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<info.hamagen@gmail.com>   המגן ארגון שחקנים

לבצע פיקוח. 
<info.hamagen@gmail.com>   14 בנובמבר 2021 בשעה 14:39המגן ארגון שחקנים

Orly.Gershon@economy.gov.il, sgan.sara@economy.gov.il :אל

לכבוד:

משרד הכלכלה.

הנדון: בקשה לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות שחקני קולנוע, ביטים וניצבים ( בהפקות אשר לא משלמות
שכר לשחקנים ).

לבצע פיקוח.

שחקן=מקצוע=שכר.

 

1.     הפקות רבות מנצלות שחקנים, ניצבים וביטים, כלומר לא משלמות שכר עבור העבודה.

 

2.     בתקופה האחרונה יש גל התלונות ( מטעם השחקנים ), כלומר הפקות מפרסמות משרות
ו/או דרושים שחקנים, כתוצאה מכך השחקנים באים לימי צילום ( עובדים לעיתים מעל 12 שעות), אך

ורק בסוף החודש נודע להם שהעבודה הייתה ללא שכר, למעשה בהתנדבות.

 

2.1. כאן יש עבירה על החוק חמורה - כל אזרח/'ת חייב/ת לקבל שכר עבור העבודה!

 

3.     מדוע צוות ההפקה מקבל שכר עבור העבודה ( צלמים, מאפרים, עובדי ניקיון, אנשי סאונד וכו' )
- רק לשחקנים אין שכר! כאן יש אלפיה גסה!

 

4.     בתאריך 07.11.2021 ע. במאי של הסדרה "מנאייכ" ( עונה 2 ) (*)  פנה לדים אמור ( יו"ר המגן ) על
מנת לקבל עזרה, למעשה ע. במאי ביקש תמיכה ועזרה בגיוס ניצבים לסדרה "מנאייכ" – אשר חייבים

לעבוד ללא תמורה.

 

(*) "ָמָנאֶייּכ" היא סדרת טלוויזיה ישראלית מסוגת מותחן פשע ודרמה משטרתית, בת עשרה פרקים,
שנכתבה על ידי רועי עידן, הופקה ושודרה בערוץ "כאן 11" ( תאגיד השידור הישראלי "כאן") באוגוסט

2020 ( עונה 1 ) .

 

4.1. נכון להיום תאגיד השידור הישראלי "כאן" ויואב גרוס הפקות מצלמים עונה 2.

 

מהשיחה ניתן להבין שחברת הפקה ותאגיד "כאן" קוראים לשחקנים ( ניצבים ) להשתתף בצילומים
ללא תמורה, כלומר בחינם.

 

כנראה בהפקה בטוחים שהניצבים יכולים להסתפק ב"להכיר שחקנים מפורסמים" ולמעשה ימי צילם
שלמים לעבוד ללא תמורה. זלזול נוראי!

לא ברור מדוע שחקנים ( ניצבים ) אמור לעבוד ללא תמורה?
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4.2. חובה לציין: התקציב השנתי של תאגיד השידור הישראלי "כאן" הינו כ 777 מילון ש"ח.

https://bit.ly/3nlBKKR  - 4.3. שיחה המוקלטת עם ע. במאי

 

5. תאריך 07.11.2021 ליה אגינסקי, מלהקת הסדרה "פאודה" (*) פנתה לדים אמור יו"ר המגן, על מנת
לקבל עזרה, למעשה מלהקת ביקשה תמיכה ועזרה בגיוס ניצבים לסדרה "פאודה" – אשר חייבים

לעבוד ללא תמורה ו/או ללא שכר.

 

(*) פאודה היא סדרת טלוויזיה ישראלית מסוג דרמת-פעולה, ששידורה החל ב-15 בפברואר 2015,
בערוץ yes EDGE. את הסדרה יצרו העיתונאי אבי יששכרוף והשחקן ליאור רז. השניים התבססו בין

היתר גם על חוויותיהם משירותם הצבאי ביחידת דובדבן. יששכרוף משמש ככתב וכפרשן לענייני
ערבים של אתר וואלה! ובעבר של קול ישראל. התסריטאי הראשי של העונה הראשונה היה משה

זונדר. לסדרה ייעצו בין היתר גם גונן בן יצחק, רכז ביטחון בשב"כ ואיש סיירת מטכ"ל לשעבר, אבירם
אלעד, יוצא יחידת דובדבן, ועמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון "הארץ".

