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כסלו, תשפ"ב  "אכ  

.11.202152  

 לכב'

 השר יועז הנדל 

 משרד התקשורת 

 

 הנדון: שינוי תנאי רישיון השידורים של חברת יס

 כבוד השר, 

 

משמח לראות משרד תקשורת פעיל    –ברכותינו על ימים של רפורמות עמוקות בתחום התקשורת   .1

,  והשחקנים  היוצריםהעובדים,  איגודי    ,יחד עם זאת.  21- שמצעיד את מדינת ישראל אל המאה ה  

חוזרים פעם אחר פעם על כך שתחום התוכן המקורי הישראלי נשכח מאחור, אסדרתו מתעכבת  

 בזמן שהמציאות רצה קדימה.

 
אנו יודעים שבימים אלו אנשי    .ןומכאן פנייתנו שלהל   , אצלך ואצל משרדך  יש לנו אוזן קשבת   כמובן,  .2

אך בינתיים,    משרדך עוסקים בגיבוש תזכיר חקיקה שיביא לידי ביטוי את המלצות ועדת פולקמן,

התהליך יימשך  ש  ומצוות משרדך נמסר לנוחודשים מיום פרסום מסקנות הוועדה    ארבעהחלפו  

 לפחות שנה.  

 

 לעיכוב הזה שתי משמעויות האחוזות זו בזו:  .3

 
יתר    -   פגיעה בפרנסתם של אלפי אנשים  הראשונה, עבורנו, היוצרים, העובדים, השחקנים וכל 

כל יום שעובר מגביר את    –אלפי בתי אב. הזמן איננו עוצר מלכת    –המתפרנסים ממלאכת היצירה  

  – את יכולתו של הציבור אותו אנו מייצגים להתפרנס    ה השחיקה בהשקעות ביצירה מקומית ואית

רד התקשורת מתחבט ומתלבט אנשינו מתקשים לשלם את חשבונותיהם ומטה לחמם  בזמן שמש

. וגם אם נניח בציניות שהסבל הזמני של הציבור הגדול הזה לא מעניין ויש  נפרץ כל יום עוד קצת

,  הרי שהזמן הזה יביא פגיעה ארוכת טווח  – צורך בהתחבטות הזו על מנת להוציא עבודה מקצועית  

 יתאוששו וישובו ליצור והתעשייה תדע פגיעה מקצועית ואנושית חמורה.  לא כל העוסקים בכך

היא    ,השנייה יותר,  ואף  פחות  לא  הישראליתחשובה  בתרבות  התרבות  הפגיעה  צריכת  עורק   ,

ובעולם הם מסכי הטלוויזיה השונים בישראל  הציבור  של  הטלוויזיה הישראלים    .העיקרי  יוצרי 

הישר היצירה  בגורל  גורלם  את  של  ו   אליתקשרו  ביכולתו  עצמה,  ביצירה  פגיעה  היא  בהם  פגיעה 

 הציבור הישראלי לצרוך את תרבותו כפי שהיא ניבטת ממסכי הטלוויזיה.

 

נזכיר   .4   וצוינו את הנתונים, אף על פי שהם ידועים לך ולמשרדך    בקצרהעל מנת לסבר את האוזן 

 .באופן זה או אחרלדורותיהן ובניירות שהוגשו על ידי ארגוני היוצרים בניירות הוועדות השונות 

 

  מיליון שקלים מדי שנה   100-של כתחום היצירה הישראלית המקורית סובל משחיקה דרמטית   .5

ישראלית    – ביצירה  בהשקה  בחוק  מחוייבים  שאינם  באינטרנט  שידור  גופי  של  כניסתם  בשל 

ישראלים    -בר בא לידי ביטוי בגופים המשדרים החדשים  . הדבניגוד גמור לכוונת המחוקק  , מקורית
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סלקום, פרטנר, נטפליקס ואחרות. כולם פוגעים בהכנסות הגופים המחוייבים    דוגמתובינלאומיים,  

באסדרה ואוחזים    המחויביםמשקיעים דבר. אך לא רק הם, גם הגופים  הם עצמם  בהשקעה מבלי ש

 . דרהשיון שידורים מעבירים את פעילותם לרשת הפטורה מאסיבר

 

