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לכבוד
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ויו"רהועדהלהסדרתהרגולציהעלשוקהשידורים
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א.נ,



הועדההמייעצת–(לכיווניםומגמותבינייםנועוהטלוויזיהבישראל)ע.רלהתייחסותאקט,איגודעובדיהקוהנדון:

להסדרתהרגולציהעלהשידורים



 פתח דבר

שלסדרהה,מברךעלהקמתהוועדהלבחינתה)להלן:"אקט"()ע"ר(איגודעובדיםבקולנועובטלוויזיהבישראל-אקט

מאוזנות למסקנות יגיעו הוועדה חברי כי תקווה כולנו  והמקצועי. ההטרוגני הרכבה על וכן מסחריים, שידורים

בשניםהקרובותובמציאותהמשתנהלעתיםהומדויקותאשריהוואתאבניהדרךל סדרתשוקהשידוריםבישראל,

כ לעשות נכונים ואנו הוועדה על מוטלת מאוד מורכבת משימה מניסיוננותכופות. להביא כדי ומתבקש שניתן כל

העשירבתחוםהשידורים,בארץובעולם,לטובתמטרהחשובהזו.



חבריםבמקצועות850-מאגדכהינועמותהרשומה,הפועלתכוועדפעולהבמסגרתההסתדרותהחדשה,והואאקט,

הטכנייםהסט : ) ומחלקתם אמנותיים מעצבים צלם, עוזרי פרופרטי-סטצלמים, קניינים,-דרסרים, מסטרים,

.עוזריבמאיומנהלותתסריט,מלבישותומאפרותקונסטרקשןועוזרים(,תאורנים,גריפים,אנשיקול,אנשיהפקה,

אקטוברצוננ כי -להדגיש את שמייצג ארגון הינו בישראל  ובטלוויזיה בקולנוע העובדים הטכנייםאגוד העובדים

אחרונים בשרשרת ותפקידוהואלשמורעלתנאישכרוהעסקההוגניםל"שאחראיםעלהעשייהויצירתהתכניםבפועל

"ובכךלשמורעלחברהערכיתומוסרית.המזון

הגורמיםלכלכגורםאשרבאחריותולפעוללהסדרתהשוקוליצירתמציאותהוגנתבראשותךאנורואיםאתהועדה

בתח הרגולטור על ום. ומוטלת לדאגה והמוסרית המקצועית יוצריםלהאחריות אשר גורמים אותם על שמירה

ומייצריםאתכלאותםתכניםאשרמובאיםלצופהעלהמסך.



.אנומתכבדיםלהציגבפניהועדההמייעצתלהסדרתהרגולציהעלהשידוריםאתהתייחסותנולדו"חהביניים



 לדו"חהביניים(2הנחותעבודה)עמוד .1

על  היתר נשענותבין ועדתשכטרחשובותהאחתההמלצות.מסקנות"ועדתשכטר"הנחותהוועדה מתייחסתשל

עילית" "סוגה הישראליתהמקוריתמז'אנר לתמיכהבהפקתהמקור ,להקמתקרן ההכנסותשלה היהיאשרמקור

.אנוקוראיםלוועדהלבחוןאיןביטוילהמלצהחשובהזובמסקנותהבינייםמהיטלשיוטלעלבעלותתשתיתאינטרנט.
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ולפעוללהקמתקרןכאמור שוויוני,אתהנושאלעומקו עםתקציביםראוייםלהשקעהבהפקותיותרשתיצורשוק ,

סוגהעילית.-המקורהישראלית

והשפההעבריתהיצירההישראליתשליבותהערכיתוהתרבותיתכמוכן,הנחותהעבודהלאמזכירותאתנושאהחש

 .ושלהשמירהעליהן

והכרחיאקט חשוב צורך רואה והיוצריםהוועדהשחבריבכך, העובדים אגודי עם גם נציגי"לשארבנוסףיפגשו

.והכרתהמציאותהמעשיתשליצורהתכניםהחומרלימודלצורך",השוק

 

לדו"חהביניים(4עקרונותעללרגולציה)עמוד .2

א   . נוספים לשחקנים השוק פתיחת עקרון ברגולציה הקלות מבורךעם הינו חייב אך בזהירות, להיעשות

 ועםקוויםאדומיםברוריםלשמירהעלהיצירההעברית.המתבקשת

ב  זהלאיעמודכיהיהנמוךמדי,שכןהסיכוניםשגוףהחסםשאסור:הורדתהחסםהתחתוןלכניסתשחקנים.

