
 

 2018סדנאות ואירועים | 

 : מניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיהמודעות והרחבת הלכנס 

 28/12/18איך עושים את זה נכון?   –משלב הכתיבה ועד להפקה  –סצינות סקס בקולנוע הישראלי 

יות בתעשיית הקולנוע המינההטרדות  האיגוד המשיך לפעול להרחבת המודעות ולמניעת תופעת 2018לאורך שנת 

משלב הכתיבה  –בנושא: סצינות סקס בקולנוע הישראלי משותף מפגש שנתי  קיימו האיגודים דצמברב 28-בו ,והטלוויזיה

על סצינות סקס בקולנוע החל  אמיץ ופתוחרב שיח התקיים במסגרת המפגש, איך עושים את זה נכון?   –ועד להפקה 

ות ליצירה וקידום סביבת -מכתיבה, דרך בימוי, משחק, צילום, הפקה ועבודה על הסט, ובדגש על שמירת כבוד כלל השותפים

רוזנבאום, יונתן גורפינקל, רונה מיכל אביעד, מארק  ר, אסתי זקהיים,בהשתתפות: גילה אלמגוהתקיים  הכנס עבודה בטוחה.

יו"ר איגוד הבמאיות והבמאים בהנחיית: ועשרות אורחים וירון בן שלוש, אסף גולדשטיין ייפוס, מנשה נוי, לסגל, מיה דר

 הבמאית לימור פנחסוב והבמאית יסמין קיני

  

    

   

 

 



 (2018)אוקטובר, נובמבר, דצמבר   10חממת פיתוח פרויקטים דוקומנטרים מס' 

 

ות -ות תיעודיים, המעוניינים-ויזם ליוצרים בשנים קודמות, גם השנה קיים האיגוד את הסדנא המיוחדת שהגהלאור הצלחתה 

 , בהנחייתו שלעשיריתשהתקיימה השנה בפעם ה סדנאדוקומנטרי. במסגרת ה בליווי ותמיכה קבוצתית בפיתוח פרויקט

ראשוני לכדי הצעה מגובשת, לסיוע בגיוס  רוג רעיוןות כלים פרקטיים לפיתוח ושד–למשתתפים  הוענקוהיוצר נתי אדלר, 

גם השנה, בנוסף למפגשי החממה הקבועים, התווספו שני מפגשי הדרכה  כספי תמיכה מקרנות קולנוע וגופי שידור.

בנושא בניית תקציב לסרט  מפגש הדרכה בנושא מימון המונים בהנחיית הבמאית והמפיקה הילה מדליה ומפגש מיוחדים:

 בסיום החממה התקיימה פרזנטציה של הפרויקטים המשתתפים בפני ההנהלה י בהנחיית המפיק ברק הימן.דוקומנטר

 האמנותית של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

 

 

 

 

 22/8/18 ידע מעשי ליצירה קולנועית – סינפרקטיקה

 

ות -צידה חשובה לקולנוענים העניקהות הבמאי והמרצה אורן גרנר, בהנחייהתקיימה אינטימית, האינטנסיבית והסדנה ה

יסודות ולהחלק הראשון של הסדנא הוקדש לפרה פרודקשן ן. -ות לקדם באופן מעשי את העשייה שלהם-המעוניינים

יות מענקים, מעבדות פיתוח, מלגות התפנות לכתיבה, תחרו, פיתוח ומימון תסריטיםמסגרות ) ר’דרך לפיצבופרקטיקות  

בעולם  ופן מקיףבא עסק ,החלק השני של הסדנה; ועוד( פרודוקציה-קו ,חבירה לחברת הפקה, ינג’תסריטים, אירועי פיצ

חתך הפסטיבלים לשל הסרט  ואופיתאמה בין ה, ה עצמאית )סרטים קצרים וארוכיםובאסטרטגיות הפצ פסטיבלי הקולנוע

 .(הקטים קונקרטיים של המשתתפים בסדנשל פרוי CASE STUDIESבחינת ו י עבורוהאופטימל

 

 

 



 26/7/18 מרעיון להפקה –סטוריבורד! 

מרעיון  –וקדש לתהליך היצירתי ההאנימציה ואיגוד התסריטאים, המפגש, יוזמת איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד מקצועות 

בקולנוע, בפרסומות, בטלוויזיה  –החזון הויזואלי . איך ממחישים את יבורד ועד לפריים הסופי שעל המסךכתוב, דרך סטור

 .ובקליפים

אותה  –סטוריבורד על חשיבותו של המצולמת, יודעים לספר ות שהתנסו בהפקת סרט, סדרה, או כל הפקה -רוב היוצרים

המחשה מוקדמת וראשונית של החזון הוויזואלי של היצירה. לסטוריבורד מגוון יתרונות, ביניהם: חיסכון בעלויות ובמשאבי 

בפרסומות, קליפים,  –בסטוריבורד  אופנים השונים לשימושב דנופגש במסגרת המ הפקה ודיוק אמנותי של היצירה הסופית.

