליים לאפשר מודלים  

על מנת לעודד קופרודוקציות כאלה. עם זאת, יש לאפשר   , לשידור ראשוניגמישים יותר של עמידה בחובה 

 שיתופי פעולה בין ערוצים רק בפרויקטים גדולים במיוחד הדורשים תקציב גבוה באופן יוצא דופן. הקלות ב 

 

רענון המסך ומעודדת יצירה איכותית  את  מבטיחה חובה זו  : חובת שידור ראשוני ברצועות שידור נצפות .20

על   . חובת השידור הזו היא חשובה מאין כמוה ,ים י כל עוד קיימים שידורים לינאר . ת ומתחדשתאקטואלי

הרי שיש לשדר בשעות צפיית השיא את   ,מנת להגיע אל ציבור רחב ככל שניתן בהתאם למטרות החוק 

ואיתו  , ירידת קרנו של השידור הלינארי אתעם ז היצירות שהאינטרס הציבורי מעודד הגעתן לציבור. 

מעלים את הצורך להקל בהכרה בשידור ראשוני   ביצירות טלוויזיוניות,  מהותי בהרגלי הצפייההשינוי ה

 של הגוף המשדר.   VOD-ה ץבשידור הלינארי ובערובו היצירה משודרת בה בעת  , מקביל

 

  VOD-שעבורן ה, כל עוד אינן בתחום התעודה,  שידור מקבילתנו היא כי ניתן לאשר הקלות בתחום שתפי .21

אנו מתנגדים להכרה במסגרת חובת ההשקעה בהפקות   חשוב לציין כי ככלל המרכזי.  הוא פורמט הצפייה 

מוצר נלווה ולא   ו זה VOD-הבעוד , אמת . תוכן טלוויזיוני מיועד לשידור בזמן VOD-המשובצות בשירותי ה

 את התוכן ואת היוצרים/ות.  ת מכבד הבלבד אינ VOD-ידור ב ש הפצת יצירה ל תחליף לשידור המקורי.

 

הפקת דרמה או תעודה מסוגה   :הגבלת הזמן שבין קבלת הכסף להפקה ובין השידור הערותינו בנושא  .22

אנחנו ממליצים למועצה להקל על  לכן שקשה לתחום בזמן מוגבל, מורכב וממושך  מסעעלית היא 

גזירה שאין הציבור יכול    לוח הזמנים הנוכחי הוא . שמתקיימים היוםהדרישות לעמידה בלוח זמנים כפי  

סבירה ומכבידה   ה כמות המשאבים שנדרשת לטובת קבלת דחייה במועד השידור אינבנוסף ו  ,לעמוד בה

עלילתי, המציאות  הסרט ה מ בו אף יותר בסרט דוקומנטרי, זאת במיוחד  הן על הערוצים והן על היוצרים. 

מעקב אחרי דמות או מקום ידועה רק   המגולליםבסרטים  למשל  :לוח הזמניםהיא זאת שקובעת את 

אלו אירועים    ית חדשה.ורועים משתנים, מתארכים, מתבטלים, מקבלים זו יבדרך א בעוד נקודת ההתחלה, 

 שאינם ניתנים לצפייה מראש בתחילת הדרך ומשנים כליל את מהלך ההפקה. 

 

והמועצה יכולה לבדוק זאת עם גופי השידור בעצמם, לעיתים    ,בתחום לעוסקים ש  כתוצאה מכך אנו רואים  .23

במקור  פרקי הזמן שנקבעו  . פרויקטהקיימות חריגות מהזמנים שנקבעו בתחילתו של מתקרובות 

  .בכל חריגה מוטלות סנקציות על גופי השידור והערוצים ופעים פעמים רבות מדרישות נהלי הרגולציה שמו

 ל היוצרים אך הדבר לעיתים בלתי אפשרי ועשוי להפוך לבלתי נמנע. א  הללו לא רוצים לגלגל זאת

על כן המלצתנו היא גמישות גבוהה יותר עם ערוצי השידור במצב של איחור בהבאה של תוכן למסך, גם  

כי אין להתיר את רסן הרגולציה לחלוטין על   רור ב אם עבר הזמן בקבוע בין ההשקעה הכספית לשידור. 

