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יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו



הנדון:מחויבויות שידור מרכזיות לבעלי רישיון – הוצאה כוללת לשידורים
אנו מברכים על חזרתה של הרשות השנייה להובלה וניהול האסדרה של תחום השידורים
המסחרייםכגוףשאמוןמקצועיתוחוקיתעלהנושא.נקדיםונאמרכיאנומתייחסיםלנושאבגינו
פניתאלינועלסמךמידעחלקישבימיםכתיקונםבוודאישלאהיהמספקעלמנתלהגישלמועצה
הנכבדה נייר עמדה מנומק ושלם .אנו מתבססים על ההסבר הקצר ממכתבך ועל מידע נוסף
שליקטנוככלשהצלחנובלוחהזמניםהקצר .
להלןהתייחסותנולמתווההמוצע: 
המודל המוצע למעשה מגלם בתוכו דה-רגולציה משמעותית ,מהלך לו אנו איננו מתנגדים,
ובהחלט סבורים כי יש מקום להתאים את הרגולציה לשוק דינמי ומשתנה טכנולוגית ,כלכלית
ותכנית.יחדעםזאת,ישלהקפידביתרשאתבתהליךזהכילאתיגרםפגיעהביצירההמקורית
הישראלית אשר שמירה עליה ,למיטב הבנתנו ,הינה ביסוד המודל המוצע ובבסיס הצורך
ברגולציהעלתחוםהשידורים.למותרלצייןכירביםמאנשינומתפרנסיםמתכניםשאינםסוגה
עילית .
לאור האמור אנו מאירים בזאת כמה נקודות שלדעתנו המקצועית על המועצה הנכבדה לתת
דעתהבהםולשמורכיתנאימינימוםאלוישמרומכלמשמר .
 .1הגדרת הסוגה העילית – לאור הפחתה משמעותית במחויבות הכוללת להוצאה
לשידורים,אנו סבורים כי יש לחזור להגדרה המקורית של "סוגה עילית" ,היינו ,סוגה
עיליתתהיהמורכבתאךורקמדרמהותעודה."תוכניות מיוחדות" הןלמעשהתוכניות
בידורהמכרסמותדרמטיתבסוגההעיליתויש להוציאם לאלתר כחלק מהשינוי הנוכחי
מהגדרות תמהיל הסוגה העילית.
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 .2גובה חובת ההשקעה בסוגה עילית – יש לשמור על המודל הפרוגרסיבי כפי שמופיע
בתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה משנת  2102סעיף  5 על כל חלקיו (האחוזים
ומדרגות ההכנסה) .בשל השינוי המוצע יש למחוק את המילה "מזערית" בהקשר של
סכוםההוצאהלשידוריםולהגדירכיהאחוזיםלהוצאהלסוגהעיליתיגזרומהכנסותבעל
הרישיון.כמוכןישלקבועבצדהמחויבויותמינימוםשלשעותשידורלכלז'אנרבסוגה
עיליתכדילקבוענאותותהפקה.

 .3חובות תוכן מתקופת הזיכיון – בשנת הרישיון הראשונה יש להחזיר את חובות התוכן
ליצירהוזאתבנוסףלמחויבותהקבועהבתוספתהשנייה.

 .4תוקף התיקון – עלאףשהתוספת השנייהמתייחסתרקלבעלרישיון ,אנו רואים לנכון
להדגיש שוב כי המודל המוצע יכול להיות תקף רק לבעלי רישיוןובשוםמקרה לא לבעל
זיכיון.אנומצפיםלאמירהברורהוקולניתבנושאמצדהמועצה.

 .5אכיפה – ישלהחמיראתהסנקציותעלאיעמידהבחוקובכלליםולחזקמשמעותיתאת
מנגנון האכיפהכדישלאתמצאעצמה המועצהשובושובבמרדף אחרבעל הרישיוןעל
הפרותחוזרותונשנות ,אנו ממליציםלאמץאתסעיף האכיפה בחוקהבזק (כפלקנסעל
כלהפרה).

 .6נאותות הפקה והעסקה– ישלעדכןאתנאותות ההפקהבסוגהעילית.יתרהמזאתאנו
שביםודורשיםלבטלאתנושא"הממוצע"אשריוצרמצבשלהפקותהמתוקצבותבחסר
אמתילעומתהפקותאשרמתוקצבותכראוי .בגללכשלשוקאנחנומבקשיםהוראהעל
חתימתהסכמיעבודהעםהארגוניםהמייצגיםאתהיוצריםוהעובדיםבענף.

 .7כללים בתקופת הרישיונות – בהנחה כי המודל המוצע יתקבל והחל מעוד כשלושה
שבועותישדרערוץ01תחתרישיון,עפ"יאלוכלליםיפעלהערוץ?מתיתקבעהמועצהאת
הכלליםלבעלרישיון?
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לסיכום ,בעוד שרים ומועצות באים והולכים ,אנו היוצרים מביאים את התרבות השפה לכל
בית ,אנחנו יוצרים את המורשת התרבותית לילדנו ולדורות הבאים ,היצירות שלנו נמכרות
בעולם ומפארות את התרבות הישראלית.
 .אנו שמחים על פנייתכם אלינו בנושא חשוב זה ,ותמיד נשמח לסייע למועצה ולכל גורם
מניסיוננו המקצועי רב השנים למען שמירה על טלוויזיה איכותית ומקצועית.
בזאת מודים ליו"ר מועצה שמאפשרת לנו להופיע בפני המועצה על מנת להסביר בהרחבה
ובאופן מנומק את עמדתנו בנושא קריטי וחשוב זה אשר יקבע את פני התרבות והיצירה
הישראלית לשנים רבות.




בברכה, 
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