 יותריםת בלתי צפויות וכאבי ראש מהפתעו ך לא מעט בהוצאות התקציב ולמנועלחסוניתן בעזרתו, וכיצד  –וויזיה קולנוע, טל

שיר״, ״כנס העתידנים״, ״איפה תקיים בהשתתפות: במאי האנימציה יוני גודמן )״ואלס עם באההמפגש  .במהלך ההפקה

 (.יין בורדו, אייל שני בגפן טאוורס’ג –” מעגלים”, “מילקי כפיות)“סטוריבורדר אנימציה וויואב שטיבלמן, במאי  אנה פרנק״(

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 



 26/2/2018 על ליהוק לקולנוע וטלוויזיה - שיחוק בליהוק!

יענוח מפ –כיצד בונים מערך עבודה  .הליהוק – סדרהלאחד השלבים המורכבים והקריטיים בהפקת סרט או וקדש המפגש ש

ד רב? כיצן, בכפוף ללוח זמנים? איך ניתן לייעל את תהליך האודישנים ולמצות מהם את המהדמויות בתסריט ועד בחירת

טאית בהנחיית התסריהתקיים במפגש ש דנועל נושאים אלה ועוד,  ליפול למלכודת הטייפקאסט?ולא אפשר להפתיע בליהוק 

הבמאי ו הקים, אסתר קלינג ומורן מרציאנוחברי פורום המל המלהקת והמלהקבהשתתפות  ערךונ’, יתונאית דפנה יודוביץוהע

משמעויות נתן את זווית הבמאי לשעבד עם מרציאנו במספר סדרות ו ”(ויקי ואני”, “זגורי אימפריה“ ”,עספור)“רני סער 

 הליהוק בתהליך היצירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22/1/18 בנושא הפצה עצמאית לפסטיבלי קולנוע בארץ ובעולםמפגש  -! התקבלת

ות להגשת סרטים -תעשיית פסטיבלי הקולנוע הבינלאומית גדלה ומתפתחת מדי שנה, וישנן אינספור אפשרויות ליוצרים

דאי להגיש? וקבלת חשיפה בינלאומית. איך עושים סדר במגוון האופציות ואיפה מתחילים? כיצד יודעים לאיזה פסטיבלים כ

בו  ערכנו פגש במהלך המ דנומסוים לפסטיבל? על אלו ועוד,  אים פרויקטמה צריכה לכלול הגשה סטנדרטית? ואיך להת

תוך התייחסות למסגרות תוכן/הפקה רלוונטיות בכל פסטיבל;  ”(A LIST)“בעולם  קולנוע החשוביםהסקירה של פסטיבלי 

אנרים השונים; אסטרטגיית הפצה, התאמה בין האופי ’)החשובים בכל מדינה( בז Bהיכרות עם פסטיבלים בולטים בקטגוריה 

 הייחודי של הסרט וחתך הפסטיבלים האופטימלי עבורו ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POST 26/2/18-ל PRE-מ

 POST-על ה PREההשפעת  –מבוא לפוסט פרודקשן 

 

על יצירה קולנועית או טלוויזיונית להיעשות מתוך ידיעה שלהחלטות המתקבלות בשלב טרום ההפקה )פרה( ובזמן הצילומים 

בנושאים עקרוניים שיש לתת עליהם את הדעת עוד לפני תחילת דנו גש זה במפ השפעה מכרעת על המשך חייה של היצירה.

בחירת מצלמה, זכויות יוצרים מוזיקליות, חוקים בסיסיים בעבודה מול  הצילומים, בכל תחומי העשייה המרכיבים את היצירה:

”, לעבור את הקיר”, “למלא את החלל)“בהנחיית המפיקה: תמי כהן התקיים  המפגש ארכיונים, אפטר אפקטס, רולר ועוד.

 ”(שיר אהבה סטנדרטי -אריק איינשטיין“

 

 

 

 

 

 30/4/18 ת על הסכם?-חותמ

 יש לתת עליהם את הדעת טרם חתימה על הסכםהרצאה משפטית ידידותית על נושאים ש

 

קדש לנושאים עקרוניים שיש לתת עליהם את הדעת לפני חתימה על הסכם הוקרוב של איגוד הבמאיות והבמאים המפגש ה

שהציגה  ל איגוד הבמאיות והבמאים ליאת דרד והיועצת המשפטית ש”הרצאה מאת עו מהתקייהבמסגרת האירוע,  עבודה.

כיצד משפיעה על  פורטו משמעויותיהן השונות:עת חתימה על הסכם, וות ב-ות במאים-שאיתן מתמודדיםסוגיות משפטיות 

 ת שירות, כיצד מגדירים נכון חובות מול זכויות,-ת נותנ-ת לעומת במאי-ת יוצר-הסכם הגדרת התפקיד, מה ההבדל בין במאי

 חופש אמנותי, לוחות זמנים ועוד.

 

 


