
 

 

 

 2016סיכום פעילות שנת 
 

 

 והסדרת המסחריים בערוצים ותעודה דרמה תוכניות שידור אכיפת
 השידור פלטפורמות כל על הרגולציה

 ותעודה דרמה תוכניות שידור לאכיפת לפעול האיגוד המשיך 2016 בשנת גם
 של נאותות שידור מכסות ואכיפת וקביעה רגולציה ולהסדרת המסחריים בערוצים

 .המשדרים ייבחרו שבה השידור בשיטת תלות ללא ותעודה דרמה

 

 "פילבר ועדת"

 ידי על שגובש, השידורים בשוק החדשה לרגולציה המתווה הופץ ינואר בחודש
 . פילבר שלמה התקשורת משרד ל"מנכ בראשות", פילבר ועדת"

 ערוצית הרב והטלוויזיה המסחריים הגופים של בהשקעה הדרגתית הפחתה
 בחינת; ברגולציה קיצוץ; הציבורי השידור דרך לשוק חזרה ההשקעה והזרמת

 כניסה חסמי והורדת קולנוע הפקות לטובת תקציב הפרשת חובת ביטול
 לחשש שהובילו, הוועדה של הביניים מההמלצות חלק רק היו", חדשים שחקנים"ל

 .המקורית היצירה של לעתידה בנוגע היוצרים איגודי ושאר האיגוד בקרב כבד

 האיגוד עמדת את והשמיעו הוועדה בפני האיגוד נציגי הופיעו מרץ חודש בראשית
 .שלה הביניים למסקנות

 ביצירה השקעתה את ולהבטיח להגדיל המדינה כוונת על ברכו אומנם האיגוד נציגי
 על להמליץ הוועדה כוונת נוכח הרב חששם את הביעו גם, זה לצד, אולם, המקורית

 . הציבורי השידור עבר אל עילית מסוגה בתוכן ההשקעה מרבית העברת

 במחויבויות עמידתו חוסר, האחרונות בשנים הציבורי השידור של הרעוע מצבו
 שעתיד הכסף את מסמנים, החדש הציבורי השידור גוף בהקמת והסחבת עבר

 . הצבי קרן על המונח ככסף זו ביצירה מושקע להיות

 ההשקעה למחויבויות הנוגעים הרגולציה תיקוני כי האיגוד לנציגי הובהר בשימוע
 הציבורי שהשידור לאחר רק לתוקף ייכנסו הטלוויזיה ספקי של המקורית ביצירה
 .החדשה הנהלתו ותחת לחוק בהתאם, בפעולה יתחיל



 יש" כי זה בהקשר נכתב, יוני בחודש שהופץ, הוועדה של הסופי ח"בדו, ואכן
 לאפשר, וכן, התחרות להגברת, הישראלי השידור תאגיד להתבססות להמתין
 ".בהתאם להיערך בשוק השונים לגורמים

 לא, הטלוויזיה לשוק להיכנס שיבקשו חדשים גופים כי גם הומלץ הביניים ח"בדו
 — מהשוק אחוזים 20 של פעילות להיקף שיגיע עד, מקורית ביצירה מחויבים יהיו
 . פעילות שנות שלוש לאחר או

 סלקום כמו רווחיים לגופים ינוקא בהקלות צורך אין בעיניהם כי ציינו האיגוד נציגי
 כל בו במצב להימצא עלול השוק 20% של שוק נתח של רף בהצבת כי וכן וכו׳

 נציגי, כן על. תוכן מחויבות נטולי ויהיו זו הגנה תחת מצויים יהיו המשתתפים
, והלוויין הכבלים מועצת ידי על המוצע המודולרי המודל את לבחון המליצו האיגוד

 מאחזקתו החל רגולטוריות מחויבויות יוטלו ויזואלי אודיו שירות ספק על במסגרתו
 .יצמח שלו השוק שנתח ככל יתעצמו ואשר, השוק מנתח 5% -ב

 .בעינה נותרה הוועדה והמלצת התקבלה לא האיגוד עמדת, הצער למרבה

 נמחקה קולנוע בסרטי מהשקעה השידור גופי את לפתור הוועדה המלצת, זאת עם
 .שלה הסופיות מהמלצות

, התקשורת במשרד מסוימות סמכויות הנגבי צחי השר על הוטלו יולי בחודש
 מ"רה התקשורת ושר מאחר זאת, הוועדה מסקנות של אימוצן בחינת ביניהן
 הורה ספטמבר בחודש. הוועדה ממסקנות לחלק בנוגע עניינים בניגוד שרוי נתניהו

 בחודש רק יסתיים הנראה שככל, הוועדה של נוסף שימועים בהליך לפתוח השר
 .2017 מרץ

 
 מקור בהפקות השקעה מחוייבות תחת רק - באינטרנט שידורים

 השידורים בתחום הילוך להעלות השואפת", פרטנר" חברת הציגה ינואר בחודש
 חובת הטלת, הראשונה. מרכזיות הקלות לשתי דרישה, באינטרנט הרחב בפס

 שתאפשר חקיקה, והשנייה; מוסכם במחיר החדשים לשחקנים מקומי תוכן מכירת
 .תשלום ללא האינטרנט גבי על המסחריים הערוצים תוכני של שידור

 שחקנים מצד בישראל התוכן שידורי לתחום הכניסה בקשות אחר עוקב האיגוד
 את המאפשרות חדשות שידור פלטפורמות של הצטרפות על ומברך חדשים

 להבהיר חשוב, הברכות לצד, אולם. בישראל התוכן יצירת של הרחבתה
 מול הצופים ציבור על תתחרה טבעי שבאופן, חדשה פלטפורמה של שהצטרפותה
 הקיימות הפלטפורמות של בהכנסותיהן לפגיעה תביא, הקיימות הפלטפורמות

 מאחר זאת; המקומית וליצירה השידורים לשוק הפיך בלתי לנזק תוביל זה ובאופן
 .  מהכנסותיהן נגזרת הקיימות הפלטפורמות של ההשקעה ומחויבות

 
 



 הכנסת חברת עם יחד לפעול החל, והעובדים היוצרים איגודי שאר בשיתוף האיגוד,
 למניעת ותפעל זה נושא להסדיר תדאג אשר חקיקה לקידום( ליכוד) קורן נורית

