
 

 

 

18.11.2020 

 לכבוד 

 TVסלקום 

 סלקום מר אבי גבאי מנכ"ל 

 

    פוגעים בזכויותיהם של יוצרי טלוויזיה ישראלים TVשידוריה של סלקום  הנדון:  

 

 שלום רב, 

, צבירת מספר מנויים  TV שנות פעילות של סלקום  חמש לברך על יותר מ  יםמבקש  י היוצרים יגודא .1

ויזואלי  -והתייצבות משמעותית כאחת השחקניות העיקריות בשוק אספקת התוכן האודיו רחב  

ויזואליות ישראליות  - מאפשר ליצירות אודיוהמספקת לצרכן הישראלי שירות  TVבישראל. סלקום 

 להגיע למסכי הציבור ומאתגרת את התחרות בתעשייה. לכאורה אין לנו אלא לברך. 
 

היא כבר לא מציעה שירות חדש ולא   , 2014-הוקמה ב  TVסלקום   . הדבריםאך לא כך הם פני  .2

להחזיר  ארוכות  יכולה להציג את עצמה כקטנה או כינוקא. ניתנה לה תקופת חסד של שש שנים 

 גמר. יראוי שתקופה זו תו –  היצירה המקורית הישראלית היוצרים ושל  ם את חלקמהכנסותיה 

 

מוסיפה שלא להשקיע דבר ביצירה  TVיות, סלקום כפי שפנינו לא אחת, אליכם ואל הרשו  .3

  החברהכך  . להתנהל בשוק תחרותי כשבידיה יתרון על המתחרות האחרותוישראלית מקורית  

 מובילה לירידה בהשקעותיהם של גופי שידור אחרים ולמעשה כורתת את הענף עליו היא יושבת. 

 

  TVשסלקום   ייתהכאשר טענו זאת לא אחת בעבר, אחת מהתשובות העיקריות שניתנו לנו ה .4

ובכך מגדילה את יכולתם של   שהופקו על ידי גופי שידור אחרים משדרת יצירות ישראליות  

גורמת לתעשייה   TVאמנם לא מכסה על הנזקים שסלקום זו  טענה  . ן היוצרים להתפרנס מה

י שיוסבר  פמתבדה כ היאכעת מסתבר שגם  – אך לפחות מהווה איזשהו משקל נגד   ,הישראלית 

 להלן. 

 

. חברת  , תסריטאים ובמאים מעבירים חלק מזכויות היוצרים שלהם לחברת תמלוגיםךכידוע ל .5

.  השימוש בזכויות אלו על ידי גופי השידור השונים מנהלת עבורם משא ומתן עבור התמלוגים

לתשלומי   זכאים עבור השימושים שעושים גופי השידור ביצירות הללו תסריטאים ובמאים 

סכומי התמלוגים אותם  כי מפניות יוצרים תמלוגים. בחלוקת התמלוגים האחרונה נודע לנו 

ימים לחברה קטנה בראשית  להיות שוליים ונמוכים, כאלה שמתאמוסיפים  TVמשלמת סלקום 

הצלחותיה בשנים  . כך למרות דרכה ולא לחברה שאוחזת בכרבע משוק התוכן הישראלי 

  .שחקן משמעותי בשוק התוכן הישראלי שהיא  על כך  לקחת אחריות מסרבת החברה האחרונות, 

 ראוי שתסתיים. להתעקש על היותה ינוקא תקופת החסד הארוכה שניתנה לה  לכן כאמור 

 

הבטחתם שתשקיעו ביצירה מקורית. מאז, צירפתם ערוצים לשירות והיום אתם   2017בדצמבר  .6

, אתם לא  -HOTלו  YES-בהיצע השידורים שלכם. אולם, בניגוד ל  HOTאו   YESגדולים כמו  

, לא משלמים תמלוגים עבור היצירות הישראליות שאתם  ויתרה מזומשקיעים ביצירה מקורית 

ארוכות בהן  השנים הגמרו י  2020. בדצמבר אבל עד כאן ם מדי.  משדרים בטענה שאתם קטני 

יכולתם להוכיח לציבור הישראלי ולציבור היוצרים שכוונתכם להשתתף בתעשיית הטלוויזיה  

בצורה הוגנת ושווה, ולא כטפיל שבא לנצל את אלו שעובדים קשה ליצור ולתרום לתרבות  

 הישראלית.  



 

 

 

 

 

 

, או  TVסלקום  לא נמשיך לסבול התנהלות כזו מצד   .ו יותר מהצד לא יעמד ישראל ב איגודי היוצרים  .7

נזק ממשי לתעשיית   הגורמתאיזו טכנולוגיה, בכל גוף שידור המוכר שירותי צפיה ולא משנה  מ

 ביכולתם של יוצרים להתפרנס מיצירתם.   פוגעתו הטלוויזיה והקולנוע 

 

טלוויזיה ישראלית תעשה ככל  אנו קוראים לכם להתעשת, לא יעלה על הדעת שחברת  .8

שביכולתה על מנת לפגוע בתעשייה הישראלית, ביוצרים הישראלים וביצירה הישראלית. לא  

יעלה על הדעת שתנצלו ניצול כל כך עמוק של אזלת ידה של מדינת ישראל, אזלת יד שאנו  

 מקווים שתיפתר ברפורמה המתוכננת בוועדת פולקמן בימים אלו ממש. 

 

על מנת לשמור על זכויות היוצרים שלנו ועל יכולתנו להתפרנס מיצירותינו בכל   לא נהסס לפעול  .9

האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, משפטיים ואחרים, ונזכיר כי במקומות בהם חברת  

התמלוגים שמייצגת את היוצרים הישראלים מוגבלת, בעלי זכויות היוצרים עצמם אינם מוגבלים  

 כלל. 
 

 ם ייצור קשר עם משרדכם בימים הקרובים לתיאום פגישה בנושא. משרד איגוד התסריטאי .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:


