כ"ג כסלו ה'תשע"ד
1116611.62
לכבוד:
ד"ר אילן אבישר ,יו"ר
חברי מועצת הרשות השנייה1

הנידון :ההכרה בתוכנית "אלוף העברית" כסרט תעודה
שלום רב,
כידוע לכולכם לפני מספר ימים התפרצו עשרות יוצרים לישיבה של וועדת שחם ברשות השנייה1
ההתפרצות נבעה מתחושת תסכול הולכת וגוברת בקרבנו על כך שהרשות איבדה את מעמדה כרגולטור
בכל הקשור לשמירה על הפקות המקור ,מעמדו של שוק היצירה העצמאי והיא נוטה באופן מובהק לצדם
של הזכיינים1
לא עבר שבוע מאותה ההתפרצות והנה נודע לנו שהנהלת הרשות ,כמעט בחשאי ,בחרה להכיר בתוכנית
"אלוף העברית" כסרט תעודה1
דומה כי רק הגורל יכול לזמן פארסה כזאת בה תכנית /תחרות /חידון נושא פרסים אשר עוסקת במילים
ומושגים בשפה העברית ,תוכר כסרט111זהו מעשה אינוס ציני של מילים ,מושגים והגדרות השם ללעג את
כללי הרשות השנייה1
נכון" ,אלוף העברית" היא תוכנית ערכית וחשובה אך כל זה אינו הופך אותה לסרט דוקומנטרי גם אם
תחליטו לאשר אותה ככזאת 1לפי אותו ההיגיון  ,ניתן לקחת את חידון התנ"ך (שהוא בעל תוכן "נקי
וראוי" עפ"י הרשות) לשבץ בו מערכונים עם שחקנים ולקרוא לזה דרמה!
נשאלת השאלה מדוע כאשר אחת הזכייניות מפיקה תכנית בעלת ערך ,היא מיד דורשת פיצוי בדמות קיזוז
מחויבויות התוכן שלה ובמקרה הזה במכסת סרטי התעודה? כאילו שזה שהיא עושה עבודתה נאמנה,
מספקת לקהל הצופים שעת צפייה איכותית ,אינו דבר מובן מאליו המצופה ממנה והיא חייבת לקבל עבורו
פרס1
לצערנו הגדול אנו נוכחים שבחודשים האחרונים בוחרת הרשות השנייה בדרך התנהלות לעומתית כלפי
היוצרים 1התנהלות זאת ניכרת ביוזמה לבטל את התמיכה בקולנוע ,בניסיון להגדיל את המנעד בתקציב
הפקות הסוגה העילית וכעת בעניין "אלוף העברית"1
לא ברור לנו מדוע הינכם בוחרים לפעול באופן אשר יוביל בהכרח למחאות נוספות ועימותים עמנו
היוצרים ,כפי שקרה בשבוע שעבר1
הרי ברור גם לנו וגם לכם ,שאם תתנו ידכם לתקדים הנ"ל ותאושר ההכרה ב"אלוף העברית" כסרט
תעודה ,יסמל הדבר עוד סדק ברגולציה 1עוד ניצחון לזכייני הערוץ אשר פועלים ללא ליאות למציאת

דרכים לעקוף את המחויבויות שלהם בסוגה העילית 1הסדק או התקדים הזה ישמשו ככר פורה להקלות
הבאות1
חשוב גם לציין שדרך קבלת ההחלטה בעניין הנ"ל אשר נעשתה באופן דיסקרטי ע"י ההנהלה ,הוא
מקומם 1הרי אם הדבר לא היה יוצא לתקשורת ,סיכוי רב שהיה חומק מתחת לרדאר ומקבל אישורכם
הסופי מבלי שנתתם את דעתכם עליו כלל1
אנו פונים אליכם ,חברי המועצה ,כנציגי ציבור עליכם להשמיע קולכם בעניין ולדחות על הסף את
החלטת ההנהלה .תפקידכם הוא לשמור על מכלול האיזונים בין הכוחות השונים הפועלים בזירת
הטלוויזיה המסחרית למען הצופים ולמען קיומו של מסך שידורים ראוי ,איזונים שבהחלטה הזאת
מופרים ברגל גסה.
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