אמון באנשי המקצוע של    תהבעמתוך ם, אך בהחלט ניתן ונכון לשחרר אותה מעט מנת למנוע עיוותי

 .  להפיק במועד המוקדם ביותר האפשרי  להם אינטרס משותף  ,התעשייה

 

  .בהפקות התעודה יש חשיבות עליונה לשמירה על פורמט הסרט הבודד  : השקעה בסרט לעומת סדרה .24

ך  , הסרט הבודד הוא מוצר הולך ונעלם אשידור ו  הלהפק  ביקושיש   , להן תמידלהבדיל מסדרות תעודיות

יוצרי קולנוע דוקומנטרי   היסטורית: -מבחינה תרבותית בעל חשיבות תרבותית ראשונה במעלה  הוא

את האירוע הכללי לסיפור   באירועים היסטוריים, הופכים מצליחים לזהות את נקודות המפתחש מחוננים

את  הזאת הם הופכים הייחודית הראייה  בעזרתית. מפתח להבנת תרבות לאומשמהווה  אישי, 

 לסיפור מרגש, סוחף ומעניין, שמתווך מורכבות אמיתית לקהל צופים רחב.  ההיסטוריה 
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החשיבות של קולנוע דוקומנטרי לא נמדדת רק בקהל הצופים העכשווי שלו, קרי במדידת הרייטינג, אלא   .25

בצבא,  בבתי הספר,   בכל הגופים הציבוריים: וקרן מ ובהפיכתו למוצר מדף שנשאר רלוונטי שנים רבות, 

של הסיפור הישראלי. סרטים בודדים הם הפורמט שמייצג  חלק בפסיפס הופך ל ועוד, בכך הוא  במתנ"סים 

הצלחה ולפרסים רבים ומהווים שגריר  הכרה, ללים  זוכ הם  את ישראל נאמנה בפסטיבלי הקולנוע בעולם,

 נאמן של ישראל בעולם. 

 

יזיונית המודרנית, המעברים בין סרט לסדרה הינם נזילים יחסית, סרטים בודדים הופכים  ביצירה הטלוו .26

אינטרס משותף של יוצרים ושל גופי    יאה  התרחבות של סרטים לסדרות פך. הילעיתים לסדרות ולה

יותר שיווקית, כלכלית    הן משתלמותסדרות תעודה   , כאשר לכל אחד החוזקות שלו.השידור והערוצים 

  שונהסיבוב שיווקי ל  יוצאיםרטים בודדים מהווים יצירה נפרדת שמהווה זרז לסדרה ו. סוהפקתית 

 הולכים והופכים אחוזים זה בזה. של כל אחד   היום היתרונות השונים .בפסטיבלים ברחבי העולם 

 

טלווזיוניות את  על מנת להתקבל לפסטיבלים נחשבים למשל, ההגדרות הרגולטוריות מונעות מיצירות  .27

מסרט  את התנודות  גלםאנו מציעים לאפשר מנגנון רגולציה גמיש יותר שי לכן  ההכרה הראוייה להן. 

 לסדרה יותר בקלות, שיכיר בפלואידיות היצירתית של היצירה ויאפשר לה להיות יותר מגוונת ומורכבת. 

בשל   כי  יש להבטיח  –פקה קפדנית על נאותות ההה שמירה ה את  יחד עם הצעתנו לגמישות אנו מחזקים

 . באשר היא השקעה הכספית המינימלית הנדרשת לכל שעת מסךבמחוייבות הפגיעה  אין   התנודות הללו

 

 בסיום מסמך זה, נבקש לשוב ולהדגיש את חשיבותה של הרגולציה בתחום הפקות המקור.   .28

 

התרבות הישראלית בשנים האחרונות מתפארת, ובצדק, בהפקות מקור איכותיות, מגוונות ומרתקות,  

, חילונים, דתיים,  ומרכז  פריפריה ת, ואקטואלי  תהיסטורי –  המציגות את כל רבדי החברה הישראלית

מוניטין   בעלבהיקף משמעותי ו פעיל  ו  הוא שוק ערבישראל ערבים, נוצרים. שוק הפקות המקור חרדים,  

ביחס הפוך לכמות המזערית המושקעת בשוק התוכן המקורי בישראל   באופן מקומם,  בינלאומי. זאת

 לעומת העולם.  