 הצעת קידום. חדשים שידור גופי של המקורי התוכן הפקת בחובת פגיעה ניסיונות
 השימועים סיום עד להמתין והוחלט" פילבר ועדת" של מינויה לאור נבלם החוק

 הרגולציה לנושא גם, היתר בין, שיתייחסו, הוועדה של הסופיות המלצותיה ופרסום
 .האינטרנט רשת גבי על השידורים של

 

 מקור בהפקות בהשקעה יחויב" פלוס עידן"

 לדון, כבל איתן כ"ח בראשות, הכנסת של הכלכלה ועדת החלה נובמבר בחודש
 עידן" מערך בהפרטת, היתר בין, שעסק", ההסדרים חוק"ב התקשורת בפרק
 ".פלוס

 בהשקעה יחויב לא פלוס עידן של החדש המפעיל כי נקבע, המקורי החוק בנוסח
-ל יגיע אם רק - אז וגם, לקיומו הראשונות השנים שלוש במהלך מקור בהפקות

 .שוק נתח 10%

 המוצע כנגד נוקבת למחאה יצא, והעובדים היוצרים איגודי שאר עם יחד, האיגוד
 להשקעה מחוייבות בצידה שאין חדשה פלטפורמה של והצטרפותה היות, בחוק

, המקומי המקור הפקות בשוק אנושה לפגיעה בהכרח תביא מקור בהפקות
, שחקנים, עובדים, יוצרים של - משפחות אלפי של ובפרנסתן, ממילא המאותגר

 . ואחרים ספקים, מפיקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בוועדת לבסוף אושר, דצמבר בחודש,  והעובדים היוצרים איגודי התערבות לאחר
 :הבא באופן, בהדרגה מקור בהפקות להשקיע יצטרך במכרז שיזכה מי כי הכלכלה

 מיליון 200 של להכנסות או מהשוק 5% של לנתח יגיע הרוכש שהגוף לאחר כבר* 
 בהפקות מהכנסותיו 4.5% להשקיע יחויב הוא(, השניים מבין הנמוך) בשנה שקל
 .מקור

 הוא בשנה שקל מיליון 300 של להכנסות או מהשוק 7.5%-ל יגיע שהרוכש לאחר* 
 .מקור בהפקות מהכנסותיו 6% להשקיע יחויב

 עליו תוטל, שקל מיליון 400 של הכנסות או מהשוק 10% של לרף שיגיע לאחר* 
 מהמחזור 12%-ל 8% בין של השקעה - yes ועל הוט על כיום שמוטלת חובה אותה

 .מקור בהפקות

 איגוד, האיגוד ר"יו נפגשו, ההקלה של לביטולה המאבק במהלך, ועוד זאת
 במשרד התקציבים אגף נציג עם הדוקומנטרים היוצרים ופורום התסריטאים

 ר"יו, הפגישה במהלך. בה שטמונות ההרסניות במשמעויות לדון בכדי, האוצר
 ההצעות לבחינת המידה אמות במסגרת לפיה הצעה העלה הורוביץ יריב האיגוד

 בהפקות להשקעה המציע להתחייבות משמעותי משקל יינתן המערך להפעלת
, הכלכלה ועדת ר"יו, לשמחתנו. זה בתחום להשקעה המציע לעודד מנת על, מקור

 .הוועדה במסגרת אושרה וזו ההצעה את לאמץ בחר, כבל איתן כ"ח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 החדש הישראלי השידור תאגיד של הקמתו הליך אחר מעקב
 רשות השידור ארכיון הפעלת ומדיניות

 הציבורי בשידור המקור הפקות שוק לחלוטין כמעט הוקפא שנתיים במשך
 ההפקות כל את עצרה, סגירה בשלבי שנמצאת, השידור רשות בעוד, בישראל

 המימון במסגרת אלו הפקות לממן סרב האוצר משרד ומנגד, שלה החיצוניות
-היוצרים ובציבור היצירה בשוק אנושות פגעה זו הקפאה. השידור לרשות השוטף

 .העצמאית הטלוויזיה תעשיית ות-ועובדי ות-המפיקים, ות

 כנגד למחאה, והעובדים היוצרים איגודי שאר עם ביחד, האיגוד יצא השנה בראשית
 .המתמשכת הפגיעה

 משרד ל"מנכ של לביתו מתחת טלוויזיה יוצרי עשרות התייצבו בינואר 11-ב
 בשידור המקורית ההפקה של הפקרתה על ומחו פילבר שלמה התקשורת

 עם להיפגש הבטיח ואף היוצרים עם לשוחח ירד פילבר ההפגנה במהלך. הציבורי
 של להעדרו פיתרון במציאת לסייע ולנסות, רשמי באופן, שוב האיגודים נציגי

 .השידור ברשות מקור הפקות תקציב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיגרו, התקשורת משרד ל"מנכ של ביתו מול היוצרים מחאת לאחר ספורות שעות
 עמו לקיים דרשו הם בו, כחלון משה האוצר לשר נוקב מכתב האיגודים נציגי

 . הציבורי בשידור המשוועת לפגיעה בנוגע בהולה פגישה

 שקל מיליון 60 של העברתם אושרה כי הודיע התקשורת משרד ינואר חודש בסוף
 ".ברשות כלואות" שהיו המקור להפקות שייעודו

 ופורום התסריטאים איגוד, הבמאים איגוד של הראש יושבי נפגשו במרץ 14-ב
 והציעו ד"באב שי משרדו ומנכ״ל כחלון משה האוצר שר עם הדוקומנטרים היוצרים

 כדי זאת, ותעודה דרמה להפקות הכספים העברת את שיאפשרו פתרונות שלל
 להפקות ביחס כשנתיים לפני רק קבעה שהיא החקיקה בכללי תעמוד שהמדינה

 לחודש עד כי אישר כחלון שהשר נתבשרו היוצרים איגודי לפגישה בהמשך. המקור
 עילית סוגה להפקות שקלים מיליון 90 של סך האוצר משרד יעביר 2016 אוקטובר
 .הציבורי בשידור