 שחקניםאחריםיפגעובעקבותקריסהשכזאת.גם.שוקהשידוריםוגדוליםבמשימותהעתידיות,

ג    נוסף. נורמטיבי על במקוםזה,עקרון התייחסותהועדהכבר לקבל בדמות,האמור שוק מניעתכשל הינו

 צמצוםהתוכןהישראליבעקבותצמצוםהכנסותהמשדריםהשונותהנובעותמתחרותמוגברתבשוק.

 הציבוריתאגידהשידור .3

א  המבטאת. וקשה, חמורה היאטעות, בלבד, הציבורי השידור של לפתחו הסוגההעלית, הפקות של ה"השלכה"
עולםמסחרית וכספיתתפישת "מונופול" בכך יוצרת הוועדה המסחריים. השידור גופי של בלבד )לאראוי(ציבורי

לסוגהעלית,למרותהצהרותהתומכותבעידודהתחרות.

,מסקנותהוועדהלאיכולותלהשתמשבתאגידכסוגשלתאגידהשידורהישראלי.לאורדחייהנוספתשלהשקתב

ל לכשיתבסס,כשלישוקבתוכןהיצירההישראליתפתרון )גםזהמוטלבספק( ידוע,אלאאולי שתהליךהייצורשל.
זהבעצםלאקיים פתרון לכן מאד, תכניםארוך חלופותולהשתמשבוצרימבחינהמעשית, להגדיר כליםנוספיםך

:,רקכדוגמאהינםאשר
אנר"סוגהעילית"אשרמקורההכנסותשלה'הקמתקרןלתמיכהבהפקותהמקורהישראליתהמקוריתמז.1ב

.)ראואיזכורהנושאלעיל(שכטרועדתח"בדוכאמור,אינטרנטתשתיתבעלותעלשיוטלמהיטלהיהי

תשלוםלגבותניתןשלאכיוון.התוכןהולכתחברותמהכנסותאחוזיםגביית:ההיטלעקרוניואפשרילגבייתמודל

אנו,ןשירותיהעבורמנוידמימהצרכןגובותהתשתיתשחברותהעובדהולצד,תוכןברשתמפיץאשרבודדאדםמכל

ההשקעהלהגדלתינותבובההכספיםכלאשרמיוחדתלקרןולהעבירםאלהמהכנסותמסויםאחוזלגבותמציעים

מקורבהפקות יגדלהקרןבכספיחלקהמקורהפקותעליותרמהונהתשקיעאשרשחברהכךעלבנויהמודל.

 .התוכןיהיהשלההעיקריההשקעהושיקולמהגורמיםאחדבאףתלויהובלתיעצמאיתתהיההקרן.בהתאמה

 עילית.אנרסוגה'מזההגברתחובתהפק.2ב

 לדו"חהביניים6-5יםבשוק)עמודהגדרתהשחקנ .4

 . בשוק השחקנים אקט וכמובן איגודי יוצרים אחרים, חייבים להיכלל בהגדרת.א

ב     לשוק,. כניסתם בעת ינוקא הנחות לקבל צריכים ויזואליים אודיו משדרים כי היסוד בהכרחהנחת לא

הגנותינוקא,הינוגבוהמאדו20%קוהגבולשל-גםאםהנחהזאתמתקבלתאךמחויבת,כפישאפרטבהמשך,

אףצופיםכיהגנתאנומסוגזה,בכלהנוגעלתחוםהפקותהמקורוסוגהעילית,צריכותלהיותנמוכותבהרבה,ו

לציין ניתן כךלמשל, הטלוויזיוני. מציעההועדהיכולהלהביאלקריסתשוקהתוכן אותו לדוגמאינוקאמהסוג
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 עלידינובאינטרנט( בריכוזיותיתרהובסוף)הנתוניםנבדקו 2014אתשוקהסלולרשערבהרפורמהבוהתאפיין

עדייןאףאחדמהמפעיליםהחדשיםלאהחזיקב מנתחהשוקולאמתקרב20%שנתייםוחצילאחרהרפורמה,

.50%םוהכנסותיהםירדובכמנתחהשוקשלה30%למספרזה.ואילוהמפעיליםהוותיקיםאיבדוכ

:ןתינוהולכןהצע

מקורא בהפקות להשקעה להכנסות, ביחס פרוגרסיבית ובצורה באחוזים אחידות מחויבויות קביעת  .

