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 תסריטאים ובמאים במסגרת השידור הציבורי הישראלי   –תמלוגי היוצרים הנדון:  
 

סכסוך  שעניינן בתקשורת    המתפרסמותעל הכותרות אנחנו מביטים בהשתאות , גבירותי ורבותי .1

 איפה הפוקוס שלכם?  – , ותוהים: המועצה למנכ"ל התאגיד מר אלדד קובלנץ חבריבין 
 

חטאו של מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ אינו רק בהתייחסותו הקלוקלת ליו"ר המועצה גיל עומר,   .2

 . או במכתבים המזלזלים לחברי וחברות המועצה
 

הוא ביחסו המזלזל אל ציבור העובדים ואל ציבור   אלדד קובלנץמנכ"ל התאגיד חטאו של  .3

. כאן נמצא האינטרס הציבורי עליו אתן ואתם  יצירה הישראלית המקורית ב, והפגיעה  היוצרים

 זה הנושא בו אתם ואתן צריכים להתמקד. ו  אמונים
 

. הלנת  ליוצרים וליצירה יחסו של מר קובלנץבהירות רבה מייצג היטב וב ושא תמלוגי היוצרים נ .4

בשיחות אישיות   ,המועצה לא אחת התמלוגים והפגיעה בזכויות המעוגנות בחוק עלו בפני 

ניין מסחרי ואין עניין למועצה  'מדובר בע נענינו בתשובה אחת: ובפניות של האיגודים, אך תמיד 

 ' לעסוק בזה.
 

  איננה עניין מסחרי ס מיצירתם, להתפרנויוצרות  יכולתם של יוצרים  תשובה זו לא מקובלת עלינו! .5

נמצא  היה מתייחס לזה כך אם היה חברי המועצה וכל אחד ואחת מ,  עניין תרבותי לכל דבר אלא 

 בצד שלנו של המתרס. 
 

וחברות המועצה ממונים וממונות כדי לעמוד בצד שלנו של המתרס, לשמור על    נחדד, חברי .6

האינטרסים שלנו במערך הכוחות, שהרי אנחנו אלה שמייצרים את המורשת הישראלית, הסיפור  

הישראלי, ותורמים לתרבות הישראלית. המנגנון התאגידי אמון על חלוקת הכסף וניהול המערך,  

 שמש כבעל המאה. והוא זה שמחזיק את הכסף ומ

 

, ההחלטה ביחס להמשך כהונתו של אלדד קובלנץ תתקיים  בתקשורת  בהתאם לפרסומים  .7

  להופיע בפני המועצה ביום זה טרם מתן החלטהדורשים אנו  .24.7.2022בישיבת מועצה ב 

 . ולהשמיע את קולנו 

 ידיכםשתתקבל על , ומוטב שכל החלטה מבחינה ציבוריתומקצועית  יהיה נכון מבחינה הדבר  
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  , על פני  ציבור היוצרים והיצירה הישראלית המקוריתתהיה לאחר ששמתם בראש מעייניכם את 

 אגואים פצועים. 
 

בצע פגישה  משרדנו יתאמו מול מזכירות המועצה את הופעתנו בפניה. אנו מציעים שתפעלו ל .8

 מהטעמים שפורטו לעיל.  כאמור,קצרה עם נציגי היוצרים ועם נציגי העובדים 

 

 בכבוד רב,   

 ( מנכל איגוד התסריטאים "דיאור תמאם )עול  

 

 טלווזייהאיגוד תסריטאי הקולנוע וה  

 הפורום הדוקומנטרי בישראל    

 במאים הבמאיות והאיגוד   

 

 

 


