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 – דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת  דון:  הנ

 ית  הישראלית המקור הטכנולוגית על היצירה  הרפורמות בתחום התשתית השפעת  

 

אסדרתו, הן בתשתיות והן בתוכן, אנו מברכים על תקופה בה חלות  אחרי שנים של קיפאון בשוק התקשורת ו .1

ה שמתוקנים והרבה חקיקת  כמה דברי חקיקפני מתפרשים על  רבים הדיונים ה הרפורמות בשוק התקשורת.   שיא

יחד עם זה, על אף הרצון להתקדם ולהסדיר ולאסדיר את הדברים בהקדם, אנו מבקשים לוודא    .משנה ונהלים

 . תם על התוכן הישראלי המקוריוהשפע   שבמסגרת הדהרה החיובית לא נשכחים דברים חשובים

,  שווקים בהרגלי הצריכה ובמבנה ה  םלשינויי, שינויי טכנולוגיה מובילים  אין אנו מדברים על המשמעות הטבעית .2

, אנו  ק בהםאב ואין אנו באים להיביצירה המקורית הרי שהם בלתי נמנעים  פוגעים בהשקעה הגם ששינויים אלו  

ראלית  שנובעות מכך שבזמן שהטכנולוגיה רצה קדימה, האסדרה היש ים רגולטורי  וחוסריםמדברים על כשלים  

 ור. נותרת מאח  כן הישראלי המקומי האסדרה הקשורה לתו, ריה ומסדירה אותה בהתאםמחרה מחזיקה אח

ועל   רגונים החתומים מטה את דעתם על החקיקההביעו חברי הא, במהלך דיוני ועדת הכלכלה  פעםפעם אחר  .3

, בצדק, נאמר לנו שזה איננו נושא  עותית ביצירה הישראלית המקוריתשעשויים להביא לפגיעה משמ  הכשלים

 . הדיון

בוש רפורמה בתחום  ק בגי, המשרד עסו ורת ושר התקשורת איננו קופא על השמריםקשאמת היא, משרד הת  .4

קראת הגשת תזכיר חקיקה, אך הדברים מתקדמים  אנו עומדים לו  וועדת פולקמן הוצגוהמלצות   –ידורים הש

 . הולכת ומתכווצתבעצלתיים לצערנו בזמן שתעשיית התוכן המקורי הישראלי 

-  אנשים בפרנסת עשרות אלפי פגיעה   – תלצד היותה כלכליהתכווצות תעשיית התוכן הישראלית  המשמעות של  .5

, בשל אופייה של  כן וההפקה הישראליתהטלת חוסר יציבות על תעשיית התוו  םמצוייר  אשואחרים   וצרים ועובדיםי

 . ות ישראליות ובין לאומיותזו גם משמעויות תרבותי התעשייה יש להתכווצות 

, דיון אליו יוזמנו נציגי משרד התקשורת  כלכלה של הכנסתקשים לקיים בהקדם דיון בוועדת המב אנו מציעים ו  .6

.  התרבותית ומשמעותםשיוכלו לשפוך אור על חשיבות הדברים , נציגי משרד התרבות וש הרפורמההעמלים על גיב 

פורמות השונות  משמעויות הר אור על , עובדים ועובדות אשר יוכלו לשפוך קצת ויוצרותיוצרים  –  ונציגי האיגודים

 ת. והתרבות הישראליעל היצירה 

  ילבאופן מהיר ויעאותה  להצעידויוכל  רמהק זריקת מרץ להליכי הרפו , יוכל לספ אנו סבורים שדיון פומבי כזה .7
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