"ינוקא"בהגנות/הנחותישראליותבדגשעלסוגהעילית)דרמהותעודה(.מנגנוןפרוגרסיביזהמונעאתהצורך

 ישירהשלההכנסה.שכןגובהההשקעההינונגזרת

והיאב במידה בדרמה הכרה לדוגמה: המשדר. לגוף התכנים בשיבוץ חופש מתן תוך הרגולציה פישוט   .

עומדתבהגדרותשלהפקתדרמהוללאקשרלשעתשידורה.חזקהעלמישהשקיעבסדרתדרמהממוןרבכי

בזמןשהואחושבשיזכהלצפייתשיאולאבשעותשפל.באופןהזה,אףניתןיהיהלהפיקבערוציםאותהישדר

רביםסדרותדרמהלנועראשרהיוםלאניתןלהפיקןאלאלערוצינישה,וזאתמכיווןשהרגולטוראינומכיר

 בהןבשעותשידורשמחוץל"פרייםטיים".



יצירהמקומיתאיכותית.5

א .  ובפרטהעשרתהמרקעבהפקותמקוריםרואאנו בערוציםהמרכזיים, שלשידוראיכותי חשיבותרבהלקיומו

העברית איכותיותבשפה לאורלהן זאת, החברה. דמותהשל ועל התרבותהישראלית של עיצובה על רבה השפעה

כמחציתמהצופים.ציבורייםהנצפיםמידיערבעלידי-מעמדםהמרכזישלהערוציםהמסחריים

לאורההשפעההעצומהשישלכלגוףמשדרעלהתרבותבישראל,תישמרהחובההמוטלתעלכלבעלרישיוןלשדרב.

ולממןהפקותמקומיותקנויותמסוגהעליתבשיעורהקייםכיוםבדין.



 חהביניים(לדו"8עלספקשירותאודיוויזואלי,ספקטלוויזיהוספקמהותי)עמודרגולציה.6

מנוילתתאפשרותשל   .א בדרךמימוןשלדמי גםלספקיטלוויזיהשיבחרו שיווקי מולשוויוניותביפגע,תוכן

הספקיםשנשעניםעלמימוןמפרסומות,שהרינתחזהיקטןלפיכלתחזית.

יהווהאתסףהמעברביןרגולציהרכהלרגולציהרחבה,גבוההמדיולאתאפשר20%הקביעהשנתחשוקשל.ב

הרגולציההרחבה.לאזורלשחקניםחדשיםלהגיע

כלסףשיבחר,ביןאםלפיצבירתנתחשוקוביןאםלפימבחןההכנסות)שבהחלטנראהיותרפרקטיוקליותר.ג

למצבבלתיאפשרישבוהמעברבהגדרותהרגולציהיהיהמידי,בזמןשייצורהתוכןהמבוקשלמדודאותו(,יגרום

באופןמעשי,לוקחחדשיםרביםויכולאףלהגיעלשנתייםולשלוש,עלכןצריךלשנותאתקריטריוןנתחהשוק

הקלות,יותרמאשרפיכס\כלכלי\ברגולציהבכיווןהעסקילהקלובנוסףוחשוביותרהוא;ולבחורקריטריוןמדיד

 ערכית.ביצירתחברהישראליתבתרבותהישראליתובתכניםובהפקותהמקורשמהוויםעמודתווך

 לדו"חהביניים(9-8הרגולציהשתחולעלהערוציםהמסחריים)עמוד.7

 אנומקבליםאתהנחתהיסודכיכלגופיהשידורבישראליעברולרישיונות..א

ב   "רישיון. אנומוצאיםכלהצדקהלהעניקלבעלירישיונותחדשיםו/אובעלי אין בכלהנוגעלהפקותהמקור,

מצומצם"כלהקלהרגולטוריתבתחוםהפקותהמקורמז'אנרהסוגהעילית.ככלשבעלהרישיוןיהיהזכאילמימון

מיומ כבר ישקיע שלא סיבה כל אין בהמלצותיכם, כאמור פרסומות באמצעות הראשון בצורה–ו היותר, לכל
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 הרישיון בעל של שנותקיומו ציר לאורך בסוגהעיליתובהפקותהמקור-פרוגרסיבית, מהכנסותיו כסף סכומי

 ולבטחאםתתאפשרנהלערוציםהכנסותמתוכןשיווקי.