 ר"ויו נתניהו בנימין מ"רוה התקשורת שר כי היוצרים נתבשרו יולי בחודש
 הישראלי השידור תאגיד פתיחת לדחיית מהלך מובילים ניסנקורן אבי ההסתדרות

 הפסקת היא המיידית שמשמעותו כמהלך הסתמן זה מהלך .2018 שנת לתחילת
 לפגיעה בהכרח מובילה היתה אשר, המקור בהפקות להשקעה הכספים הזרמת
 תאגיד של ההצלחה לסיכויי ביחס גם אבל, חברינו לפרנסת ביחס גם אנושה

 .הישראלי השידור

 ואף, אביב בתל ההסתדרות בית ברחבת הפגינו ויוצרים יוצרות עשרות ביולי 21-ב
 מחוץ ולהפגין הבניין של החמישית לקומה להגיע, הדלתות את לפרוץ הצליחו

 בינו שנרקמה העסקה על במחאה זאת, ניסנקורן אבי ההסתדרות ר"יו של ללשכתו
 . התקשורת שר לבין

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ר"יו עם נפגשו היוצרים איגודי נציגי, בהסתדרות המחאה פעולת לאחר
 של פעילותו תחילת תדחה בו מצב בכל כי הבטיח וזה, ניסנקורן ההסתדרות

 לא כך לצורך הכספים והזרמת המקור בהפקות להשקעה המחויבות – התאגיד
 .תיפגע

 של המתוקנת החוק הצעת את הכנסת מליאת אישרה אוגוסט חודש בראשית
 בחוק המשמעותי כשהתיקון, ושלישית שנייה בקריאה הציבורי השידור תאגיד

 לכל, יחלו שהשידורים וקבע התאגיד שידורי של לאוויר העלייה למועד התייחס
 1-ב כבר יותר מוקדמת התחלה תתאפשר, זאת עם. 2017 באפריל 30-ב, המאוחר

 .האוצר ושר התקשורת שר לאישור בכפוף, בינואר

, בחוק שאושרו החדשים התיקונים אף על, היוצרים איגודי התערבות בעקבות
 .בחוק שנדרש כפי, כנה על נותרה המקור בהפקות התאגיד של הכוללת ההשקעה

 בכוונתו כי נתניהו התקשורת שר הודיע, אוקטובר חודש בראשית, להפתעתנו
 .התאגיד לסגירת מהלך להוביל

 את לעורר במטרה נוקב למאבק והטלוויזיה הקולנוע ועובדי יוצרי יצאו, זאת לאור
 . התאגיד של הקמתו את ולאפשר הציבורי הדיון

 
 :נובמבר – אוקטובר חודשים במהלך שהתקיימו מחאה פעולות מספר כלל המאבק

 כחלון משה האוצר שר של ביתו מול מחאה פעולת – באוקטובר 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בנט נפתלי החינוך שר של ביתו מול מחאה פעולת – באוקטובר 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתניהו מ"רוה של ביתו מול מחאה פעולת – באוקטובר 30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בת"א  התקשורת משרד לכיוון וצעדה" הבימה" בכיכר מחאה פעולת – בנובמבר 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ברשתות נרחב בקמפיין גם לוותה החדש הציבורי השידור תאגיד למען המחאה
 הטלוויזיה בתעשיית והעובדים היוצרים ובו, האיגוד תפעל אותו,   החברתיות

 מסר להעביר בכדי, עדכאן# הכתובת את מניפים כשהם הצטלמו הרחב והציבור
 בתקשורת לפגיעה כאן עד - התאגיד נושא סביב ההתעמרות להפסקת הקורא

 . הישראלי ובציבור המקורית ביצירה, החופשית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שידורי תחילת שמועד הקובע חוק תזכיר התקשורת משרד הפיץ בדצמבר 15-ב
 המאפשר, כיום המעוגן ההסדר ביטול תוך, 2017 באפריל 30-ב יתקיים התאגיד
 . התאגיד מועצת של מנומקת להודעה בהתאם התחילה יום את להקדים לשרים

 התאגיד שידורי דחיית חוק את הכנסת מליאת אישרה 2017 בינואר 3-ה ביום
 .ושלישית שניה בקריאה

 בכל ויפעל, חוק פי על, התאגיד של הקמתו הליך אחר לעקוב ימשיךהאיגוד 
 יהווה אשר, ועצמאי מקצועי, ראוי ציבורי שידור של לכינונו שברשותו האמצעים

 .וליצירה ליוצרים אמיתי בית



 השידור רשות ארכיון
 

 ועדת ר"יו, התרבות שרת, מ"לרוה היוצרים איגודי פנו 2015 נובמבר בחודש
 התערבות ללא כי והבהירו נוספים ולגורמים התקשורת משרד ל"מנכ, הכלכלה

 . לכליון במהרה יגיע השידור רשות ארכיון, מיידית

 הועברה ולאחריה מיוחד דיון הכלכלה ועדת כינסה, היוצרים איגודי פניית בעקבות
 .החדש הציבורי השידור תאגיד לידי הארכיון חומרי שימור על האחריות

 דיגיטציה לצורך מספקים הצעות לקבלת מכרז התאגיד פרסם 2016 שנת בראשית
 הדיגיטציה הליך. הזוכות החברות הוכרזו נובמבר ובחודש הטלוויזיה ארכיון של

 .שנים 3-4 להימשך צפוי המלא

 בכל ויפעל הציבורי השידור ארכיון של הנגשתו הליך אחר לעקוב ימשיך האיגוד
 נתח המהווים, בארכיון האצורים שהחומרים לוודא כדי שברשותו האמצעים
 יישמרו, ישראל מדינת של והחברתית התרבותית מההיסטוריה משמעותי
 .ויוצרים יוצרות של רבים דורות עוד של לשימושם

 

 וגופי המפיקים מול בישראל הבמאים של העבודה יחסי הסדרת
 השידור

 הבמאים של העבודה יחסי להסדרת לחתור הבמאים איגוד המשיך 2016 בשנת גם
 . הבמאי של מעמדו ולחיזוק השונים השידור גופי ומול המפיקים איגוד מול

 שלמה התקשורת משרד ל"מנכ עם הבמאים איגוד נציגי נפגשו פברואר בחודש
 היא להתמודד האיגוד נאלץ איתה המרכזיות הבעיות אחת כי לו והבהירו פילבר

