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 לכבוד 

 והשר הממונה על רשות השידורשר התקשורת ראש הממשלה ,

 בנימין נתניהו

 

 רשות השידור וחוק השידור הציבורי הנדון: 

 

 א.נ.

מתוך אחרי שנים של כשל חוצה מפלגות וממשלות שהמשיכו לנהל את רשות השידור  .1

, לאחר שמיליארדי שקלים נשפכו על מנגנון מסואב ונמנעו שיקולים פוליטיים צרים

עם חקיקתו של חוק הציבור בישראל, ראינו ברפורמה שיצאה לדרכה מן מהיצירה ו

שגים הגדולים של ממשלתך ההימן אחד את לפני פחות משנה השידור הציבורי 

 הקודמת. 

להביא לידי חקיקתו  ,הצליחה ממשלתך הקודמתבעבודה מאומצת וראוייה לכל שבח,  .2

היה נושא בשורה של ממש עבור החברה הישראלית  המוצלח של חוק אשר יישומו

בכלל, עבור התרבות הישראלית וצרכניה, ובפרט עבור ציבור היוצרים והעובדים בשוק 

 .הטלוויזיה

איגודי היוצרים השקיעו שעות רבות בדיונים הארוכים בוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך  .3

כל זאת מתוך  ,להצלחתו של המהלךיכולתם ככל  באופן אקטיבי ניסוח החוק, וסייעו

 חשיבותו של שידור ציבורי חזק ואיכותי. בחשיבותו של המהלך וב הכרה

החדש של השידור הציבורי כפי העבודה על שיקומו של הערוץ והמעבר למודל אולם  .4

 ., ואנו חוששים כי עלתה על שרטוןשחוקק לא נסתיימה

משמעותית מאוד בהכנסות רשות השידור מאגרת הטלוויזיה והעדר העברת  ירידה .5

רשות השידור  הותירו את ,גביית האגרהחתימה על הצו המורה על כספים מהאוצר או 

לא כל שכן לעמידה במחויבויות  עם תקציב אשר איננו מספיק לפעילותה השוטפת

 .1ההשקעה בהפקה מקומית בהתאם לחוק ובהתאם להחלטות בג"ץ

)בפירוק( הפסיקה לחלוטין להשקיע בהפקה  משמעות הדברים הינה שרשות השידור .6

על פי חוק ועל  2014לשנת מקומית ורחוקה מאוד מעמידה במחויבויות ההשקעה שלה 

המשמעות  .לא תעמוד במחויבויותיה 2015ת מסתמן גם בשנהפי לו ,פי פסיקת בג"ץ

 בפועל היא פגיעה חמורה בפרנסת מאות ואלפי יוצרים ועובדים בתעשיית הטלוויזיה

 .ונספחיה

האיגודים בסבלנות  , המתינוית בישראלייחודעם המערכת הפוליטית ההיכרות מתוך  .7

הושבעה בשעה שטרם ו בשעה שהתקיימו בחירות, בשעה שהתקיים המו"מ הקואליציוני

 הממשלה. 

 חולקו השרים תפקידי, כנה על עומדת החדשה הממשלה .ההמתנה ימי תמו כעת .8

 ברשות המצב הוא כך לא, לצערנו .כסדרה להמשיך צפויה והכנסת הממשלה עבודתו

 .הרשות של התקינה עבודתה להמשך המחכות הרבות העובדות ובידיים השידור
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, וראש הממשלה הממונה על רשות השידור, השר כשר התקשורת, פונים אליך אנו  .9

ה ממשלתך למנוע את התמוטטותו של המיזם הגדול שיצרבבקשה להתערב ו

חזרה למודל הכושל שהוביל לניסיון וקריסתו של מהלך הרפורמה הנוכחי   .הקודמת

כישלון גדול,  יהיו - גוויעתו של השידור הציבורי בישראל - או חמור מכך רשות,ה פירוק

 .הצלחה של ממשלתך הקודמתקתו של החוק היה כשם שחקי

קריסתה של רשות השידור תוביל לנזקים חמורים לתעשייה וליצירה הטלוויזיונית  .10

כמו גם בזבוז נוסף  ,בישראל, לתרבות הישראלית, לפלורליזם ולדמוקרטיה הישראלית

 של כספי ציבור. 

 חוק ולכל ניכר כי בכוונתבערכים אלו אין צורך להכביר מילים, שכן הם עומדים בבסיס ה .11

לעמוד מאחורי כינונו של שידור ציבורי איכותי הממלא את המטרות הראויות  הממשלה

 ולב של כבודהלו בחברה הישראלית. לעומת זאת, קיים צורך בוער להסב את תשומת 

הוביל לעצירה כי העיכוב במציאת כספים לתפעולה של רשות השידור )בפירוק(  לעובדה

פקות ולפגיעה מידית ואנושה בפרנסתם של מאות יוצרים, מפיקים מוחלטת של ה

רשימה ארוכה של הפקות נעצרו על ידי הרשות בשבועות האחרונים, כמדווח  ועובדים.

בו שאשר מוצאים את עצמם לפתע במצב  ,לנו מדי יום על ידי חברי וחברות האיגודים

להדגיש כי המדובר  חשובהפרנסה המתוכננת להם בעת זו נשמטת מתחת לרגליהם. 

 בין היתר ביוצרים בעלי חוזים חתומים אשר המדינה חבה להם כרגע את פרנסתם.

)בפירוק( ולסיום מהלך  ברשות השידורהנוכחי , אנא פעל לפתרון המשבר וכבוד .12

 וברצינות ביסודיות לבצע שהתחילה ממשלתך המלאכה את סיים הרפורמה באופן תקין.

 מידי באופן עמו מטה ולגרור להתמוטט הציבורי ידורהש לחזון תיתן ואל, מרשימות

 .בישראל משפחות אלפי של הכלכלית יציבותן את

מעבר לפגיעה החוזרת והחמורה ביצירה, ביוצרים ובתרבות, חרב האבטלה מונחת על  .13

 .צווארי חברינו ומשפחותיהם

 אי לכך אנו מבקשים פגישה דחופה עם כבודו במסגרת תפקידך כשר התקשורת

     , מתוך תקווה למציאת פתרון מהיר לעניין שבנדון.והשר הממונה על רשות השידור

 

 על החתום,

 יריב הורוביץ, יו"ר איגוד הבמאים

 אסנת טרבלסי, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים

 עמית ליאור, יו"ר איגוד התסריטאים

 יצחק צחייק, יו"ר איגוד העורכים

 אוהד קנולר, יו"ר שח"ם

 ף, יו"ר אקטגלי רש