היוםבחקיקהסכומיהכסףלהשקעהבהפקותהמקור,שלבעלהרישיוןעלסוגיוהיום,יקבעו,כשםשהםקבועים

הראשיתובחקיקתהמשנה.אנומאמיניםכיקשירתהסכוםאותוישקיעובעלירישיון,לסכוםאותוישקיעתאגיד

 ה.אנרסוגהעיליתהינהשגוי'השידורהישראליבהפקותמקורמז

 לדו"חהביניים(10ביטולהוצאהלשםהפקותקולנוע)עמוד.8

הון,תרבותית שאסור לוותר עליההקולנוע הישראלי הוא שמורת טבע  בעלי בידי רק אותה גםולהשאיר מה

שהסרטיםהישראליםנוכחיםבכלסוגיהשידורים.

ויכולהלמוטטענףזה,שבשניםהאחרונותאףמייצגאותנוהינהשגויהההוצאהלשםהפקותקולנועחובתביטול

-בכבודברחביהעולם יו"רהמועצההישראליתלקולנוע,פרופ',במכתבואתשאמרוצאיםלנכוןלחזקמאנולכן

.18.2.2016דודאלכסנדרמיום

בקולנועההשקעהחובתביטול מוצדקאינו, בעולםוכמקובל, האודיוהשידורשלתכהמתמשהפגיעהלאור,

עלילתייםקולנועבסרטילהשקיעבשידורגופיישלחייבאת,הישראליבקולנועויזואלי

 לדו"חהביניים(12הציבורי)עמודהשידור.9

אמנםנדמהשהועדהמטילהמשקלעודף,חריג איןכלויכוחעםמטרותהשידורכפישמופיעותבדו"חהוועדה,

ובלתיסבירעלכתפיהשידורהציבוריוזאתמשניטעמים:

יכולתלהפיקולוהפקתמקורלאהוכיחשום,שובנדחתההקמתוושלאקםשעדיין,תאגידהשידורהישראלי.א

,אחת לפיכך, עילית. סוגה מז'אנר הפקה להישעןשלאלומר אתאין מנתשיאזן על הציבור השידור תאגיד על

 םבחובתםלהפיקז'אנרסוגהעילית.ההפחתהשתיעשהמגופיםאחרי

ב   ישראל. / עלהתוכןהתרבותי עיקרי או בלעדי /עבריאשרמייצרתהשענותעלגוףאחדאשריהיהאחראי י

בחברה הקיימים והגוונים הקיים הדעות ובמגוון היצירתי בפלורליזם לפגיעה תגרום בישראל הטלוויזיה

הישראלית.

סוגה נוספתלהפקותמז'אנר מחויבות עצמו על לקחת הישראלי השידור תאגיד על כי מסכימים אנו עםזאת,

מלש"חבשנה150השידורהישראליכךשהתאגידיהיהמחויבבעיליתולפיכךאנוקוראיםלשנותאתחוקתאגיד

 בהפקותמז'אנרסוגהעיליתבתוספתמע"מ.

 לדו"חהביניים(14-13הפקותהמקור)עמוד.10

אנומקבליםאתהנחותהיסודהקובעותכילאקייםחששממשילהפחתתהשקעותבסוגותשאינןמז'אנרסוגה

אמיניםכיאיןכלחששבביטולהמחויבותל"תוכניותמיוחדות"שהינןתתז'אנרשלמגםעילית,אךעםזאת,אנו

ותעודה עיליתלדרמה ישלצמצםאתהגדרתתוכניותסוגה וכי העילית לכלל,בלבדהסוגה בעלי–המשדרים

 רישיוןלשידורטלוויזיהמסחרי,ספקשירותאודיוויזואלי,ספקטלוויזיהוספקמהותיותאגידהשידורהישראלי.