 של עמדתו בשל זאת, חבריו עבור מ"מו ולנהל להתאגד ביכולתו אין כי העובדה
 . זאת לאסור יש כי הסבור העסקיים ההגבלים על הממונה

 הגופים מול אל מ"מו לנהל כך ובתוך להתאגד לאיגוד האפשרות מתן, לתפיסתנו
 חיונית הינה האיגוד חברי של וזכויותיהם עבודתם תנאי להסדרת המשדרים
 אופטימליים תנאים ליוצרים שתאפשר יציבה קרקע של וביסוסה השוק להסדרת

 .איכותי מקורי תוכן ליצירת

 מכשול מהווה הדבר כי הסכים, האיגוד מצוי בו המצב נוכח תמיהה הביע פילבר
 ח"לדו האיגוד לתגובת זו סוגיה להזין האיגוד מנציגי וביקש חופשי שוק לכל

 על, בראשותו השידורים שוק על הרגולציה להסדרת המייעצת הוועדה מסקנות
 .בה תדון שזו מנת

 



 נכתב האיגוד פניית ועקב, הסופיות המלצותיה את פילבר ועדת הגישה יוני בחודש
 יבחנו כי בבקשה הרלוונטיים הממשלה לגורמי לפנות ממליצה הוועדה" כי ח"בדו
 פעולה לשתף האפשרות ואת, והמבצעים היוצרים ארגוני של הפעילות אופן את

 של והחסרונות  היתרונות בחינת תוך, השידור גורמי מול מסוימים בהיבטים
 ".התחרותי האינטרס הבטחת תוך והכל, זו אפשרות

 לפעול נוכל, הוועדה המלצות את יבחן התקשורת שר כאשר כי תקווה אנו
 .זו המלצה של לקידומה

 מ"מו לנהל לו שיתאפשר בכדי נוספות בדרכים לפעול המשיך האיגוד, במקביל
 העצמאים ארגוני לשכת - להב עם פעולה שיתוף באמצעות אם – חבריו עבור

 עובד של זכותו את לעגן שנועד העצמאי העובד חוק בקידום הקטנים והעסקים
 של הפעולה שיתוף המשך ידי על ואם, עצמאים עובדים בארגון להתארגן עצמאי
 .ההסתדרות עם האיגוד

 

 האינטרנט ספקיות מיסוי בדבר חקיקה לקראת הפעולה המשך
 המקורית היצירה לטובת

 – ט"ואק השחקנים ארגון – ם"שח, התסריטאים איגוד עם במשותף, הבמאים איגוד
 חקיקה קידום על 2016 שנת במהלך גם שקד, וטלוויזיה בקולנוע העובדים איגוד

 תשלום להעביר האינטרנט לרשת הגישה ספקי את יחייב אשר מנגנון ליצירת
 תובטח, זה באופן. מקור הפקות ליצירת ייעודית לקרן מהכנסותיהם מסוים שיעור

 ובד מפרים משימושים כתוצאה ליוצרים שנגרמת הכלכלית הפגיעה היקף הקטנת
 של ושגשוגה ולהתפתחותה מקור ליצירות המימון היקף בהגדלת תסייע בבד

 .העברית היצירה

 השידורים על העתידית האסדרה לבחינת הציבורית שהוועדה למרות, לדאבוננו
 ספקי גם כי המליצה ואף  האיגוד עמדת את קיבלה"( שכטר ועדת)" המסחריים

 מיוחדת לקרן מימון ולהעביר מקור בהפקות להשקיע יחויבו האינטרנט תשתיות
 ועדת)" השידורים שוק על הרגולציה להסדרת המייעצת הוועדה, ישראלית ליצירה
 מהמלצה להתעלם בחרה", שכטר ועדת" במסקנות גם ,היתר בין, שדנה"(, פילבר

 .ההמלצות ח"בדו לסוגיה להתייחס ולא זו

 והעסקים העצמאים ארגוני לשכת – ללהב האיגוד חבר השנה בהמשך, זאת לאור
 שיש האמצעים בכל ויפעל ימשיך והאיגוד בנושא יחדיו לפעול מנת על הקטנים
 .החקיקה של לקידומה ברשותו

 

 



 והיצירה הביטוי חופש על שמירה

 התנאי. היוצר של האומנותי החופש על להגן למטרה לו שם הבמאים איגוד
 חשש שישנו עת בכל, כן ועל הביטוי חופש הוא אומנותי חופש של לקיומו הראשון
 .לשמירתו בתוקף פועל האיגוד הביטוי בחופש לפגיעה

****************************** 

 המדינה בארכיון העיון חדרי לפתיחת קריאה

 העלאת עם, משמעותי טכנולוגי שדרוג לעבור המדינה ארכיון החל, אפריל בחודש
. מיוחד אינטרנט לאתר - בלבד עיון בחדרי זמינים היו עתה שעד - הארכיון חומרי

 את ולחסום בארכיון העיון חדרי את לסגור תמוהה החלטה התקבלה, במקביל
 הפכו לאתר המועלים התכנים, ועוד זאת. שבו הנייר לחומרי החוקרים גישת

 .הצבאית הצנזורה לאישור כפופים

 שנעשה כפי, וחשובה מבורכת יוזמה הינה לרשת והעלאתו המדינה ארכיון הנגשת
 להתעלם היה ניתן לא, זאת עם. האחרונות בשנים העולם ביברח רבים בארכיונים
 .חדשה לצנזורה המידע את ולהכפיף העיון חדרי את לסגור הבעייתית מההחלטה

 הדוקומנטרים היוצרים ופורום התסריטאים איגוד, הבמאים איגוד ששלחו במכתב
 הנגשת של החשיבות את האיגודים נציגי הבהירו, לזוביק יעקב ר"ד, המדינה לגנז

 . הגישה צמצום ללא, לציבור המדינה בארכיון המידע

 באתר נמצאים שלא הארכיון לחומרי הגישה מניעת כי, השאר בין, הודגש במכתב
 לפרסום פתוח חומר לבין לעיון פתוח חומר בין הבחנה חוסר, וכן, האינטרנט

