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לכבוד :הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים ,משרד התקשורת
מאת :איגוד העורכים ,איגוד מקצועות הפוסט בישראל

הנדון :כיוונים ומגמות ביניים – תגובת איגוד העורכים
אנו מברכים על הקמתה ופועלה של הועדה המייעצת ומצפים בעניין להסדרת שוק שידורי הטלויזיה
בישראל.
לאחר קריאת מסקנות הביניים אנו מבקשים שיושם דגש על נקודות חשובות אלה:
 .1אי הסתמכות על תאגיד השידור הציבורי כתרופת פלא לכשלי השוק בתחום הפקות המקור –
מפתיע בעינינו שהועדה רואה בתאגיד שעדיין לא קם וחבלי לידתו ארוכים ,מסובכים ונראה
שאין להם סוף  -מקור קיים וודאי ליצירה ישראלית איכותית .לאור היסטורית התנהלות רשות
השידור ,התנערותה מהמחויבות להפקות מקור והעיכובים בהקמת התאגיד החדש יש להתייחס
אל שידוריו העתידיים כתוספת להפקות המקור ולא כבאר העיקרית ממנה ישאב הצופה
הישראלי תוכן ישראלי מקורי ואיכותי.
 .2יצירה ישראלית מקורית וקולנוע – יש לשמור ואף להגדיל את המחויבות ליצירה ישראלית
מקורית ואת המחויבות להשקעה בקולנוע .קביעת מינימום השקעה לרוחב השוק ,על כל גוף
משדר לפי הכנסותיו והעלאת המינימום בכל שנה ישמרו על יצירה מקורית בשפה העברית ועל
תעשיית הקולנוע והטלויזיה שמפרנסת אלפי משפחות באופן ישיר ועשרות ואף מאות אלפים
באופן עקיף.
 .3תנאי העסקת יוצרים בהפקות המקור וגופי השידור – שוק התקשורת בכל העולם תזזיתי ,בלתי
צפוי ורגיש לשינויים .המצב הביטחוני בארץ מוסיף לחוסר הוודאות.
העובדים בתעשיית הקולנוע והטלויזיה חיים בחוסר ודאות זה כל יום :הם נתונים לתנאי העסקה
בזויים שמכילים שעות ארוכות ובלתי הגיוניות ,הלנות שכר ,השתמטות מתשלום ,ביטולי
עבודות ללא אתרעה והשמטת חובות ליצירה הישראלית המקורית .הרגולטורים נמנעים
מלהתייחס לתנאי העסקת היוצרים בתואנה שהדבר לא בסמכותם .אנו מבקשים שבהמלצות
הסופיות של ועדת פילבר יקבע שהרגולטור יחוייב לקבוע שהפרת תנאי העסקה של יוצרים
באופן שאינם עומדים עם החוק ,יהוו הפרה משמעותית של תנאי הרישיון לשידור.
אנו מזכירים כי המדינה מחלקת רשיונות שידור לא רק כדי לספק בידור לאזרחי ישראל אלא גם,
ובעיקר ,ליצור תעשייה משגשגת בה יכולים אזרחי המדינה לעבוד ולפרוח.

שמירה על תנאי העסקה הוגנים בתעשיית הקולנוע והטלויזיה היא אינטרס ראשון במעלה של
משרד התקשורת ושל המדינה ויש לתת להם דגש מיוחד בהמלצות הסופיות ,בחקיקה
וברגולציה.
נשמח להרחיב בשימוע,
איגוד העורכים

