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אג"נ
הנדו" :הוראת שעה" – הקלות ללא בקרה
מרשיי ,איגודי הקולנוע והטלוויזיה בישראל :שח"

איגוד שחקני המס! ,פורו

היוצרי

הדוקומנטרי בישראל ,אק"ט איגוד עובדי בקולנוע וטלוויזיה בישראל ,איגוד הבמאי  ,איגוד
התסריטאי בישראל איגוד העורכי  ,ואיגוד המפיקי לקולנוע וטלוויזיה בישראל )להל" :$איגודי
הקולנוע והטלוויזיה"( מילאו ידינו לפנות אליכ בדחיפות כדלקמ.
 .1בפגישות שהתקיימו בי נציגי הרשות השניה ובי מרשיי ,נדו נושא הוראת השעה.
 .2בדיוני אלה ,הועלו על ידי מרשיי ,בעיות לא מעטות בהצעת הרשות השניה ,בראש העובדה כי
הרשות אינה קובעת שו מנגנוני אכיפה ותנאי בני מימוש – לפני החלטה על הקלות כאלה או
אחרות.
 .3אי חולק כי "הוראת השעה" לשנת ) 2009בהנחה כי קיימת סמכות להוציא הוראת שעה כאמור(,
אינה מספקת מענה ממשי לצרכי האמיתיי של התעשייה ,וקיי חשש כבד כי הקלות אלה
לזכייני ,לא ימצאו דרכ כלל ליצירה הישראלית בשנת .2009
 .4בפגישה האמורה נוצר הרוש כי עמדות מרשיי ,נופלות על אזניי קשובות וכי לא תועבר הוראת
שעה בלי להבטיח שמטרותיה – קרי הזרמת כספי בשנת  2009לתעשייה – יובטחו לחלוטי.
 .5אלא שכעת מתברר כי כל הדיוני היו לריק .הוראת השעה מסתמנת כעוד פעולה שמשמעותה
המעשית ליוצרי וליצירה בשנת  – 2009הינה אפסית .האמירה" :הזרמת  25מיליו לתעשיה"
אינה אלא מלי ריקות מכל תוכ.
 .6גרוע מכ* .עלפי החלטת הרשות – איגודי היוצרי ה אלה המממני את הוראת השעה .מה
נגזלת הפרנסה – ה נדרשי לשל את המחיר.

 .7זו תוצאה בלתי מתקבלת על הדעת .כל הזכייני הפקידו בידי הרשות השניה ערבויות מסוגי
שוני ,לרבות ערבויות מצדדי שלישיי – בעלי יכולת ,בסכומי של מאות מיליוני .,
 .8ערבויות אלה נועדו בדיוק לעיתות משבר .הערבי והבעלי של העסק  -צריכי לפרוס את רשת
הביטחו לעסק .הטלת מלוא נטל הסיוע לזכייני על היוצרי הינו מעשה חמור המנוגד
לסמכויות הרשות השניה ,עיוור לצרכי המשק בכלל והתעשייה בפרט.
 .9תחושת מרשיי קשה ביותר .כל השיח עימ בתקופה האחרונה מול הדרגי המקצועיי מנוצל על
ידי מועצת הרשות השניה לרעה.
 .10מנוי וגמור עימ לא לתת יד לכוונת הרשות השניה כי המפיקי ,הבמאי התסריטאי
השחקני הטכנאי העורכי וכל יתר העובדי – יהיו אלה היחידי המשלמי את המחיר ,ומי
שהפקיד ערבות להבטחת מחוייבויות הזכיי – יהנה משתיקה וחוסר מעש בעניי זה של הרשות
השניה.

בכבוד רב,
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