 להטלת שיוביל דבר, יותר וקפדנית נוספת צנזורה יעברו לעיון המותרים חומרים)
 בדרכם מהחומרים גדול חלק וסינון, לעיון פתוחים היו שכבר חומרים על חיסיון
, הישראלית והיצירה ות-היוצרים בציבור מהותית בצורה פוגעות(, האינטרנט לאתר

 של המתועדת להיסטוריה חשיבות ובעלי מהימנים וסרטים וסדרות מאחר זאת
, אחת לא, דורשים אשר, ועומק היקף רחבי תחקירים על מבוססים ישראל מדינת

 .המדינה בארכיון המצויים למסמכים מיידית נגישות

 היוצרים לציבור נפתחו העיון וחדרי לקריאה נענה המדינה גנז השנה בהמשך
 .הרחב והציבור

 

 10/3 -בקולנוע פוליטיות ורדיפות צנזורה על: אסורים סרטים – עיון יום
 

 איגוד, בארץ המימון וחופש הביטוי חופש בדבר הציבורי השיח התגברות לאור
 שנאסרו בסרטים שעסק עיון יום, התסריטאים איגוד עם בשיתוף, יזם הבמאים
 של ישראל לבין ביניהם ובקשר דמוקרטים במשטרים הקולנוע ימי בדברי להקרנה



 וחוקרי מרצי מבכירי, אינגבר נחמן מאת בהרצאה נפתח האירוע. 2016 שנת
, 1976 משנת ריט מרטין של סרטו הקרנת התקיימה אחריה ומיד, בארץ לנועהקו

 בשנות מקארתי של המכשפות ציד תקופת על שחורה קומדיה –" בהשאלה שם"
 .החמישים

 

 



 והטלוויזיה הקולנוע בתעשיית מיניות הטרדות למניעת פעילות
 

 ההטרדות תופעת ולמניעת ודעותהמ להרחבת לפעול המשיך האיגוד השנה לאורך
 האמנה בניסוח חלק לקחו האיגוד נציגי. והטלוויזיה הקולנוע בתעשיית המיניות
, והטלוויזיה הקולנוע תעשיית נציגות יוזמת, בתעשייה מיניות הטרדות למניעת
 .מינית תקיפה לנפגעות הסיוע מרכזי איגוד ובשיתוף רוזין מיכל כ"ח בהובלת

, ובטלוויזיה בקולנוע והעובדים היוצרים איגודי ששת חתמו בספטמבר 6 -ה ביום
, העורכים איגוד, התסריטאים איגוד, השחקנים ארגון - ם"שח, הבמאים איגוד: בהם

 על, ובטלוויזיה בקולנוע העובדים איגוד-ט"ואק הדוקומנטרים היוצרים פורום
 .האמנה

: בהפקה עבודה במסגרת מיניות הטרדות למניעת באמנה שנקבעו ההנחיות בין
 העבודה במסגרת מיני אופי בעלת, עוינת אווירה מיצירת בהימנעות הצורך הודגש

, גוף בנושא ומבזה משפילה התייחסות או/ו ראוי לא מגע קיום איסור; בהפקה
 איפור, טכני לטיפול הנוגע בכל; בהפקה חלק ללוקחים נוחות לאי לגרום העלולים

 תתאפשר, לכך מיוחדת בקשה ישנה באם, אינטימי מגע הדורשים, הלבשה או
 לבקשת תתאפשר, אפשרי אינו שהדבר ככל. המטפל המקצועי הגורם מין בחירת

 מעבר שהות נדרשת בו מצב בכל ,כן כמו. נוסף אדם של נוכחות מהצדדים מי
 מי לבקשת תתאפשר, לכך מיוחדת בקשה ישנה באם, המקובלות העבודה לשעות

 ואין במקרה. ואיפור הלבשה, עריכה בחדרי לרבות, נוסף אדם של נוכחות מהצדדים
 .פתוחה החדר דלת השארת על להקפיד יש שלישי אדם לנוכחות רצון/אפשרות

 לכלל משותפת שתהה כללית ממונה ימנו והעובדים היוצרים איגודי, ועוד זאת
 כלל את ותרכז בתעשייה מיניות הטרדות למניעת מטעמם תפעל וזו, האיגודים

 ת/אחראי מטעמו ימנה איגוד כל, בנוסף. אליה שיופנו מיניות בהטרדות הטיפול
 .עת בכל לפנות יוכלו האיגודים וחברות חברי ה/אליו, בתחום לטיפול

 

 וייחודית ראשונית השתלמות האיגוד במשרד התקיימה בדצמבר 25-ה ביום
 דין עורכות ידי על בוצעה ההשתלמות. האיגודים מטעם שמונו לאחראיות
 עולם עם היכרות: בה שנידונו הנושאים ובין התופעה ומניעת בטיפול המתמחות

 נפגעות תגובות, המינית הפגיעה של מאפייניה – המינית הפגיעה של התוכן
 החוק על, והחברתי המשפטי בעולם המינית וההטרדה הפגיעה של ומאפייניה

 בתלונה טיפול תרחיש, כולל הוא ומה החוק לחקיקת רקע: מינית הטרדה למניעת
 .ועוד

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האיגודית הפנסיה תוכנית של מחודשת בחינה – פנסיה

 כושר ואובדן לפנסיה מיוחד הסדר לחבריו מציע הבמאים איגוד 2013 משנת החל
 מאופי העולים שונים לצרכים מענה ונותן הבימוי מלאכת בייחודיות המכיר, עבודה

 הפנסיה תוכנית של מחודשת בבחינה החל האיגוד 2016 משנת החל .העבודה
 זו בחינה. הפנסיוני בשוק האחרונות בשנים שחלו השינויים לאור זאת, האיגודית

 המשתלם הפנסיוני ההסדר את לחבריו להעניק לאיגוד שיתאפשר כדי נועדה
 .בעבר שהושגה ההסדר ייחודיות על הקפדה תוך, ביותר



 – לחבריו האיגוד בין הקשר לחיזוק אסטרטגיה ויישום פיתוח
   חדש אינטרנט אתר ובניית לאיגוד חדש מיתוג

 

 החברים של למערבות והרצון השייכות  תחושת לחידוד אסטרטגיה פיתוח לצד
 מיתוגו את מחדש לבחון האיגוד החל 2016 בשנת, האיגוד של השונות בפעולותיו

