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 לכבוד 

yes  הטלוויזיה בלוויין 

 מר רן גוראון  yesמנכ"ל 

 

  פגיעה ביכולתם של יוצרים ישראלים להתפרנס מפירות יצירתם הנדון: 

 

 

 שלום רב, 

מהווה בית של ממש ליוצרים ישראלים רבים, משקיעה   yesמכתב זה נכתב באי נוחות רבה,  .1

 מיליונים רבים ביצירה ישראלית שנוחלת הצלחות רבות. 

 

בית ליצירה ותעסוקה עבור תעשיית    yesהיותה של  המיום שהחלה מגיפת הקורונה התחזק .2

הטלוויזיה הישראלית, כאשר התעקשה להמשיך ולהפיק טלוויזיה ישראלית מפוארת על אף  

אף השתתפה ומשתתפת בקרן תמיכה ביוצרים עובדים ושחקנים ישראליים שמצאו    yesהקשיים. 

 את עצמם מחוסרי תעסוקה בתקופה הקשה הזו. 

 

שמגלה אחריות וסולידריות חברתית בימים  yes -לה להודות לעל כל זאת ועוד הרבה אין לנו א .3

 קשים אלה. 

 

חלוקת התמלוגים האחרונה שבוצעה על ידי חברת  כי , נודע לנו מפניות יוצרים לדאבוננו .4

 התמלוגים של תסריטאי ובמאי ישראל מעלה טעם מר ואכזבה. 

 

שים הנעשים ביצירות  ( את השימו 50%אף שהרחיבה באופן משמעותי )מעל   ,yesהתברר לנו כי   .5

התעקשה שלא להביא את זה לידי ביטוי בתשלומי התמלוגים הניתנים ליוצרי אותן   – ישראליות 

 יצירות. 
 

בניגוד לכל   . לצמצום משמעותי של יכולתם של יוצרים להתפרנס מיצירתם  yesבכך מובילה  .6

ראלית דווקא  פוגעת ביוצרים הישראלים וביצירה היש , החברההצהרותיה ופעילויותיה בפועל 

 בימים קשים אלו.  
 

לתיקון כשל השוק   , בשליחותם של היוצריםפועלים ללא לאות כפי שידוע לכם, ארגוני היוצרים  .7

אנו מכירים בקשיים עמם אתם מתמודדים ועם    .שבתוכו פועלת תעשיית התוכן הישראלית 

מאכזב אותנו מאוד,   . עם זאת התחרות הבלתי הוגנת שהשתרשה בתעשיית התוכן הישראלית 

שבכל פעם שעולים קשיים כאלה הראשונים לשלם את המחיר הם היוצרים. מצער אותנו שדווקא  

 מכם מגיעה בשורה של התעלמות מזכויות היוצרים שלנו. 

 

להביא לתיקון המצב שנוצר ולאחד ידיים איתנו על מנת לתקן את    לכם להתעשת, אנו קוראים  .8

שממילא תשוקתם ליצירה הישראלית מהווה   , כשל השוק באופן הגון ולא על גבם של היוצרים

   .בדרישת זכויותיהם להם לרועץ

 

 

 



 

 

 

 

 

היוצרים שלנו ועל יכולתנו  לא נהסס לפעול על מנת לשמור על זכויות ש  , נציין, שוב באי נוחות .9

להתפרנס מיצירותינו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, משפטיים ואחרים, ונזכיר כי  

במקומות בהם חברת התמלוגים שמייצגת את היוצרים הישראלים מוגבלת, בעלי זכויות היוצרים  

 עצמם אינם מוגבלים כלל. 
 

 מים הקרובים לתיאום פגישה בנושא. משרד איגוד התסריטאים ייצור קשר עם משרדכם בי .10

 

 

 

 בכבוד רב,       

      

 יו"ר   –חיים אידיסיס 

 אחראי היצירה המקורית   –עו"ד ליאור תמאם 

 איגוד התסריטאים ע"ר 

 

 יו"ר  – חגית בן יעקב 

 אחראית היצירה המקורית   –ענת מוזס 

 הפורום הדוקומנטרי בישראל ע"ר 

 

 יו"ר  – לימור פנחסוב 

 אחראי היצירה המקורית   –רועי אלבה 

 איגוד הבמאיות והבמאים ע"ר 

 

 

 

 

 . תל"י חברת התמלוגים של התסריטאים והבמאים העתק:


