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העוסקים   אנשים  אלפי  מייצגים  ובקולנוע  בטלוויזיה  והשחקנים  היוצרים  העובדים,  ב איגודי  תחום ומתפרנסים 
שחקנים, תאורנים, מקליטים, מעצבים, צלמים,  תסריטאים, במאים,    וביניהם  בישראל  הקולנוע הטלוויזיה ו  תעשיית

 משפחותיהם. מלבישים, עורכים וכל בני 
 

על קידום פרישת תשתיות תקשורת הכנסת עת מוגש תקציב המדינה ואת ממשלת ישראל  נבקש לברך את  ,  ראשית
במרוץ האסדרה הטכנולוגית והקדמה    ,יחד עם זאת  .יוזמה מבורכת וראויה עבור מדינת ישראל  המתקדמות שהינ 

את   שומטתו  ביצירה הישראלית ת לפגיעה אנושה  שגורמהטכנולוגית יש לה גם צד שלילי, אולי נסתר מעט מן העין,  
 .טלוויזיה המקומית והפקות המקורתעשיית הב העוסקים הקרקע מתחת לרגלי

 
של היא חלק מתרבותה  טלוויזיונית  ישראל  . מדינהכל    יצירה  כמו  נחלת   , במדינה קטנה  הינה  ותרבותה  ששפתה 

לעולם ביחס  ישנה  מעטים  קשר ,  מיום שהחלו שידורי הטלוויזיה בישראלמקומי.  השקעה בתוכן  רבה בחשיבות  , 
ישראליות הטלת חובות להשקעה בהפקות  ב ממנה    ים שמתפרנסהגופים  היצירה המקומית עם הכנסות  המחוקק את  

 .  בעברית
 

כמו    השידורים מהטכנולוגיות הישנות )הכבלים והלווין( לשידורים על גבי האינטרנטהעברת  , עם  בשנים האחרונות
ידורים אלו מצויים מחוץ למסגרות האסדרה הנוכחיות ואינם מחויבים בהשקעה ש.  TVוסלקום  TVחברת פרטנר

מקורי. ישראלי  גם    בתוכן  מצטרפות  לאלה,  והלווין  בנוסף  הכבלים  תשתית ע  םשידוריהמספקות  חברות  גבי  ל 
. כתוצאה מכך, חובת ההשקעה בהפקות ואחרות  YES+  ,STING TV  ,NEXT TVט באמצעות שירותי  האינטרנ

 בכל שנה בשליש.   תמצטמצמ בעברית ישראליות 
 
את שירותי התוכן  מסיטה  מאידך,  אך    עליית מדרגה טכנולוגית של העברת התוכן לציבורמהווה  הסיבים  ת  סריפ

באופן    ,נדרששהממשלה מקדמת  המהלך הטכנולוגי    לצדולכן,    בחקיקה   יםמאוסדר   םרק ה, אשר  ןמהכבלים והלווי
בכדי להשלים את הרפורמה בשוק הטלוויזיה ובשירותי התוכן המשודרים על גבי האינטרנט  מהלך אסדרתי    ,מיידי
הווה מודל תש  הטלוויזיה  ידורילהעברת ש  טכנולוגיתהטרליות  ייהנ עקרון  את  ל  ולכל  תחייב  האסדר הכמו כן,    .כראוי

 בסיס להשקעה ביצירה ישראלית, אשר מבוסס על הכנסותיהן של כלל חברות התקשרות.  
 

מסגרת חוק ההסדרים ב תאנו מבקשים את התערבותך המיידית, לקידום חובת ההשקעה בהפקות מקור ישראליו
אופטיים.  והרפ  לצד סיבים  לפרישת  הפקות רמה  תעשיית  של  לחיסולה  תביא  הסיבים  רפורמת  כן,  לא  שאם 

 הישראליות וחיסולה של השפה העברית.  
 

 
 בברכה,

 
 

 
  

  , מנכ"ל ליאור תמאםעו"ד 
  (ע"ר)ם איגוד התסריטאי

 
  , מנכ"לרועי אלבה

(ע"ר)איגוד הבמאיות והבמאים   
 

, מנכ"לאיתמר אביטן  
(ע"ר)ובטלוויזיה בישראל איגוד עובדים בקולנוע  אקט  

 
, מנכ"לאבי בן הלל  

(ע"ר)ארגון השחקנים  –שח"ם   
 


