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"ד תשרי, תשפ"ב כ  

30.09.2021 

 לכבוד  

   ועדת הכלכלהחברי 

 כנסת ישראל 

 

 

 פרק טו -  תיקון חקיקת התקשורת במסגרת תיקוני חוק ההסדריםהנדון: 

 

יודע פעילות ערה    , קפאה בשנים האחרונות  בו  והפרלמנטרית  שהפעילות הממשלתית   ,שוק התקשורת .1

 לשינויים הטכנולוגים המהירים התרחשים בישראל ובעולם.   של אסדרה והתאמת האסדרה

 

פרי .2 הינ שקידום  מתקדמות  תקשורת  תשתיות  וראויה  הת  מבורכת  התשתית    .יוזמה  של  קידומה 

 ם בו. ואנו תומכי מתבקשהינו מהלך   21-התקשורתית של מדינת ישראל אל המאה ה 

 
קדמה הטכנולוגית יש גם צד  לטובת השינויי החקיקה לו ל"נ מרוץ האסדרה הטכנולוגי הל ,יחד עם זאת .3

את הקרקע מתחת לרגלי    צלחתו של פרויקט פרישת הסיבים שומטתה  -  שלילי אולי נסתר מעט מן העין

והפקות המקור  עוד לא תושלם רפורמת העל בשוק השידורים    -  תעשיית הטלוויזיה המקומית  כל 

 הישראלי.  

 

הצלחת פרישת הסיבים תהווה עליית מדרגה טכנולוגית של העברת התוכן לציבור בישראל ותסיט את   .4

אך המהלך הטכנולוגי המבורך    ;שכך  וטוב  – שירותי התוכן מהכבלים והלוויין אל האינטרנט באופן סופי  

מהווה רק  ששל טכנולוגיות הכבלים והלווין בישראל אשר מאוסדרות בחקיקה    ןלכשעצמו, יוביל לסופ

העתיד אל  התקשורת  שוק  בהצעדת  אחד  המהלך  .  נדבך  מהלך    הטכנולוגילצד  מיידי  באופן  נדרש 

 .הרפורמה כראויבכדי להשלים את  התוכןבתחום  ויזיהו וק שידורי הטללשאסדרתי 

 

, עוסקת רק באחת הרגליים הנדרשות  פי שאושר על ידי הממשלהבנוסחה כרפורמת הסיבים האופטיים,   .5

שהיא אסדרת ההשקעה בתוכן ישראלי וההשתתפות בתעשייה    ,לתיקון. אלמלא תתוקן הרגל השנייה

ובתרבות    –הישראלית   הישראלית  המקורית  ביצירה  חמורה  פגיעה  יפגע  ואף  ככושל  המהלך  יימצא 

יוביל המהלך להתפוררות שוק ית כפי שהיא ניבטת ממסכי הטלוויזיה שלנו. ובנוסף לכל אלו,  הישראל

מטה   ולגדיעת  הישראלי  יוצריםלחמהתוכן  אלפי  של  מפיקים,   ,ם  במאים,  תסריטאים,  ביניהם 

וכל בני    –אנימטורים, צלמים, מלהקים, שחקנים, תאורנים, מקליטים, מעצבים, מלבישים, עורכים  

 ם.משפחותיה

 

הוגשו מסקנות ועדת    ,במסגרת פועלו המבורך של שר התקשורת ומשרד התקשורת  ,לובימים א   ,אכן  .6

   -   זמן ובזמן הזה  ייקחו  אך הדברים    .כאמור  מסמנות צעד בכיוון הנכון  ,בעיות אי אלו  פולקמן שלצד  

השקעות   ולאבד  להיפגע  הישראלית  התוכן  תעשיית  יום ממשיכה  האופטיים ת  רפורמו  מדי    הסיבים 

 . תעצים את הפגיעה
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יהיה .7 הכלכלה    ראוי  הישראלית שוועדת  התוכן  לתעשיית  שלפניה  הדיון  בין  מהקשר  תתעלם    לא 

 הנזקים שייגרמו יהיו משמעותיים.  .והשפעתה של החקיקה עליה ועל התרבות הישראלית

 
לכל הפחות ראוי ונכון יהיה להנחות את משרד התקשורת לפעול כך ולא להותיר את הדברים לדיונים   .8

השפעת הטכנולוגיה המתקדמת על התוכן היא מהותית ומשמעותית  בעידן  ,כאמור    .בתחום התוכן בלבד

 הטכנולוגי הנוכחי ולא ניתן להתעלם מהחיבור ביניהם. 

 

  משרד התקשורת  לקדםמ    להנחות ולדרוש  , כם חברי הכנסת חברי ועדת הכלכלהבקשתנו מ  ,על כן

הרפורמה    במהרה   פולקמן  המשליאת  ועדת  מסקנות  את  המבטאת  בשוק    העל  אסדרת  -מה 

השידורים  ,השידורים בתחום  המקורית  הישראלית  ביצירה  בהשקעה  תפגע  שלא   . כך 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 גוד התסריטאים יא ,מנכ"ל –)עו"ד( ליאור תמאם  

 ה והטלוויזיאיגוד עובדי הקולנוע  -אקט , מנכ"ל –איתמר אביטן  

    תמלוגי יוצריםחברת   –לית, תל"י "מנכ –אופירה לובניצקי  

 איגוד השחקנים בישראל   -שח"ם מנכ"ל,  – אבי בן הלל  

 איגוד הבמאיות והבמאים מנכ"ל,   –רועי אלבה  

 

 


