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המדיניות   ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התכנית  חוק  תזכיר 

 (, פרק __': תקשורת 2022-ו 2021הכלכלית לשנות התקציב 

בנושא קידום פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות  1.08.2021מיום  209החלטת ממשלה מס' 

 והפחתת החשיפה לקרינה בלתי מייננת 

 

 הערות האיגודים בתעשיית הפקות המקור והטלוויזיה בישראל 

 

העוסקים   אנשים  אלפי  מייצגים  ובקולנוע  בטלוויזיה  והשחקנים  היוצרים  העובדים,  איגודי 

 בישראל.  הקולנועהטלוויזיה ו  תעשייתב

יוזמה  ,  ראשית תקשורת מתקדמות שהינו  תשתיות  פרישת  קידום  על  את הממשלה  לברך  נבקש 

מרוץ האסדרה הטכנולוגית והקדמה הטכנולוגית    ,יחד עם זאת.  מבורכת וראויה עבור מדינת ישראל

אולי נסתר מעט מן העין, שגור גם צד שלילי,  לפגיעה אנושה בתעשיית היצירה האודיו    םיש לה 

הכל    –את הקרקע מתחת לרגלי תעשיית הטלוויזיה המקומית והפקות המקור    שומטו  ויזואלית 

 וסבר להלן.כפי שי

היום יותר מתמיד הטלוויזיה    .מדינהכל    יצירה אודיו ויזואלית טלוויזיונית היא חלק מתרבותה של 

ישראל כמו  קטנה  במדינה  ובעולם.  בישראל  התרבות  צריכת  של  הראשי  לעורק  ששפתה    ,הפכה 

מיום  מקומי.   השקעה בתוכן מקורי רבה בחשיבות , ישנה  ותרבותה הינה נחלת מעטים ביחס לעולם

בישראל הטלוויזיה  שידורי  את  קשר    שהחלו  הכנסות  המחוקק  עם  המקומית  התעשייה  היצירה 

 הטלת חובות להשקעה בהפקות מקור כנגזרת של הכנסות הגוף המשדר.ב שמתפרנסת ממנה 

קיים תהליך של העברת השידורים מהטכנולוגיות הישנות )הכבלים והלווין(  התבשנים האחרונות  

וא  פרטנר  )סלקום,  האינטרנט  גבי  על  למסגרות .  חרות( לשידורים  מחוץ  מצויים  אלו  שידורים 

בנוסף לאלה, מצטרפות גם    חיות ואינם מחויבים בהשקעה בתוכן ישראלי מקורי.האסדרה הנוכ

, +YESט באמצעות שירותי  האינטרנל גבי תשתית  ע  םשידוריהמספקות  חברות הכבלים והלווין  

STING TV  ,NEXT TV  ת . כתוצאה מכך, חובת ההשקעה בהפקות ישראליות מצטמצמואחרות 

עליית מדרגה טכנולוגית של העברת התוכן לציבור  מהווה רישת הסיבים  בכל שנה בשליש. לפיכך, פ

אל  , אשר רק הן מאוסדרות בחקיקה,  את שירותי התוכן מהכבלים והלווייןמסיטה  מאידך,  אך  

את  לכן,  ו  האינטרנט להשלים  בכדי  אסדרתי  מהלך  מיידי  באופן  נדרש  הטכנולוגי  המהלך  לצד 

  ידורי להעברת ש  טכנולוגיתהיטרליות  הנ עקרון  את  ל  ו לכל  תחייב  האסדרהכמו כן,    .ויהרפורמה כרא



 
 

הווה מודל בסיס להשקעה  האסדרה תהטלוויזיה, כפי שנהוגים ומקובלים במודלים אחרים בעולם.  

  ביצירה ישראלית אודיו ויזואלית, אשר מבוסס על הכנסותיהן של כלל חברות התקשרות.

 

  -   מהווה הצהרה ללא כחל ושרקהחלטת ממשלה ותזכיר החוק, במתכונתו הנוכחית,  נוסח  אולם  

ישראליות.   מקור  בהפקות  להשקעה  החובה  אסדרת  את  להפסיק  ישראל  מדינת  של   החלטה 

במקרה זה,    ישראלי ליצירה מקורית ישראלית.ה ציבורי  האינטרס  וויתור על ההחלטה שמשמעותה  

ולאינטרסים מסחריים בינלאומיים, מה שיוביל, בסופו    לכוחות השוקתופקר   הישראלית  היצירה  

בהשקעה   מחויבים  תהיה  לא  בישראל,  לטלוויזיה  המשדרות  התקשורת   שחברות  לכך  דבר,  של 

ויגרום   ולגדיעת מטה פרנסתם של אלפי  בתוכן ישראלי מקורי  להתפוררות שוק התוכן הישראלי 

אנימטורים, צלמים, מלהקים, שחקנים, תאורנים,   יוצרים ביניהם תסריטאים, במאים, מפיקים,

 וכל בני משפחותיהם.   –מקליטים, מעצבים, מלבישים, עורכים 

ם  ודילקשיתוף פעולה  בכנסת ל  ועדת הכלכלהולו משרד האוצר  , למשרד התקשורתנציגנו פנו בעבר ל

ישראליות   מקור  בהפקות  להשקעה  החובה  הסיביםכאחד  אסדרת  רפורמת  של  היסוד    . מעמודי 

חוק   במסגרת  ישראליות,  מקור  בהפקות  ההשקעה  חובת  לקידום  מצפים  אנו  אסדרה,  בהיעדר 

לטלוויזיה   המשדרים  הגופים  כלל  על  אופטימיים  סיבים  לפרישת  הרפורמה  ולצד  ההסדרים 

שאם לא כן, רפורמת הסיבים תביא לחיסולה של תעשיית הפקות הישראליות וחיסולה  בישראל. 

 של השפה העברית.  

ו היא להסדיר עכשיו במסגרת חוק ההסדרים את חובת ההשקעה בהפקות מקור גם על הצעתנ

גופים שמשדרים על האינטרנט או להסיר את רפורמת הסיבים מחוק ההסדרים ולהניח על שולחן  

חוזרים ואומרים,    הכנסת את הרפורמה במלואה כולל התייחסות לנושא הפקות ישראליות. אנו

תביא לחיסולה של תעשיית הפקות הישראליות וחיסולה של השפה  בלבד,  הסיבים  נושא  אסדרה של  

 העברית על מסכי הטלוויזיה בישראל.  

 

 

 

 בברכה,

 

 עותקים:  

 sar@mof.gov.il  שר האוצר

 sar@moc.gov.il  שר התקשורת

 mishpatit@moc.gov.il  התקשורת משרדש "יועמ 
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