לממירי אינטרנט, המשמעות היא ירידה של    ממנוייה  35%  עד עתה  העבירה  YESכך לדוגמא חברת  

יס בהפקות מקור  35% כלומר  בהשקעות  יס  מיליון ₪ בהשקעותיה  40ירידה של  ,  ביצירה    של 

ב.  מקומית גוברת  בעצימות  להתרחש  מוסיפה  זו  בגופים    YES-העברה  יותר  נמוכה  ובעצימות 

סיים את העברת  היא צפויה ל  שלוש שניםשתוך  בתקשורת  אף הודיעה לפני כשנה    YESאחרים.  

וללא    ברשת בלבד  ותפעלשידורים מהמדינה    ןרישיו   תפסיק לבקש  2026והחל משנת    ,המנויים לרשת

 . אסדרה

 
מעל    ,בפשטות .6 של  לפגיעה  יוביל  השידורים  רפורמת  יישום  שנה  של  שקלים  40עיכוב   מיליון 

עיכוב כזה גם מעלה את הסיכויים שהרפורמה לא תצלח    .בהשקעה ביצירה המקורית הישראלית

 ניוותר ללא אסדרה כלל. ,ואנו, יחד עם התרבות הישראלית

 

זאלאור   .7 היצירה ת,כל  על  לשמירה  מחויב  עצמו  שרואה  נבקשך   המקומית,  הישראלית  וכמי 

קביעה כי ולהוסיף עליהם  של חברת יס  שיון  ילשנות את תנאי הרו  סמכותךלהפעיל את  

על גם עבור הכנסותיה משידורים  חברת יס מחוייבת בהשקעה בהפקות מקור ישראליות  

 . גבי רשת האינטרנט

ובע  ק  ,שיון השידורים של חברת יס(ילשידורי טלוויזיה באמצעות לווין )ררשיון  לתנאי ה  4.1.1סעיף  

 שיון מהסיבות המפורטות שם, בין היתר: יכי בסמכותו של שר התקשורת לשנות את תנאי הר 

 

 ")ד( עידוד היצירה המקומית וקידומה" 

 ")ו( הגנה על הציבור" 

 להתפתחות בטכנולוגיית השידורים" שיוןי ")יז( התאמת הר

 

יגנו    ,שיון יעודדו את היצירה המקומיתיכפי שהוצג, תנאי הרכוונת המחוקק תבוא לידי ביטוי וכך  

 שיון להתפתחות בטכנולוגיית השידורים. י על הציבור ויתאימו את הר

 

שבהתאמה .8 ס'  כמובן  פי  על  לכך  המוסמכת  והלווין  הכבלים  מועצת  את  להנחות  יש  לתנאי    11, 

)ר שיון  יהר כבלים  לשידורי  של  יהכללי  השידורים  הוטשיון  בתנאי  לבצע מהל  (חברת  גם  דומה  ך 

 הרשיון של חברת הוט.  

 

ק בכך  החברות עוס  ותשיון עליו חתומיהר  .אדוני השר, תיקונים בתנאי הרשיון אינם דבר נדיר .9

על מנת להציל לפחות במעט , אם יש רגע שבו נכון לפעול כך .במפורש ונעשו תיקונים כאלה בעבר

לתעשייה  שייגרם  החמור  הנזק  הישראלית  את  ולתרבות  הרגע.  ,ליצירה  שזה   הרי 
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  ,של התעשייה אותה אנו מובילים  המשך קיומה  שאתה ער ורגיש לחשיבותאנו סמוכים ובטוחים   .10

תעשה כל שביכולתך להציל  כי  ו  ,הישראלית  תמורשה תרבות וחיזוק הלמען שימור יצירה עברית תוך  

 . את התעשייה מקריסה

 

 , בכבוד רב

 

 ה איגוד עובדי הקולנוע והטלוויזי - אקטמנכ"ל,  –איתמר אביטן         

   איגוד השחקנים והשחקניות בישראל - שח"םמנכ"ל,   –אבי בן הלל        

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

 איגוד הבמאיות והבמאים מנכ"ל,   –רועי אלבה        

                       

 

  

  

 