 לדו"חהביניים(13בחלוקהלגופיםהשונים)עמודהתקציבהמופנהלסוגהעילית.11

להפחת יביאו הועד מימושמסקנות כי גורסים אנו לעיל שיושקעותכאמור מז'אנרהסכומים המקור בהפקות

להרסשוקהיצירההמקומיתבטלוויזיהבישראל.והסוגההעיליתבטלוויזיה

בעלירישיוןלשידור-סוגה עלית מכלל השחקנים הקיימים בשוקמאין להפחית מחובת הפקות המקור מז'אנר 

טלוויזיהמסחרי,ספקשירותאודיוויזואלי,ספקטלוויזיה,ספקמהותיותאגידהשידורהישראלי.
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 לדו"חהביניים(15ביטולנאותותהפקה)עמוד.12

 :טעמיםמהאנו מתנגדים בתוקף לעניין ביטול נאותות ההפקה, 

אנשיהעסקתתנאישלהפרות,קבעכדרךוימשיכוישנןישראליותשבהפקותלכךמובילזהחשובסעיף.ביטולא

המקצוע כאשרהישראליתהטלוויזיהיוצריאלפישלבמשפחותופגיעהבשכרםמתמשכתשחיקה, ,במקביל,

שיאיכלאת"שברנו"אףהאחרונותבשנים;לעולםביחסמקצועיתולאחפוזהבצורהמופקותבישראלההפקות

אחדאו'טייק'שלצילוםידיעלבעיקרהמושגדבר,צילוםביוםהמצולמותהדקותלמספרבאשר(בשלילה)העולם

בלוחלעמודהצוותואנשיהשחקניםדחיקתתוךוזאת,לשידורראויהלאהתוצאהאםגם,סצנהלכל'טייקים'שני

אפשריבלתיזמנים שלאבנאותותלהפיקלגיטימיותלאדרכיםועודחוץבצילומיאולפןשלבשיטותעבודה,

.בעולםלנהוגלנדרשבהפקההרלבנטיתוגםביחסביחס,הולמת

ב   לרמתמינימליתמחויבותהתוכןלספקיות"כילהנחהמתנגדיםאנווהלווייןהכבליםלמועצתזההבאופן.

הפקהנאותותדרישתוכןגבוהההפקתיתבאיכותתהיינהרבותשהפקותלכךשהביאההיאהרגולציה...".ההפקה

לפיכך.ירודהבאיכותתכניםלייצרהשידורלגופימסוכןפתחייתןהדבר,זאתדרישהשתבוטלככל.הפקהלשעת

.הרגולציהידיעלמוגדרתהפקהנאותותללא,עיליתסוגהלהתקייםיכולהלאכימאמיניםאנו

אנושהלפגיעה,המקורבהפקותלעובדיםהתקציביםלהפחתתבהכרחתובילהפקהלשעתהתקציביםהפחתת.ג

שהןכפייתממשוהועדהמסקנותבאםלהםתגרםאשרלפגיעהמתווספתאשרפגיעה,ובמשפחותיהםבפרנסתם

.כיוםמוצגות

 :הצעותינו

ובלתיבחסרהמתוקצבותהפקותשישמצביוצראשרהממוצעאתולבטלמינימוםלקבועהיאשצריךעמדתנו.א

 .מאודנמוכיםהםכךגם,כיוםהקבועיםההשקעהסכומישלהפחתהלכלמתנגדיםאנו.כראוילהפיקןניתן

אנשישלההעסקהונאותותההפקהנאותותשלההגדרותלתוךתוכןליצוקצורךקייםהרגולציהשוטיפבצד.ב

משפטיתוקףומתןברוריםכלליםקייםצורךלקבוע.השידורגוףעבורהתוכןאתיוצריםאשרוהשחקניםהצוות

.והשחקניםהצוותאנשישלהיציגיםהארגוניםלביןהשוניםהשידורגופיביןשיחתמולהסכמים

 הענףמהסדרתחלקככיקביעהתחתזאתכל העסקהלתנאיהנוגעבכלהסכמיםהארגוניםעםלחתוםחובה,

.ההפקהונאותות

מתבטאתבעיקראשרההפקהבנאותותומתמדתההולכתהשחיקהולנוכחעיליתבסוגהההתמקדותלאור.ג

מפיקיםאשרהמסךדקותמספראתלהגבילממליציםאנו,צילוםיוםבכלהמצולמותהגיוניותבלתימסךבדקות

דרמהלתוכניתצילוםביוםואילוביוםמסךדקות8בממוצעיצולמודרמהלתוכניתצילוםשביוםכך,צילוםביום