 . לחברים המידע העברת דרכי את וכן הוויזואלי במישור

 על העבודה והחלה, גרפיים מעצבים מספר עם התקשר האיגוד השנה במהלך
 שתהלום, אפקטיבית משתמש חוויית עם, ונגיש חדש אינטרנט אתר של הקמתו

 .לאיגוד חדש לוגו עיצוב וכן החברים צרכי את

 

 20/1 – "הטריילר אמנות" – עיון יום

 לקבלת, אחרים וגופים הקולנוע לקרנות שנה מדי מוגשות לסרטים הצעות מאות
 ללקטורים לסייע עשויה ההגשה לחבילת טריילר הוספת. הפקה או פיתוח תקציבי
 מבחינה והן תכנית מבחינה הן- המתוכנן מהסרט יותר טוב להתרשם השונים
, פונה הוא אליו ולקהל לפלטפורמה המותאם, מקצועי טריילר, ועוד זאת. ויזואלית

 משמעותי כלי, וכן, פוטנציאלים משקיעים עבור הראשונים העניין ממקדמי אחד הוא
 .ברשת המוגמר הסרט לקידום

 היוצר בהנחיית, הטריילר אמנות בנושא מפגש ינואר בחודש קיים הבמאים איגוד
 המפגש במסגרת. וטריילרים פרומואים בעריכת המתמחה, אלקלעי איתמר והעורך

 . מנצח טריילר ליצירת מועילים וטיפים שימושיות עצות ניתנו



 7/4 – ?הז את עושים ואיך זה מה – קופרודוקציות
 

 לשכיחים הפכו ל"מחו הפצה וגופי שידור גופי, הפקה רשתות עם פעולה שיתופי
 הזוכים סרטים מגוון שנה מדי ומניבים, המקומית הקולנוע בתעשיית ונפוצים

 .ובעולם בארץ גדולה להצלחה

 לאפיק אפשרות מספקת ישראליים ליוצרים פוטנציאליים םמשקיעי בין קשר יצירת
 מימון מקור המהוות, הישראליות הקולנוע לקרנות בנוסף או בנפרד, יעיל מימון
 . הישראלי לקולנוע עיקרי

-קופרו מנהלת, ירמות אורנה' גב התארחה בו, בנושא מפגש קיים הבמאים איגוד
 . רוזנבאום מרק והמפיק ל"בחו התיעודי הישראלי הקולנוע לשיווק הקרן

 אילו? אוניברסלי עניין לבעל ישראלי סרט הופך מה: כגון בשאלות דנו במפגש
 .ועוד? בקופרודוקציה והחסרונות היתרונות הן מה? לקופרודוקציה קיימות דרכים

 



 .צוות ואנשי במאים בין דיאלוג –" לבדו הבמאי על לא"
 18/4 – אנימציה ובמאי במאי  1# מפגש

 הקולנוע סרט של להיותו זרקור להפניית המוקדשת מפגשים בסדרת ראשון מפגש
 מול אל הבמאי של המיוחד העבודה ולאופי קולקטיבית יצירה הטלוויזיה סדרת או

 .יוצר הוא שעמו טכני-האמנותי הצוות

 במאי עם יחד, גבע יוני", אבוללה" הסרט במאי התארח, זה ראשון במפגש
 .ברק איתמר האנימציה

 לדיון עלתה, שביט אבנר הקולנוע וחוקר מבקר בהנחיית, המפגש במהלך
 לקיום הנדרשת האינטראקציה ושל השניים בין המשותפת העבודה של חשיבותה
 .היצירה של והצלחתה



 13/5 – תסריטאיות-במאיות -"יוצרות שוק"
 

, התסריטאים ואיגוד הטלוויזיה ויוצרות הקולנועניות פורום בשיתוף, הבמאים איגוד
 5) יוצרות 10 הציגו במהלכו ,סריטאיותות לבמאיות ייחודי ינג'פיצ אירוע קיים

 ואת עצמן את - ארוך או קצר - עלילתי קולנוע של( תסריטאיות 5-ו במאיות
 קהל ובפני פנחסוב לימור הבמאית, האירוע מנחת בפני, שלהן הפרויקטים

 .והנוכחים הנוכחות

 גם) וליוצרים ליוצרות חופשי פרויקטים שוק התקיים, המפגש של השני בחלקו
 פעולה שיתופי ביצירת הייתה  והצלחתו שמטרתו(, ינג'בפיצ השתתפו שלא לאלו

 .יצירתיים

 



  ה'מוג גל הקליפים במאי עם אמן כיתת -!"קליפומניה"
 6/6 – מרדכי ויוני

 האחרון הקליפ יוצר, ה'מוג גל הבמאי את אירח הבמאים איגוד, זו אמן בכיתת
 וחבר הבמאי ואת, קולדפליי להקת של up&up לשיר( היימן וניה עם ביחד) והמדובר

 מוזיקאים של קליפים לאינספור האחראי) מרדכי יוני הבמאים איגוד הנהלת
 בכלל הבימוי בעבודת האתגרים על וגם הקסם סודות על ששוחחו(, ישראליים

 .בפרט קליפים ובבימוי



 פרויקטים של שונות גרסאות עריכת על –" גרסאות מתאמים"
 11/7 – תיעודיים

 העיון יום נערך, ירושלים הקולנוע פסטיבל של המקצועיות הסדנאות יום במסגרת
 פרויקטים של שונות גרסאות עריכת בנושא מקצועי דיון -" גרסאות מתאמים"

, פנחס נועם הבמאי בהנחיית, המפגש. שונים וקהלים פלטפורמות עבור תיעודיים
 הסוגיות בין. תעודה סרטי לשיווק קופרו וקרן העורכים איגוד בשיתוף התקיים

 לאותו שונות גרסאות ליצירת המובילים הגורמים הם מה: באירוע לדיון שעלו
 ניתן כיצד? חדשה גרסה על העבודה את מנחים אמנותיים עקרונות אלו? פרויקט
 ?זר ולקהל חדשה לפלטפורמה קיימת יצירה להתאים