 

5.1. מהשיחה ניתן להבין שהפקת "פאודה" לא רוצים לשלם לשחקנים ( ניצבים ).

 

כנראה בהפקה בטוחים שהנצבים יכולים להסתפק ב"להכיר שחקנים מפורסמים". זלזול נוראי!

 

לא ברור מדוע שחקנים ( ניצבים ) אמור לעבוד ללא תמורה?

 

5.2. הניצבים טוענים שההפקה "פאודה" לא מוסרת להם באופן ברור שעבודה בהתנדבות וללא שכר,
אך ורק לאחר הצילומים הפקה מסבירה להם שהעבודה הייתה ללא תשלום! "פאודה" קוראת לזה:

"יום כיף עם הסלבס" או "להיות ניצבים לצד השחקנים שכולנו מכירים."

 

יחד עם זאת הפרסום הוא מטעה, למעשה במודעה מופיעים ביטויים, כמו: "מחפשים" ו/או "מחפשת
לוחמים" ו/או "אנחנו מחפשים אתכם" ו/או "יוצאי סיירות" ו/או "לוחמים לשעבר" ( לצורך העניין

לוחם זה מקצוע לכל דבר ) ו/או "לשלל תפקידי ניצבות בעונה החדשה."

 

לגופו של העניין: ההפקה לא טרחה לציין במודעה שהשתתפות בצילומים בהתנדבות וללא שכר, לא
פלא שהניצבים לא יודעים שהשתתפות בהפקה ללא תשלום כלשהו.

 

מהפרסומים אי אפשר להבין האם העבודה בתשלום ו/או התנדבות!

6.    מדובר בפגיעה בזכויות, אפליה וחוסר שוויון.

https://bit.ly/30ljqIu  - 7.    שיחה המוקלטת עם ע. במאי

 

8.    אנו מבקשים מכם לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות את השחקנים ולא משלמות שכר עבור
העבודה!

 

https://bit.ly/3nlBKKR
https://bit.ly/30ljqIu
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9.     החלטה הוועד המנהל 'המגן':

 

·       חובה לעצור ניצול השחקנים!

 

·       כל שחקן אשר לא יקבל ו/או ב 7 שנים אחרונות לא קיבל שכר בסדרות "פאודה",
"מנאייכ" ו/או כל סדרה אחרת ו/או סרט קולנוע אחר – השחקנים יקבל סיוע משפטי ללא
עולות ( החל מ 13.11.2021 ), כמו-כן נייצג את השחקנים ( ניצבים ) בבית המשפט (בית דין

לעבודה).

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב לאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה;

נושא: לא להעניק פרסים לסדרות מסחריות אשר מנצלות את הניצבים והשחקני ביט.

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב לחברת יס;

נושא: לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות שחקנים (ביטים וניצבים).

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב לחברת נטפליקס;

נושא: לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות שחקנים (ביטים וניצבים).

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב משרד התקשורת;

נושא: לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות שחקנים (ביטים וניצבים).

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב משרד התרבות;

נושא: לא לתמוך בהפקות אשר מנצלות שחקנים (ביטים וניצבים).

 

·       ע"י 'המגן' נשלח מכתב ל Screen Actors Guild ( SAG) ( איגוד שחקני הקולנוע בארה"ב
;(

נושא: בקשה לנהל משא ומתן עם חברת נטפליקס ולעצור ניצול שחקנים ישראליים ( ביט
וניצבים ).

 

בכבוד רב,

יו"ר המגן,

דים אמור.

כתובת: המסגר 56, תל אביב יפו
טל': 050-258-6005

  info.hamagen@gmail.com :מייל

https://www.hamagen.org.il/
mailto:info.hamagen@gmail.com
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/http://hamagen.org.il :אתר
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