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לכבוד,
מר יוסי ורשבסקי  ,מנכ"ל
ישראל 01
הנדון :עמידת ערוץ  01בהתחייבויות אל מול היוצרים
איגודי היוצרים מכירים בעובדה שערוץ  01נלחם על הישרדותו בימים אלה .לאורך שנות קיומו של
הערוץ פעלנו רבות ונלחמנו לסייע לטובת המשך קיומו ופעילותו .
עם זאת ,בהסתכלנו על השנה הקרובה בה עליכם למלא את מלוא המחויבויות על מנת לקבל רישיון,
שהינו האינטרס של הערוץ בפרט ותעשיית הקולנוע והטלוויזיה בכלל ,אנו רואים בחומרה שיבושים
בתהליכי המימון והתשלום של ההפקות השונות ,ובהן הסדרה "אלנבי" ,ולפני חודשים מספר ההפקה
"אחת אפס אפס" ,אשר יכולים לדרדר אותנו הן למצב של סגירת הערוץ והן לפגיעה ישירה במקור
פרנסתם של יוצרי הקולנוע כולם  -שחקנים ,עובדים טכניים למיניהם ,במאים ,תסריטאים ומפיקים.
אנו פונים אל בעלי הערוץ ,מנהליו ואנשי הרשות השנייה לקבל אחריות כלפי תעשיית הקולנוע
והטלוויזיה .זאת כפי שהתחייבו ראשי הערוץ ואנשי הרשות בפורומים שונים – מול היוצרים ,מעל דפי
העיתון ובמקומות נוספים.
משמעות האחריות הזו הינה לטפל בפתרון הבעיות של הערוץ כאן ועכשיו ,לפני שיהיה מאוחר מדי ,שכן
אנחנו יודעים ששנה היא גם כך פרק זמן קצר להפקה ושידור של כל מחויבויות התוכן החלות על הערוץ.
אנו דורשים מבעלי הערוץ לעמוד במחויבויות שלקחו על עצמם ולדאוג כי פרנסתן של משפחות שלמות
בתעשייה ,שאינן יכולות בשום פנים ואופן להמתין לפתרון בעיותיו התזרימיות של הערוץ ,לא תיפגע.
אנו מקווים כי פנייה זו תביא לשינוי מהותי בהתנהלות הערוץ בכל הנוגע לכיבוד חוזים עליהם הוא חתום
ובכלל .אנו נמנעים עד כה מלהזהיר את אלפי היוצרים מפני התקשרות עם הערוץ אך אם מצב זה לא
ישתנה מיידית ,כבר לגבי הפקת "אלנבי" לא נוכל עוד לעמוד אל מול חברינו אשר עומדים בפניי חוסר
וודאות מוחלטת בהפקות האחרונות של הערוץ .מיותר לציין כי חברי ארגוני היוצרים ממשיכים כל העת
להביא מכישרונם באופן המקצועי והמסור ביותר לטובת הפקת המוצרים הטלוויזיוניים והקולנועיים
האיכותיים ביותר אשר משודרים בערוץ.
בכבוד רב,
רני בלייר  ,יו"ר איגוד הבמאים (ע"ר)
אסף אמיר  ,יו"ר איגוד המפיקים (ע"ר)
עמית ליאור  ,יו"ר איגוד התסריטאים
עמית רוזן  ,יו"ר אק"ט-איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה (ע"ר)
דביר בנדק  ,יו"ר ארגון השחקנים בישראל
אורי רוזנווקס  ,יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים
איציק צחייק  ,יו"ר איגוד עורכי התמונה והקול
העתקים:
איגודי היוצרים
דבורה קמחי ,יועמ"ש ישראל 01
מנשה סמירה ,מנכ"ל הרשות השנייה
איילת מצגר ,סמנכ"לית טלוויזיה הרשות השנייה

