דיווח 2019
מפיקים יקרים,
מזה למעלה מ  33שנים ,מאז שהוקמה הפי"ל ,הינה פועלת למען המפיקים העצמאיים בישראל
ומייצגת את זכויותיהם בהקלטות הקול המוסיקאליות (זכויות המאסטר).
הפי"ל היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים ,ובמסגרת זו מעניקה רישיונות שימוש בהקלטות
הקול של מיוצגיה.
אולם ,מעבר לכך ,מאז ומתמיד ,העניקה הפי"ל למיוצגיה בית חם ,המלווה אותם בכל המישורים,
כשבכוונתה ללו ות ולסייע למיוצגים לפתח ,לטפח ולשמר את פועלם ואת זכויותיהם באותן הקלטות
קול.
אותם מפיקים עצמאיים ,שמרביתם הם גם היוצרים ו/או המבצעים ,בשונה מחברות התקליטים
הגדולות ,משקיעים את הונם הפרטי ולרוב ,לא עומדים לצידם כל הכלים הנדרשים להם לצורך
מיקסום פרי כשרונם והגנה על זכויותיהם הקנייניות .
מאז שהוקמה ,הפי"ל התפתחה ,בין היתר ,גדלה בהיקף מיוצגיה ,בהיקף הרפרטואר המוסיקאלי
אותו מייצגת ,על כלל הז'אנרים המוסיקאליים.
כיום מייצגת הפי"ל למעלה מ –  650מפיקים הקשורים עימה בהסכמי ייצוג ולמעלה מ 1,000 -בעלי
זכויות המיוצגים באופן ישיר ,או בעקיפין ,באמצעות צדדים שלישיים.
מתוך מיוצגי הפי"ל הנ"ל ,כ  80הצטרפו בשנת .2019
בהזדמנות זו ,ברצוני לברך את המפיקים הותיקים על שיתוף הפעולה הפורה וההישגים היפים בכל
תחומי פעילות הפי"ל בשנים שעברו מאז הקמתה וכן לברך את המפיקים החדשים על הצטרפותם
לארגון.
הפי"ל ,רואה את עצמה כגורם יעיל לקידום מיוצגיה הרבה מעבר לתאגיד לניהול זכויות יוצרים
משותף ,והינה פועלת בכת העת למקסם את השירותים שמעניקה למיוצגיה.
כך ,בשנים האחרונות ,מלבד הענקת רישיונות למשתמשים ,גבייה וחלוקת תמלוגים ,הפי"ל הציעה
ומציעה למיוצגיה שירותים נלווים ,כגון:
א .יעוץ משפטי אישי והכוונה לגבי אופן ניהול הזכויות.
ב .יעוץ אסטרטגי ,שיווקי ועסקי כגון :שילוב הקלטות קול בסרטים ופרסומות.
ג .יעוץ הפצת הקלטות הקול בעולם הדיגיטלי ומתן הרשאות שימוש בתחום הניו מדיה ובכלל
זה ,אכיפה כנגד פעילות פיראטית ברשת.

ד .הגנה על הזכויות ואכיפתן ,לרבות באמצעות הגשת תביעות כנגד מפרי זכויות וכן מעורבות
במלחמה כנגד תופעת הפיראטיות.
ה .פעילויות שונות להעלאת המודעות לזכויות היוצרים בקרב הציבור הרחב וחשיבותה של
המוסיקה הישראלית ,כגון :עריכת כנסים ,מפגשים וכדומה.
ו .מעורבות ביוזמות חקיקה ודיונים בנושאי זכויות יוצרים ,שמירה על מעמדן והדיפת יוזמות
למצמוצן ,לרבות שיתופי פעולה עם שדולת הזמר העברי קשר ישיר עם חברי כנסת ושרים
ובכלל זה אירוח בי קורים רבים במשרדי הפי"ל לצורך היכרות ,הסברה וחשיפתם לנושא
זכויות היוצרים והאתגרים איתן מתמודדים המפיקים העצמאיים .לעיתים נעזרת הפי"ל גם
במידע מחו"ל ,שמקבלת מתוקף היותה חברה בארגונים בינלאומיים המאגדים ארגונים
לניהול משותף של זכויות יוצרים.

הפי"ל רואה ערך עליון בזכויות מיוצגיה כפרט ,בזכויות היוצרים ככלל וכן בחשיבות תעשיית
המוסיקה הישראלית ,ואלה העומדים מאחוריה ,ותמשיך במטרותיה ובמאמציה להגן על ערכים אלה
גם בעתיד.
ניר בוסקילה
מנכ"ל

פעולות עיקריות של הפי"ל לשנת 2019
פעולותיה העיקריות של הפי"ל בשנה זו ,כמו בכל השנים הקודמות ,היו:
א .הרחבת מגוון שירותי הייעוץ והליווי שמעניקה למיוצגיה.
ב .הרחבת מספר מיוצגי הפי"ל והגדלת הרפרטואר המוסיקאלי של הפי"ל.
ג .הענקת רישיונות שימוש בהקלטות הקול למשתמשים במגזרים השונים תוך כדי הרחבת המגזרים
והגורמים בתוך כל מגזר ומגזר ,לרבות הענקת רישיונות להשמעה פומבית ושידור במדיה המסורתית
והן רישיונות בניו מדיה– במרחב הדיגיטאלי.
ד .כמדי שנה ,גם בשנה זו ,נוהלו הליכי מו"מ לצורך הסדרת רישיונות וחתימה על הסכמים מול
משתמשים שונים ,לרבות הסכמים מול גופי שידור ,אשר חלק מההסכמים חודשו משנים קודמות
וחלק מההסכמים התנהלו מול גורמים חדשים.
ה .גם בשנה זו ממשיכה הפי"ל לפעול למען אכיפת זכויות היוצרים ולהילחם בתופעת הפיראטיות ,בכל
האמצעים העומדים לה על פי החוק ועל פי תנאי ההיתר החדש.
ו .גם בשנה זו ,כמדי שנה ,הפי"ל פעלה לקידום חקיקה עדכנית רלבנטית על ידי קידום יוזמות חקיקה
שונות ,השתתפות בהליכי החקיקה ,הצגת עמדותיה והשתתפות בדיונים בוועדות הכנסת השונות.
במסגרת הזירה הפרלמנטרית ,הפי"ל נלחמה למיגור יוזמות חקיקה שמטרתן הייתה לכרסם בהגנה
על זכויות היוצרים.
ז .בשנה זו ,כהרגלה ,הפי"ל פעלה גם לקדם את המוסיקה הישראלית ואת הגורמים שמאחוריה ,עם דגש
לחשיבות ענף המוסיקה לכל התרבות הישראלית.

דו"ח כספי 2019 -
הכנסות
הכנסות הפי"ל מהשמעות פומביות :
יתר הכנסות מרישיונות שונים :
סה"כ הכנסות ב : 2019

₪ 7,020,570
₪ 9,131,936
₪ 16,152,506

*הכנסות נוספות שהתקבלו עבור רישוי : 2019

₪ 1,448,195
₪ 17,600,701

עלויות
סך עלויות הפי"ל :

₪ 6,496,055

הסכומים אינם כוללים מע"מ
*הכנסות נוספות שהתקבלו בפי"ל עבור רישוי שנת  2019לאחר סגירת השנה הנובעות לרוב מדחיית תשלומים.

ט.ל.ח.

