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דרישה לקבל מענה, על מנת להימנע עתירה מנהלית  ( הפניה נשלחה בתאריך 08.11.2021 - נכון
לתאריך 22.08.202 אין מענה ) . תקציב תאגיד כאן 11 כ-800 מילון שקל בשנה! ניצבי "מנאייכ"

קיבלו 50 ש"ח ליום צילום.  
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לכבוד: 
תאגיד, כאן 11. 

הנדון: דרישה לקבל מענה, על מנת להימנע עתירה מנהלית.
( הפניה נשלחה בתאריך 08.11.2021 - נכון לתאריך 22.08.202 אין מענה ) 

שלום רב, 

1. עבור סדרה "מנאייכ" ערוץ כאן 11 החליט לשלם לניצבים שכר בסך של 50 ש"ח ליום צילום (*). 

(*) יום צילום הינו 8 שעות, לעיתים 12 או 16 ( ללא אוכל, ללא נסיעות, ללא שעות נוספות וכוי ). 

ניצב פער שעה קיבל כ 6 ש"ח לשעה ( 8 שעות ), כ 4 ש"ח לשעה ( 12 שעות ), כ 3 ש"ח ( 16 שעות ).

2. בתאריך 08.11.2021 שלח עבורכם מכתב דרישה ( לשלם שכר לניצבים ).

3. בתאריך 08.11.2021 ע"י המגן נשלחה תלונה למשרד הכלכלה. 

4. בתאריך 14.11.2021 משרד הכלכלה הגיב לארגון המגן ופנה להפקות, כלומר ביקש לשמור על החוקים.

5. בתאריך 22.11.2021 שלחתם אישור ( קבלת מכתב הדרישה ), ציטוט: "הריני לאשר כי פנייתכם שבנדון התקבלה, העניין מצוי בבחינה
ואנו נשיב לכם בהקדם. בברכה, רינת מודיאנו, עו"ד. לשכה משפטית" - נכון להיום ( 22.08.2022 ) לא טרחתם להגיב.

6. הניצבים טוענים שעדיין לא קיבלו שכר ( פניות התקבלו לארגון 'המגן' ). 

7. אנו דורשים לקבל תשובה ומענה: 

הניצבים קיבלו את השכר הראוי עבור סדרה "מנאייכ", עונה 2? 
איזה מן סכום קיבלו ( במידה וכלל קיבלו )? אם יש אישורי תשלום? תלושי שכר ?

מה הוא השכר של במאי ראשי והשחקנים בתפקיד ראשיים ( סדרה "מנאייכ", עונה 2 )?
מדוע ערוץ 11 ( ערוץ ממשלתי ) משלם שכר 50 ש"ח ליום צילום כאשר תקציבו כ 800 מיליון ש"ח בשנה?

 מדוע קיים ניצול בני אדם? 
מדוע ערוץ ממשלתי מנצל בני אדם?

מי אחראי על קבלת ההחלטה לשלם לאזרחי מדינת ישראל כ 6 ש"ח לשעה (*) ( 50 ש"ח ליום )?

(*) שכר המינימום בשנת 2021 היה 29.12 ש"ח !!!

מדוע לא שלחתם מענה ו/או תגובה תוך 30 יום ( על פי החוק )?

בברכה,
דים אמור, 

יו"ר המגן, ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע.

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