 

אלא   ,מצב זה מוצג כעובדה מוגמרת וכסיבה להקלת הרגולציה  , של המועצה  RFI-למסמך ה  4בסעיף 

התפתחות השוק והתרבות הם תולדה ישירה, מיידית, של הרגולציה.    :הפכים  –שהסיבה והמסובב 

שילוב  המובנה, תוך   " כשל השוק"תוך עקיפת האתגר הנובע מ  את השוקהרגולציה שהצליחה להקים 

התפתחותה של   הטיבה עם ,ת של הציבור הישראלי פרטיות האמונות על צריכת התרבוהחברות ה

 היצירה הישראלית.  

 

משמעות אי הטלת הרגולציה, היא הצהרה חד משמעית של המדינה שאין לה   : הדברים צריכים להאמר 

שנים    בניגוד לאינטרסים שעולים מדברי החקיקה שלה.  –עניין ביצירה ישראלית מקורית משמעותית 

את עקרון השוק החופשי מעל הצורך ברגולציה במחויבויות להשקעה ביצירה  רבות כלכלנים רבים מציבים  

הטענה היא כמובן שגם ללא חיובה של יצירה מקורית ישראלית גופי השידור ייאלצו ליצור כזו על   .מקומית 

שנים רבות יכולנו להתמודד עם הטענה הזו רק באמצעות ערכים    .מנת להצדיק את קיומם בפני הצרכן

רק על   יםתבסס מ  עד כה היינו , ף אחד לא ידע באמת מה יהיו תוצאות של העדר רגולציה כזו ואיומים, א 

 נבואות זעמנו וחששותינו. 

 

השנים האחרונות, בהן סלקום ופרטנר פועלות בשוק התוכן הישראלי כספקיות תוכן  חמש  והנה הגיעו

חדלה של המדינה מלהטיל עליהם  בין אם בשל מ  –אודיו ויזואלית לכל דבר שאינן מחויבות ברגולציה כלל 

 לבדוק מה יקרה בהעדר מחויבות כזו.  האו בשל כוונ  ,כזו
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ויזואלי, תוצאותיו ברורות אפילו  - כך או כך, הניסוי בכלכלת שוק חופשי כבר בוצע בתעשיית התוכן האודיו

לא השקיעו דבר כמעט   ן סלקום ופרטנר בחמש שנות פעילות : להדיוטות, אין דרך להציג אותם אחרת

בזמן שההשקעה ביצירה המקורית הישראלית צונחת   –ביצירה מקורית והן ממשיכות לצבור נתח שוק 

ככל שמדינת ישראל מעוניינת ביצירה ישראלית מקורית דוברת השפה, שעוסקת ומשקפת   .בקצב מואץ

בהעדר אסדרה כזו, לא תהיה   . ה בחוק ובאסדרה מתאימהעליה לחייב אות –  את היצירה הישראלית

 זוהי כבר אינה נבואת זעם.  ו יצירה ישראלית מקורית 

 

ככל שהמדינה לא  ות עולמה ביחס לחשיבות היצירה הישראלית  שככל שמדינת ישראל לא שינתה את תפי

  – מדינה ויתרה על כך ואוי ואבוי לנו אם ה  ,ויתרה  על האינטרס הציבורי לעודד יצירה ישראלית מקומית

  א אל , להטיל חובות הפקות מקור על כל ספקי התוכן האודיו ויזואלי בישראל  האםהרי שהשאלה היא לא 

 , ולשם כך התכנסנו. יש להטיל את החובות הללו  באיזה אופן 

 

של  המחשבה כאילו השוק יכול לעמוד בזכות עצמו היא שגויה. בהעדר רגולציה ופיקוח, ההישגים  

יתפוגגו במהירות אל מול "שורות הרווח"   –  שהושגו בעמל של שניםתעשיית הטלוויזיה הישראלית 

 יצא נפסד.  ש הוא זה  של תאגידי השידור, כאשר הציבור הישראלי 

 

   . שלנו  בשמירה זו על היצירה הישראלית המקוריתחלילה למועצה מלהרדם 

 

 

 

 

 לצידכם,   עומדים
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 אחראית היצירה המקורית   –ענת מוזס 

 הפורום הדוקומנטרי בישראל ע"ר 

 

 יו"ר  – לימור פנחסוב 

 אחראי היצירה המקורית   –לבה רועי א 

 איגוד הבמאיות והבמאים ע"ר 

 


