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 והיצירה הישראלית ות/לשיתוף פעולה לקידום זכויות היוצרים  הזמנההנדון: 
 

 מועצת התאגיד שלום רב.  ות וחבריחבר
 

ראשית, ברצוננו לברך את חברי המועצה החדשים שמונו. אחרי למעלה משנה של חוסר  .1
פעילות וקיפאון, חזרה המועצה לפעילות, ועל כך מגיעים ברכות ואיחולי הצלחה. אנו מקווים  

ושואפים לחיזוק שיתוף הפעולה המקצועי בין מועצת התאגיד ליוצרים/ות ואיגודי היוצרים/ות,  
 לקדם אותו ואת היצירה הישראלית. על מנת לפעול יחד

 
יצויין כי הקשר בין היוצרים/ות ונציגי התאגיד אינו גחמה שלנו, אנו רואים אותה כחובה  .2

חוקית. תאגיד השידור הישראלי מחויב על פי חוק להוציא כרבע מתקציבו על הפקות 
יוצרי   מקומיות קנויות, הפקות אשר בהתאם לחוק הינן בבעלות משותפת של התאגיד ושל

  ההפקות.
לחוק תאגיד השידור הישראלי אשר קובע כי: ")ב( על אף האמור בכל דין,   65ראו ס' 

בהתקשרות לרכישת הפקות מקומיות קנויות לא תהיה לתאגיד השידור הישראלי יותר  
 ממחצית מהבעלות בזכויות הקניין הרוחני הגלומות בהפקות אלה."

 
יות השותפים של התאגיד, רואים לעצמנו חובה לפעול אנו, הארגונים היציגים של בעלי הזכו .3

 על מנת להשמיע את עמדתם של היוצרים/ות ביחס לנעשה בנכסיהם ובקניין הרוחני שלהם.
 

לא תמיד הדברים עלו כפי שרצינו ולא תמיד התקיים שיתוף פעולה תקין כפי שאנו חושבים   .4
ם תנאי נאותות הפקה ועוד. אך  שצריך להיות, ובכלל זה טרם נוסחו כללי המועצה, המסדירי

אנו מבקשים להביט קדימה ולראות כיצד מקיימים שיתוף פעולה אמיתי למען השידור  
 הישראלית.הציבורי הישראלי ולמען היצירה המקורית 

 
לצערנו, הצעדים וההחלטות הראשונים אותם קידמה המועצה החדשה, לא רק שנעשו ללא   .5

אנו וחברינו שומעים עליהם מהתקשורת  - ןהם/ כל התייעצות עם יוצרים/ות או נציגי
כפי  אלא שיש להם משמעות הרת גורל על עתיד היוצרים/ות והיצירה המקורית  -ומשמועות 

 שנפרט כעת.
 

  500-בתמורה לכ TVבפלטפורמה של פרטנר  11החלטתכם לאשר את שידורי תכני כאן  .6
שיבות העמדת היצירות  אלף ש"ח בשנה הייתה הסנונית הראשונה לכך. לצד ההבנה של ח

לצופים/ות רבים ככל שניתן, העברת הרפרטואר של תאגיד השידור הישראלי בסכום זעום  
כזה מעוררת תמיהה, על אחת כמה וכמה מבלי שהתקיימה על כך התייעצות עם בעלי 

חוזר אל   והזכויות השותפים/ות. מעבר לכך, גם סכום בלתי ראוי זה, למיטב ידיעתנו, אינ
היוצרות בעלי הזכויות והשותפים. אין אפילו התחייבות שהכנסות אלה, שכאמור היוצרים ו

  מחציתן אינן שייכות לתאגיד, יופנו במלואן להפקות מקור נוספות, כפי שהיה ראוי.
 

בפרט מניפה דגלים   TVנציין בצד הדברים כי ההתקשרות של התאגיד עם חברת פרטנר  .7
, שאינה משקיעה ביצירה  TVויות ביצירה. פרטנר אדומים המחייבים התייעצות עם בעלי הזכ

נוגסת בנתח השוק של אף מקורית ישראלית בניגוד לחברות דומות הכפופות לרגולציה, 
חברות המשקיעות ביצירה, ובכך מכפילה את הנזק ליצירה וליוצרים/ות. מדובר בסכנה  

  אמיתית לשוק יצירות המקור הטלוויזיוניות בישראל.
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דור הישראלי לפני כארבע שנים היא היוצא מהכלל המעיד על הכלל בשוק  הקמת תאגיד השי .8
הציבור מצביע בשלט וצופה בהמוניו בתכני התאגיד. אך בחגיגה  -התקשורת הישראלי 

המתמשכת על הצלחתו של תאגיד השידור הישראלי, בהנפת הפסלונים ובביקורות 
את התוכן הטוב ביותר  המהללות, נשכחים מקומם וכבודם של מי שמייצר בעמל כפיו

 .  ות והיוצריםהיוצר -בישראל 
 

השבוע התבשרנו כי החלטה נוספת שאושרה על ידי המועצה הינה שידור פרסומות בפרטנר  .9
על גבי תכני התאגיד המקוריים, כאשר את הרווחים בגין הפרסום מקבלים התאגיד ופרטנר  

TV  ?בחלוקה שווה. שוב, תוך התעלמות מזכותם של היוצרים/ות ביצירה. מדוע 
 

האחרונים של המועצה ברורים לנו לחלוטין. בשל  לא כל הפרטים של העסקאות והאישורים .10
היעדר שיתוף הפעולה אנו ניזונים משמועות ומפרסומים בתקשורת. על כן, בטרם נחליט על 
המשך צעדינו, חשבנו שיהיה נכון לפנות אליכם ולקיים פגישה בהקדם על מנת שנוכל ללבן 

 הדברים. 
 

פגש איתנו בהקדם ולפתוח בכך נתיב מועצת התאגיד, להיי וחבר  רותאנו קוראים לכם, חב .11
לשיח מתמשך. לא יאה שנמשיך כך בהיעדר דיאלוג מקצועי ובקבלת החלטות חד צדדיות  

  שפוגעות ביוצרים/ות וביצירה.
 
 

 :  העתקים

 ,ל תאגיד השידור אלדד קובלנץ''מנכ

 , חטיבת הטלוויזיה טל פרייפלדסמנכ"לית 

 . ד אסי קליין''היועצת המשפטית עו

 
  

 בכבוד רב,     

 יו"ר –חגית בן יעקב  

 אחראית היצירה המקורית –ענת מוזס 

 הפורום הדוקומנטרי בישראל ע"ר 

 

 יו"ר   –לימור פנחסוב 

 יו"ר –טל גרניט 

 אחראי היצירה המקורית –רועי אלבה 

 איגוד הבמאיות והבמאים ע"ר

 

 יו"ר  – נדב בן סימון 

 אחראי היצירה המקורית   –ליאור תמאם )עו"ד( 

 איגוד התסריטאים ע"ר

 

 

 


