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לכבוד:
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
יו"ר מועצת הרשות השנייה
העתקים:
חה"כ שלי יחימוביץ ,יו״ר ועדת ביקורת המדינה
חה"כ סתיו שפיר ,יו"ר ועדת השקיפות
עו"ד יוסף שפירא ,מבקר המדינה
ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד איל ינון ,היועץ המשפטי לכנסת
שלום רב,

הנדון :פרסום דוחות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 .1איגודי היוצרים העובדים והשחקנים בקולנוע ובטלוויזיה מייצגים מעל 5,000
חברים אשר עיסוקם ופרנסתם מגיעה להם מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה
הישראלית .האיגודים מנהלים בשנים האחרונות מאבק מתמשך על עצם
התעסוקה ,על כללי העסקה הוגנים ועל קיומם של "כללי משחק" נאותים
בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע בישראל.
 .2ס' ()2(23ב) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובע כי במסגרת הפיקוח
השוטף של מועצת הרשות על ביצוע השידורים עליה לבצע הליך בדיקה שנתי שבו
זו בוחנת כיצד מילא בעל רשיון לשידורי טלוויזיה אחר הוראות החוק ,בכלל זה
מימון הפקה ורכישה של תוכניות .עוד קובע הסעיף כי על המועצה לפרסם באתר
האינטרנט שלה דוח המסכם את תוצאות הליך הבדיקה.

 .3נכון למועד כתיבת שורות אלו ,טרם פורסמו הדוחות המסכמים לשנים 2016
ו .2017-משמע ,לציבור לא ניתנת היכולת לבחון את עמידתם של הגופים
המשדרים בהוראות החוק ואת פועלה של הרשות השנייה כרגולטור.
 .4עיכובים בלתי נסבלים בפרסום הדוחות הינם מנת חלקו של שוק התקשורת שנים
ארוכות ואנו הבענו תרעומת על כך בעבר.
בימים אלו הדברים מקבלים משנה תוקף ועוברים למחוזות של הפארסה – כאשר
שוק התקשורת עובר טלטלות גדולות ,רפורמות משמעותיות ועיסוק מתמיד
בחקיקה ובכללים המסדירים אותו.
 .5בשבועות האחרונים עמדו שני מהלכי חקיקה משמעותיים אשר עסקו בחוק
הרשות השנייה באופן נרחב ,בסמכויותיה של הרשות וביכולתה לאכוף את כלליה
ואת החקיקה – הוועדה המשותפת בראשותו של חבר הכנסת יואב קיש ופרק ה'
במסדרת התוכנית הכלכלית חוק ההסדרים.
הדיונים הללו התקיימו כשבפני הציבור וחברי הכנסת מונחים דוחות משנת 2015
בלבד ,כך שבעוד חברי הכנסת קיבלו החלטות לתיקון חקיקה באופן שצופה פני
עתיד ,הם נאלצו להתבסס על מציאות שהייתה קיימת לפני  3שנים לפחות .כפי
שכתבנו ,פארסה של ממש.

 .6נכבדינו ,בימים בהם אנשים שהיו בראש משרד התקשורת מצויים בחדרי חקירות
בשל מעשים שנעשו בתקופת עבודתם במשרד ובהקשר של הדברים המצויים
בתחום אחריותו של המשרד ,יהיה זה לא אחראי להתעלם מפגמים מנהליים כה
חמורים.
 .7אנו קוראים ליו"ר הרשות השנייה להביא לפרסומם של הדוחות באופן מיידי,
ולנכבדים המכותבים כאן אנו נשמח לראות את התייחסותכם לעניין ,על מנת
שניתן יהיה לדעת שגוף מנהלי שלא מקיים את הוראות החוק החלות עליו לא זוכה
להתעלמות.
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