 רון(, ומפיק במאי) הימן ברק בהשתתפות", עכשיו אותי יאהב מי: "בוחן מקרי
 (;עורך) פנחס נועם(, במאית' )ברקוביץ  שירלי", בארון שקרים(; "עורך) עומר

, במאי) מורה דרור(, עורך) אדר אורון", הסף שומרי(; ”במאי) ניר יונתן", עמוס"
 (.וידאו שיחת נערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21/8 – שביניהם ומה אקשן לייב, אנימציה על – לבמאים אנימציה
 

 אנימציה בין בממשק ההפקתי ובצד היצירתיים באספקטים דנו בו, זה במפגש
 פיל" סטודיו ומבעלי מייסד, גזית שרון את אירח הבמאים איגוד, אקשן ללייב

 בלייב אנימציה לשלב כדאי מדוע וסיפר האנימציה למדיום מבוא שנתן", אנימציה
 היחסים אופי בדבר דיון התנהל, כן כמו. ליישום אפשריות טכניקות ועל אקשן

 ונידונו הפוכה כמעט שלהם שהעשייה תחומים - אנרים'הז שני בין המורכבים
 בחירות, טכניקות, עלויות: למחצה מצוירים לסרטים הייחודיים ההפקה תהליכי

 .ועוד סגנוניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ישראליות טלוויזיה סדרות מכירת בנושא פאנל -"רימייקינג"
 27/12 – רימייק והפקת ל"לחו

 חלקן. ל"לחו נמכרות ישראליות טלוויזיה סדרות ויותר יותר האחרונות בשנים
 או, לעיבוד זוכות וחלקן(, בובדי או תרגום בתוספת) המקורית בגרסתן משודרות

 הטריטוריה של להווי היצירה את להתאים במטרה", רימייק: "המקצועית בעגה
 ביחס גם בישראל מתקיימת רימייקים הפקת של המתחזקת המגמה. החדשה

 גרסה עבורן ומפיקים זרות טלוויזיה סדרות רוכשים ישראליים שידור גופי: הפוך
 . הישראלי לקהל המותאמת מקומית

 המקור ת-במאי של מקומו בנושא ודיון פאנל ערכנו, הבמאים איגוד של זה במפגש
, מרגלית קרן והבמאית היוצרת בהשתתפות ,רימייק והפקת ל"לחו סדרה במכירת
 הגרסה יצירת את, לאחרונה, וליוותה" צהובים פלפלים" הסדרה מאחורי שעומדת
. זיו קרני קשת של הדרמה מחלקת ומנהלת" The A word, "הסדרה של הבריטית
 '.יודוביץ דפנה והתסריטאית העיתונאית בהנחיית התקיים המפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 במלאת הישראלית בטלוויזיה בסאטירה דיון ערב –" עובר הכל לא"
 28/9 – קירשנבאום מוטי של לפטירתו שנה

 

 על דיון ערב, התסריטאים איגוד בשיתוף, הבמאים איגוד קיים, למותו שנה במלאת
 חלק שהיווה האיש - קירשנבאום מוטי של לזכרו, הישראלית בטלוויזיה סאטירה

 בנוף ומקורית ענפה סאטירה תרבות של ובכינונה בהקמתה נפרד ובלתי מרכזי
 בהשתתפות מיוחד פאנל קיימנו, המחווה ערב במסגרת. המקומי התקשורתי

 גב)" סגל שחר"(, ראש ניקוי)" סידון אפרים"(, נהדרת ארץ)" שגב מולי: היוצרים
 בכתיבה באתגרים דנו השאר בין. רוטנר ורחלי"( האומה גב)" גלילי עינב"(, האומה

 החברתיות ברשתות הסאטירה של באפשרויותיה, בסאטירה בגבולות, סאטירית
 .היום ועד" ראש ניקוי" מימי בישראל הסאטירה באמנות מתגלמים אלו כל וכיצד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15/11 –( 1) הקהילה למען פעילות

 זקצר עילית הבמאית עם אמן כיתת –" למרכז השוליים את להביא"

 האיגוד הגיע זו בשנה. בפריפריה פעילות האיגוד קיים 2016 בשנת גם, שנה כבכל
 שסרטה, זקצר עילית הבמאית עם אמן כיתת וערך כנרת האקדמית למכללה

 בפסטיבלים מרכזיים בפרסים זכה, בדרום הבדואית בקהילה העוסק ",חול סופת"
 סרטה הוקרן, האירוע במהלך. בארץ לקולנוע האקדמיה בפרסי וכן בעולם הגדולים

 קהילות סיפורי של כוחם בדבר בהשתתפותה דיון התקיים מכן ולאחר זקצר של
 לרגל. ובעולם בארץ, המסך אל אלו תכנים שבהבאת הרבה והחשיבות השוליים
 .למכללה אביב מתל מאורגנת הסעה האיגוד מימן, האירוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2-7/6 – "הסטודנטים אוטובוס" –( 2) הקהילה למען פעילות

 הפסטיבל ביוזמת שנערך חברתי מיזם –" הסטודנטים אוטובוס" במסגרת
 העולם ומרחבי מישראל לקולנוע סטודנטים יצאו, סטודנטים לסרטי הבינלאומי

 בכל, בנוסף. אחרת בעיר יום כל סרטיהם את והקרינו הארץ ברחבי שבוע בן למסע
 והתקיים המקומי הקהל עם ייחודיות תוכן פעילויות הסטודנטים קיימו יישוב

 הם אף שהוקרנו, סרטים ליצירת שהוביל מקומיות נוער קבוצות עם יצירה תהליך
 .הרחב הקהל בפני

 .בפרויקט תומך הבמאים שאיגוד ברציפות החמישית השנה זו

 

 דצמבר-נובמבר – (7' מס) דוקומנטרים פרויקטים פיתוח חממת

 המיוחדת הסדנא את הבמאים איגוד קיים השנה גם, קודמות בשנים הצלחתה לאור
 פרויקט בפיתוח קבוצתית ותמיכה בליווי המעוניינים, תיעודיים ליוצרים ויזם שהגה

 . דוקומנטרי

 נתי היוצר של בהנחייתו השביעית בפעם השנה שמתקיימת, הסדנא במסגרת
 לכדי ראשוני רעיון ושדרוג לפיתוח פרקטיים כלים למשתתפים מוענקים, אדלר

