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 דו"ח מילולי לשנת 

 להגיש החברה דירקטוריון חברי בזאת מתכבדים, 1999 - ט"התשנ, החברות לחוק כד345 לסעיף בהתאם
 אליה, העמותות לחוק השלישית בתוספת שמפורט כפי החברה פעילות בדבר וחשבון דין ההקדשות לרשם
 :רותהחב חוק מפנה

 החברהמספר   שם החברה

 מספר                     ע"ר  ם ע"ראיגוד הבמאיות והבמאי

 9 0 6 2 9 0 0 8 5 
 

 

 פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח: .1

 חברההסכום שהוצא ע"י ה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח חברההפעולות העיקריות שבוצעו ע"י ה
לביצוע הפעולות בהתאם 

 למופיע בדו"ח הכספי
ות והיצירה הישראלית, פעילות אל מול משרדי הממשלה )התמקדות -היוצרים קידום

במשבר הקורונה למען הפקור מקור(, ופעילות שוטפת אל מול גופי התעשיה הציבוריים 
 והפרטיים.

141,000 ₪ 

אות ואירועים )מפגשי הכוונה כספיים, מפגשים מקצועיים, פסטיבלים, הקרנות הפקת סנד
דיעון מקוון( למען קידום וחממות פיתוח( ומאגרי מידע נגישים )אתר, רשתות חברתיות וי

 ות האיגוד.-מקצועי של חברי

129,500 ₪ 

 ₪ 15,000 ות האיגוד.-ולחברי יעוץ משפטי וחשבונאי

 ₪ 4961 פאית לאיגודי במאים.השתתפות בפעילות בינלאומית במסגרת פדרציה אירו

ד באמצעות הנהלת האיגוד )מקצועי ות האיגו-פעילות ליצוג כלל הסקטורים של חברי
 ומגדרי(.

22,560 ₪ 

 

בשנת הדו"ח )עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח(: נושאי משרה  חברההמבנה הארגוני של ה .2
 כללי, דובר, יועץ משפטי. סגן מנהל -מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגון -חברהבהמועסקים 

 תפקיד שם משפחה שם פרטי מספר זיהוי
מס' שנים 

 בתפקיד
 ברצף

 אלבה רועי 302704085
אחראי קידום היצירה 

 המקורית
3 

 ושניש אילה 038043345
תפעול מזכירה ו

 פרויקטים
5 

 2 אחראית פרויקטים דנון יעל 300908563

0 2 0 2 

 שונים בכללם ברשת האינטרנט.שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים 
 משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

 

 משום כך יש להמנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
 

 ים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.משום כך יש להמנע מפרסום פרטים אישי
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 ןבורשטיי עמרי 036762094
 מקצועי וחפית רכז

 חוץ וקשרי
1 

                              

 

 

 4 מס' המועסקים בחברה בשנת הדו"ח:
 

 13 מס' המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח:
 

 

 שורים בשנת הדו"ח:פירוט תאגידים ק .3

 :בהם שותפים או מניות בעלי הם, קרוביהם או חברהה חברי מרבית אשר תאגידים

 מספר תאגיד שם התאגיד
 520044066 (י"תל) מ"בע והטלוויזיה הקולנוע יוצרי של התמלוגים חברת

            
            
            
            

 

 בתפקידים כלשהם: אלו בתאגידים מכהנים חברהב משרה נושאי אשר תאגידים

 מספר תאגיד שם התאגיד
 580132629 י לעיתונות תקופתיתהאיגוד הישראל

 580105823 דוד הסרט הישראלי ע"רהקרן לעי
 580004133 איגוד המפקים ע"ר

            
            

 

 :חברהתאגידים בעלי זיקה אחרת ל 

 

 לתאגיד חברהטיב הזיקה בין ה מספר תאגיד התאגידשם 
חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע 

 ילות העמותהתל"י תומכת כספית בפע 520044066 והטלוויזיה בע"מ )תל"י(
                  
                  
                  
                  

 

 :בפעילותה מרכזי חלק והיוו ח"הדו בשנת חברהל שניתנו השירותים .4

 נותן שם ללא) התאגיד בפעילות מרכזי חלק המהוות יותקנ/השירות של כללי תיאור
 (השירות

היקף כספי שנתי של השירות 
 שניתן/קניה

 ₪       פטי שוטףייעוץ מש
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 ₪       שירותי אינטרנט )תוכנה, תחזוק אתר ועריכת תוכן(