 :כיהקובעסעיףלכלליםלהוסיףמבקשיםאנולפיכך.ליוםמסךדקות12בממוצעיצולמויומית

אשרדרמהתכניתלמעטוזאתלשידורהמיועדותדקות8מיותריצולמולאצילוםשביוםכךתופקדרמהתכנית"

דקות12מיותריצולמולאצילוםשביוםכךתופקש"(יומיתדרמה:"להלן)ברצףיוםאחריוםלשידורמיועדת

 .לשידורהמיועדות

 לדו"חהביניים(16)עמודעמלותפרסום.13

לאורהמלצתהוועדהלהטלתהגבלותעלגופירכשמדיה,חשובלהזכירכיהכנסותיהםשלערוציהטלוויזיההמסחרית

הרישיוןלהוצאותיהםעלהפקותמקור.הכנסות,הןשמשמשותאתבעלותה)בעליהרישיון(נובעותמפרסום.

בהכרחתעברנה הן הטלוויזיההמסחרית מסך גבי על הפרסוםשלהן בהיקף יוגבלו חברותרכשהמדיה כאשר

הוצאותבתחוםהפרסוםלאינטרנט.
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של בהכנסותיהם לפגיעה בטלוויזיה, הפרסום להפחתת בהכרח תביא הוועדה של זו המלצה של התוצאה לכן

לפגיעהנוספתבהפקותהמקור. יתרעלכןאנומאמיניםכילאורהרגליהצפייההנדחיתולאורהזכייניםומכאן

 ותבויהיהמעברלסביר.מסחריאשרזמןהפרסומשידורערוץכנגדכיהצופיםיצביעוברגלייםהעובדה

זאת להמלצה מתנגדיםבתוקף לתתהקלותאנו כדאי בפועלוחושביםשזהתחוםשבו אתההסדרה ולהשאיר

.לסבלנותםולטעמםשלהצופים

 
 לדו"חהביניים(17תוכןשיווקי)עמוד.14

תוךכדיהסדרתו.,אנימקבליםאתהנחתהיסודכיישלהתירתוכןשיווקי

לפתוריכולנכוןמודל.וברורותנוקשותהגדרותבמקום,מבוקרשיווקיתוכןהכנסתשלמסודרמודלבניית.א

רבותתקציביותבעיות זאתעםאך, בבעליוכןהיצירהבחופשעתידיתפגיעהלמנועבכדיהיטבשיוגדרחשוב,

.פרסוםעלבנויותהכנסותיהםאשרהרישיון

 סדרהשיחולועלמערכתהיחסיםהמסחריתביןהגורםהאנוקוראיםלוועדה,במסגרתהמלצותיה,לקבועכללי

.המשדר,המפרסם,המפיקוהאומןהמבצע
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 אקטסיכום המלצות 

 

        כאשר החזק מרוויח והחלש סופג ונרמס. מצב זה בה לידי ביטוי בעיקר  ,כיום השוק מתנהל כג'ונגל

 :בנושאים

אףהואהשכרשלאנשיהצוותבארץלאעלהכברלמעלהמעשרשניםובשניםהאחרונות –שכר אנשי הצוות  .1

בעולם אחרים למקומות בהשוואה ירידה. נמוך,במגמת בישראל הצוות לאנשי בהתייחס,השכר בוודאי

יום אורך בישראל יוםהעבודהבהפקותבישראל. והטלוויזיההינוהעבודהלאורך 11.5בתעשייתהקולנוע

.השכרהנמוךוחוסרהיציבותבכמותהעבודה,לאמאפשרלהתפרנסבכבודשעותוהשכרכאמורנמוךיותר

 ומנגד,אורכושליוםהעבודהלאמאפשרחיימשפחהיציבים.

