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לכבוד 
הגב'הילהשמיר–עו"ד 
יועצתמשפטית-הרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו 


שלוםרב ,

הנדון:עמדת אקט ,איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר) ,איגוד העורכים (ע"ר)
ושחם ,ארגון השחקנים בישראל (ע"ר) בנושא – שימוע נוסח רישיון לשידורי טלוויזיה 


הקדמה
אנו מודים על האפשרות להביא בפנייך את התייחסותנו לנוסח הרישיון כחלק מתהליך המעבר
ממשטרשלזיכיונותלמשטררישיונותבשוקהטלוויזיההמסחרית.הגדרתתנאיםברוריםלקבלת
רישיון ,מעבר לכללים המפורטים של היקף חובות התוכן אשר אנו מאמינים כי יקבעו בנפרד,
הינםקריטייםלהבטחתשוקטלוויזיהמסחריבוהגופיםהמשדריםהינםיציביםפיננסיתעלמנת
להבטיחעמידהבמחויבויותהשונות,הןתכניותוהןמנהלתיות .

להלן התייחסותנו הקצרה למספר נקודות במסמך :
סעיף  11.5– עסקה מלאכותית או בדויה הינה עבירה חמורה של הונאת הרגולטור ובמקרים
קיצונייםאףשלהציבור.אנוסבוריםכיסנקציהשלאיהכרהבלבדאינהמידתיתוישלהשיתעל
בעל רישיון אשר הוכח בוודאות כי דיווח כזב לגבי הפקת תוכנית .אנו מציעים כי לא רק
שהתוכנית עצמה לא תוכר במסגרת החובה אלא שגם הסכום שהושקע בה לא יוכר כהוצאה.
במקרה שמדובר על הפקה שאינה מסוגה עילית אשר בעבורה אין חובה כוללת להוצאה ,יקוזז
סכום ההשקעה בתוכנית אשר לגביה ניתן דיווח כוזב מהסכום שהושקע על ידי בעל הרישיון
בהפקותסוגהעילית .

1

סעיף  – 25.1שידור בטכנולוגיית חדות גבוה ) (High – Definitionכבר עניין טריוויאלי כיום
בעולםהשידורים.למעשהכיוםכלהמצלמותשבאמצעותןמצולמיםהתכניםלשידורבטלוויזיה
ובאינטרנטהינןמצלמותבאיכות HDכךשחומריהגלםוהתוכניותכפישנמסרותלגורםהמשדר
ה ינם באיכות הגבוהה ביותר .אנו ממליצים לקבוע כי תוך פרק זמן סביר יחויב כל בעל רישיון
לשדר באיכות חדות גבוהה (HD) .מכיוון שמדובר בהערכות טכנית בעלת השלכות כלכליות לא
מבוטלות,ניתןלתתפרקזמןארוךיחסיתלהיערכות.אנוסבוריםכי5שניםמיוםקבלתהרישיון
הואפרקזמןסבירלהיערכותזו .

סעיף  – 26.3לענייןרכישהשלתוכןמחברתהחדשות,ברצוננולהעירכיחשובשסכוםהשקעה/
מימוןזהלאיחשבכחלקמהסכוםהמינימליבומחויבבעלהרישיוןבהפקותסוגהעילית. 

סעיף  48.4– אנוסבוריםכיהסכוםהקבועכעיצוםכספיבמקרהשלהפרתבעלרישיוןאובידי
אחרתנאיברישיון,הוראהמהוראותהחוק,הכללים,התקנותאוההנחיותשניתנועל-ידיהרשות
אינומשרתאתמטרתההרתעההנדרשת.יתרהמזו,סכוםשכזהיכוללהביאלתרחישכילעיתים
"שווה" להפר הפרה מסוימת אשר עלולה להביא בצידה רווח גדול לאין שיעור מאשר גובה
העיצוםהכספיכפישהובאבפנינו. 

סעיף  53.2.3– סעיףמאוד חשובעבורנוכמובןאך יחדעםזאתהגבלתההסכמים רקלהפקות
מסוגהעיליתיוצרתשתיבעיותמרכזיות :
 .1מיצוב שוק ההפקות שאינן סוגה עילית כהפקות לא מקצועיות בהן מועסקים אנשים
"זולים"חסריניסיוןויתרהמזאתלייצר,בפעםהראשונה,תנאיעבודהשוניםביןהפקות
סוגהעיליתלאחרות.ישלקחתבחשבוןשהפקהשאינהסוגהעיליתאינהבהכרחהפקה
דלת תקציב או שיש הצדקה בה להעסיק אנשים באופן לא הוגן או נצלני ללא הסדרת
תנאיההעסקהשלהם.
 .2העובדים והשחקנים  בענף עובדים בכל הסוגות ולכן אין כל טעם בהפרדה בין סוגות
בנושאזה.בשונהמחובתההשקעהשישבהעקרונותשלקידוםיצירהישראליתמסוגה
עילית ,במקרה של הסכמי עבודה אין הדבר נחוץ ,עובד הוא עובד הוא עובד גם אם זו
דרמהוגםאםזותוכניתריאליטי,ישלשמורעלהסדרתתנאיהעבודה.
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לסיכום נקודה זו ,אנו מציעים לתקן את הסעיף באופן שיגדיר כי על בעל הרישיון לחתום עם
האיגודיםהסכםלהסדרתתנאיההעסקהלכלהפקותיו .

עד כאן התייחסותנו לשימוע – נוסח רישיון לשידורי טלוויזיה .אנו נשמח להופיע בפני המועצה
ו/אוכלגורםמקצועיברשותהשנייהלטלוויזיהורדיובכלעתעלמנתלהרחיבבנוגעלעמדתנוכפי
שהובאהבקצרהבמסמךזה .




בברכה ,
אקט,איגודעובדיםבקולנועובטלוויזיהבישראל(ע"ר) 
שחם,ארגוןהשחקניםבישראל(ע"ר) 
איגודהעורכים(ע"ר) 





העתק:גב'אוהמדז'יבוז',יו"רמועצתהרשותהשנייה 
גב'דורליאלמגור,יו"רוועדתטלוויזיה,מועצתרשותהשנייה 
מרנירשוויקי,מנכ"לבפועל,הרשותהשנייה 
מראופיררייכמן,ראשאגףטלוויזיה,הרשותהשנייה 
גב'ורדעזרא,ראשמחלקתמעקבובקרהעלתכניות,הרשותהשנייה 
עו"דיונהזהבי,הלשכההמשפטית,הרשותהשנייה 

עו"דגילהורד,הלשכההמשפטית,הרשותהשנייה 

3

