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 -  דחוף -

25.07.2021 

 לכבוד  

 נפתלי בנט  מר – ראש ממשלת ישראל

 מר יועז הנדל –שר התקשורת 

 מר חילי טרופר –שר התרבות 

 

 אנושה  פגיעהמ שוק הטלוויזיה הישראליתקריאה להצלת   הנדון: 

 מכובדנו, 

 

  ולאחל לך הצלחה ראש ממשלת ישראל  של הרם  לברך אותך על כניסתך לתפקיד  ברצוננוראשית  .1

 . הצלחתך היא הצלחתה של מדינת ישראל. רבה

 

 ומבקשים את התערבותךפונים אליך  העובדים והיוצרים בעולם הטלוויזיה,  יאיגודכלל חברי  ,אנו .2

שלה  מקורות התקציב המרכזיים אשר , בטלוויזיהעברית ה היצירה הפגיעה בשוק יעת למנ   האישית

   גופי השידור בכבלים ובלווין.עפ"י החוק הן שיעור מתוך הכנסות 

 

סדרות וסרטים   .בעולםבארץ וגם גם מבוקשת התעשיית התוכן הישראלית היא תעשייה , כידוע .3

ישראלים נמכרים לגופים בינלאומיים, משודרים בעולם ומפיצים את סיפורה של החברה 

כמו כן, היא   .לשיפור מעמדנו בעולם שגרירים של ממשמדינת ישראל  הווים עבורומ הישראלית 

מהווה פלטפורמה חשובה מאין כמוה לשיח פנימי בנושאים חברתיים, והיא השומרת על גחלת  

 היצירה המקורית בשפה העברית בפני הקהל הרחב. 

 
גופי  ו יים חלו שינויים טכנולוגיים משמעות 1982-ב  התקשורתחקק חוק  נ מאז שאך למרבה הצער  .4

כעת,  כבר . מקור ישראלית  תאינם מחוייבים בהשקעה ביציר ,אינטרנטב כיוםהשידור המשדרים 

תיקון  אי. מיליון ₪ בכספים המושקעים ביצירה ישראלית מקורית 100- של כ שנתיתירידה   קיימת

 .גזר דין מוות על היצירה בעבריתל  יביא, מיידיהמצב באופן 

 

הבטיח שהנושאים  ועם ארגוני היוצרים  נפגש אדוני ראש הממשלה, שר התקשורת יועז הנדל   .5

ומעריכים אותו על    לו אנו מודים .ואכן מונתה ועדה לתיקון המצב )ועדת פולקמן(  ובטיפול משרד

יתמוך  הוא   ,אחריותוב אינו  נושאכך, גם שר התרבות חילי טרופר נפגש עמנו והבטיח שעל אף שה

שהועדה   רפורמהכי אותה אנו חוששים   ,שקיבלנו אור מידעל אולםבהגנה על היצירה הישראלית. 

תמליץ עליה במטרה לשפר את שוק התקשורת, בפועל תשיג את המטרה ההפוכה ותסייע לחסל  

 אותה סופית.  

 

 

 



2 
 

 

 

  ותהעומדחזיתות בכל ה מקור פועליםשהגופים שיידרשו להשקיע בהפקות  לכך  מודעים ואנ .6

הסיפור פה אינו רק  חשוב להביא לידיעתך ש.  לרשותם על מנת להפעיל לחץ עליכם מקבלי ההחלטות

, הגם שהוא מהותי. מן הצד האחד עומדים בעלי ההון מהחזקים במשק המגלגלים  כלכלי

ם אלפי עובדים ויוצרים בתעשייה המקומית שיישארו  מיליארדים בשנה מהצרכן הישראלי, ומול

כפי שהוא ניבט   אופייה של המדינהאת  בהחלטות אלהאנו קובעים  ללא פרנסה! לא רק זאת אלא ש

מהאופן בו הציבור הישראלי תופס  מההיסטוריה וממסכיה, מהתיעוד של אנשיה, מהסיפור שלהם, 

 .והיהדות בארץ ובעולם  את החברה הישראלית

 

  אישיתולבקש מראש הממשלה להתערב אנו מבקשים לחזק את השרים הנכבדים בהבטחותיהם  .7

  החברה הישראלית שתתתהיסודות עליהם מומ דאחאכן ישראלית היא היצירה קבוע שהול

ת  ולטובת יציר  תח מהכנסותיהםלהעביר נ  ,כולל ערוצי האינטרנט ,השידורמצעי ולהכפיף את כל א

 .מקור בעברית
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