, השנה. שידור וגופי קולנוע מקרנות תמיכה כספי בגיוס לסיוע, מגובשת הצעה
 מפגש :מיוחדים הדרכה מפגשי שני התווספו, הקבועים החממה למפגשי בנוסף

 והרצאה מדליה הילה והמפיקה הבמאית בהנחיית המונים מימון בנושא הדרכה
 .הימן ברק המפיק בהנחיית' דוקו לסרט תקציב בניית בנושא

 ההנהלה בפני המשתתפים הפרויקטים של פרזנטציה תתקיים החממה בסיום
 .וטלוויזיה לקולנוע החדשה הקרן של האמנותית

 

 

 

 

 

 

 

 



 "הישראלי הקולנוע של העדויות מאגר"ב תמיכה

 ניו פרויקט –" הישראלי הקולנוע של העדויות מאגר"ב השנה תמך הבמאים איגוד
 . 2005 בשנת החלה שהפקתו, דוקומנטרי מדיה

 של סיפורו את לגולל מבקשים, בקרמן ואביטל פרחומובסקי מרט, הפרויקט יוצרי
 אישים עשרות עם ומעמיקות מפורטות, מצולמות שיחות דרך הישראלי הקולנוע
 נשיא, עורכים, צלמים, תסריטאים, מפיקים, שחקנים, במאים: בתולדותיו מרכזיים

 . ועוד ציבור

, אישים 56 עם שיחות של שעות 250-כ הפרויקט במסגרת הופקו היום עד
 שנות סוף עד, הישראלי הקולנוע של הראשית תקופת את בעיקרן שמכסות
 . השבעים

 הקולנוע של העדויות מאגר, "גלם חומר איסוף של עשור אחרי, 2015 בשנת
 .הפרויקט של האינטרנט אתר הקמת עם שלו הגמר לשלב הגיע" הישראלי

 

 "2016 קולנוע" העת כתב של לאור בהוצאה תמיכה

 ", 2016 קולנוע" העת כתב של לאור בהוצאתו השנה תמך הבמאים איגוד
 נושאו. בישראל הקולנוע מבקרי פורום יוזמת

 ירושלים" היה הראשון הגיליון של המרכזי
 קולנוע חוקרי מאת מאמרים כלל והוא" בקולנוע
 שמוליק ר"ד, אוטין פבלו ר"ד: ביניהם, מובילים
 איגוד. ועוד רוה יאיר, אלכסנדר נטע, דובדבני
 שהביאו אחרים לרבים בתמיכתו הצטרף הבמאים

 . מימוש לכלל הפרויקט את

 הבמאים איגוד חברי, הפעולה שיתוף במסגרת
 .לביתם שנשלח מתנה מגיליון נהנו

 

 

 

 

 

 



 הבמאים איגוד של האינטרנט אתר

 על ועדכני מגוון מידע היוצרים ולציבור לבמאים מעניק האיגוד של האינטרנט אתר
, מקצועיות הרצאות, סדנאות, פסטיבלים, ולתחרויות לקרנות הגשה ותנאי מועדי

 . ועוד, הטבות

 ופעילותו האיגוד למאבקי הנוגעות חדשות לעדכון מרכזית במה משמש האתר
 האיגוד השנה לאורך, ועוד זאת. בפרט הבמאים ומעמד המקורית היצירה לקידום
 .לחבריו חודשיות עדכון איגרות האתר באמצעות שולח

 חברים ובו יום מידי המתעדכן פעיל פייסבוק דף גם האיגוד מתחזק, לאתר במקביל
 .  איש 6000-מ למעלה

 

 וחשבונאי משפטי ייעוץ  – בחברים ותמיכה ייעוץ

 ש"יועמ אצל חינם אחת משפטית ייעוץ לשעת שנה מדי זכאים האיגוד חברי
 הפרת של במקרים האיגוד מטעם מטפלת האיגוד ש"יועמ, לכך נוסף. האיגוד
 . ב"וכיוצ מפיקים, שידור גופי של בעייתית התנהלות, במאים של יוצרים זכויות

 של ח"רוה אצל בשנה חינם ראשוני חשבונאי לייעוץ גם זכאים האיגוד חברי
 .בוימפלק ישאל, האיגוד

 

 מקצועיות לשאלות מענה – בחברים ותמיכה ייעוץ

 של פניות עשרות האיגוד במשרד התקבלו 2016 שנת לאורך גם, שנה כבכול
, יוצרים זכויות, והפרתם עבודה תנאי, הסכמים ובהם, נושאים בשלל במאים

 , קרנות מול התנהלות

 חברי או המשרד צוות ידי על מהיר מענה ניתן הפניות לכל. ב"וכיוצ מפיקים
 .האיגוד הנהלת

 

 האיגוד לחברי והנחות הטבות

 אירועים בשלל משמעותיות להנחות 2016 שנת לאורך זכו הבמאים איגוד חברי
 הסרטים לפסטיבלי כרטיסים ברכישת הנחות: ובהם, ופסטיבלים מקצועיים
 האוסקר" טקס - Shorty Stories  לאירוע כרטיסים ברכישת הנחה; וחיפה בירושלים

 כרטיסים ברכישת הנחה; בק′צ איוואנה בסדנאות הנחה", החברתיות הרשתות של
 בהרשמה הנחה; פרימוס ברי עם אמן לכיתת בהרשמה הנחה; ישראל לפסטיבל
 ללימודים הרשמה דמי מתשלום פטור ; אביב תל סינמטק של החדשים לקורסים



 כרטיסים ברכישת שונות הנחות; תרפיה וידאו ללימודי ישראל שלום במרכז
 .ועוד; מחול ומופעי להצגות

 עסק ובתי מוסדות בשלל קבועות מהנחות נהנים האיגוד חברי, לכך נוסף
 סינמטק, ירושלים סינמטק, חיפה סינמטק, אביב תל סינמטק: לעיסוקים שרלוונטיים

 סינמטק, חולון

 חברת של אווירי צילום שירות השכרת", יוגנד האחים" הצילום חנות, הרצליה
 .ועוד", גלסי" המשרדי הציוד חנות, גריפין