הירודאשררקהולךנושאזההינואחדהמהותייםביותרעבורנו.בשלמוסרהתשלומים –מוסר התשלומים  .2

העובדיםמגיעים.ומדרדר עלסףמציאותבהגםאנשיםשעובדיםבאופןשוטףאינםיכוליםלהתקיים. אנו

לכךשחודשייםויותראינםמקבליםשכרכלל.שורשהבעיהמגיעממדיניותכוחניתודורסניתשלגופישידור

כלהזמן.נדרשתקביעתסטנדרטבנושאאשראשרקובעיםאתתנאיהתשלוםבאופןשרירותיומרעיםאותם

ממנוהםמקיימיםאתמשפחתם.אנומצפיםושזהושכרעבודתםהצוותהטכני,-מעגןמתןהגנהעלאנשינו

לקביעתנורמהמחייבתמולגופיהשידורבנושאהזהוכצעדמקלעלגופיהשידורמציעיםכיההכרהבהוצאה

 עלולאלפימועדהשידור.הכספיתתוכרלהםבזמןההוצאהבפו

ישליצורכלליםוסעיפיםאשרמעניקיםלרגולטוראתהסמכותלפעולעל –הגנה מצד הרגולטור על העובדים  .3

עלהרגולטורלעשותיותר ויתפרנסובכבוד.אנוסבוריםכי מנתלהבטיחשגםעובדימקצועותהסטיועסקו

אפק שתהיה חדשה להגדרה יחד לפעול ומבקשים ההגנהבנושא את לנו לתת מנת על ואכיפה טיבית

 המינימליתכפישמקבליםהיוםגופיהשידור.

גםבנושאזהישליצורכלליםעםאפשרותליישמםולאכוףאותם.איןדרךשהשוק –חובה לכריתת הסכמים  .4

 הזהיגיעלהתנהלותהגונהאשרכלהצדדיםבופועליםומתפרנסיםבכבודללאהסדרהכזו.

 ללאחובהשתוטלמצדהרגולטורלאתהיההסדרהכזוולאתתאפשריציבותבשוק.

ישלהחילחובהעלבעל שישככלבענףהיציגיםהארגוניםעםהעסקההסכמיעלולחתוםלדוןרישיוןלכן

קבלתמיוםאו,ברישיוןלשידורהמעברמיוםחודשים12עדלהתבצעחייבתתהייהההסכםעלחתימה.כאלה

 .הרישיון

 ביטול נאותות ההפקה.לאנו מתנגדים בתוקף  .5

 אנו מתנגדים לרצון לבטל ההוצאה לשם הפקות קולנוע. .6

מז .7 המקורית הישראלית המקור בהפקות לתמיכה קרן הקמת על להמליץ לוועדה קוראים "סוגה'אנו אנר

מ יהיה שלה ההכנסות מקור אשר היטל שיוטל על בעלות תשתית אינטרנטעילית" ועדת, בדו"ח כאמור

 שכטר.

 "סוגהעילית".תכניותמיוחדות"מתוךהגדרתתכניותאנוקוראיםלהוצאת" .8
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סוגהעיליתלבעלירישיונותחדשיםו/אומאנומתנגדיםלהענקתכלהקלהרגולטוריתבתחוםהפקותהמקור .9

עיליתכפישמופיעהיוםבלשוןסוגהמבעלי"רישיוןמצומצם".אנוקוראיםלחייבבעלרישיוןבהפקותמקור

 מלש"ח(.62החוק)

 איןלהפחיתמחובתהפקותהמקורמסוגהעליתמכללהשחקניםהקיימיםבשוק. .10

.הנאותהישלהתירתוכןשיווקיתוךכדיהסדרתו .11

 

הנושאיםשהעלינו אתהיריעהבשלל להרחיב שנוכל וזאתכדי בפניה, להופיע לנו נודהלוועדההנכבדהאםתותיר

.,אולהשיבעלשאלותשתשאלנהבמסמךמתומצתזה



בברכה,

ל"מנכ-סתתאבי

 ראשיושב-רשףגלי

ובטלוויזיהיא–אקט בקולנוע עובדים בישראלגוד

)ע"ר(
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