            ₪ 

            ₪ 

            ₪ 

            ₪ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 בשנת הדו"ח?₪  300,000עלה על   חברההאם מחזור ה .5

 לא     כן   
 

 ?ח"הדו בשנת ₪ 20,000 על עולה המצטבר ששווין, זרות מדיניות מישויות תרומות קיבלה חברהה האם -ןכ אם
 

 לא     כן   
 

 :שימוש בכספי תרומות בשנת הדו"ח .6

 השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח מטרת התרומה סכום התרומה

      ₪             

      ₪             

      ₪             

      ₪             

      ₪             

 

 עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח: .7

 הסכום שהתקבל עלות גיוס התרומה אופן הגיוס

            ₪       ₪ 

            ₪       ₪ 

            ₪       ₪ 

            ₪       ₪ 

            ₪       ₪ 

 

 העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח: .8
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יאור הנכס/כסף ת
 שהועבר

שם האדם/הגוף אליו עבר  השווי הכספי של הנכס
 הנכס

הקשר בין האדם/גוף אליו עבר 
 חברההנכס, ל

            ₪             

            ₪             

            ₪             

            ₪             

 

 פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח: .9

       תיאור הנכס:
 

       חלקה-תת        חלקה        גוש
 

       סוג העסקה:
 

 הצדדים האחרים לעסקה:

חבריה ו/או מי מ חברהפירוט הקשר בין ה -חברההקשר ל הצד לעסקה
 לצד בעסקה חברהו/או מי מנושאי משרה ב

            

            

            

            

 

  ₪                 במסגרת העסקה  התקבל  שולם       ש המחיר
 

 :ח"הדו בשנת קשורים צדדים עם חברהה שביצעה במקרקעין שלא עסקאות .10

 חוק מפנה אליה, 1980-ם"תש העמותות לחוק השלישית לתוספת( 9) בסעיף כמפורט" קשורים צדדים"
 :חויביםהמ בשינויים  , החברות

שם ופרטיו של הצד השני  סכום העסקה סוג העסקה
 לעסקה

הקשר בין הצד השני לעסקה 
 חברהלבין ה

תמיכה לעידוד היצירה 
 המקורית בישראל

חברת התמלוגים של  -תל"י  ₪ 200,000
יוצרי הקולנוע והטלוויזיה 

 520044066בע"מ. ח.פ 

ל"י תומכת כספית בפעילות ת
 העמותה

            ₪             

            ₪             
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            ₪             

 

 :ח"הדו בשנת מוסמך גורם ידי -על ליקויים לתיקון דרישה .11

 דיווח על ביצוע התיקונים  )לרבות מועדים( פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון שם הרשות המוסמכת

                  

                  

                  

                  

 :ח"הדו בשנת חריגים אירועים פירוט .12

 שלה היעד בקהל משמעותי שינוי, ל"מנכ התפטרות ,חברהה ממוסדות מוסד התפטרות: כדוגמת" חריגים אירועים" זה לעניין
 האישום כתב והגשת בה המשרה מנושאי מי או חברהה כנגד פלילית בחקירה פתיחה. שלה הפעילות באזור משמעותי שינוי או

 .בה המשרה מנושאי מי כנגד או חברהה כנגד

 

 מועד האירוע תיאור האירוע
 0 1 / 0 4 / 2 0 עמרי בורשטיין האיגוד הוציא לחל"ת את העובד

          /     /     

          /     /     

 

 :ח"הדו בשנת חברהה פעילויות של הגיאוגרפית הפריסה תיאור .13

 פעילות מקום
 בודהאירועים, משרדי ממשלה, פגישות ע תל אביב

 משרדי ממשלה ירושלים

            

            

 

 :ח"הדו בשנת שאירע אחר מהותי עניין פירוט .14

 תאריך האירוע             ההשפעה הכספית בש"ח        תיאור האירוע
 2 4 / 1 1 / 2 0 ₪ 5850 על שימוש בתמונהת זכויות יוצרים הפר

            ₪     /     /     
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            ₪     /     /     

            ₪     /     /     

 

 :הדיווח ליום נכון, 1999 – ט"התשנ החברות חוק פי על תפקידים בעלי .15

 חברי הדירקטוריון:

מס' שנים  תאריך מינוי כתובת שם משפחה שם פרטי מספר זיהוי
 ברצף בתפקיד

תל אביב  9יהודה סומו  פנחסוב לימור 028768703
6970809 

7/2020 5 

 10 7/2020 6226112תל אביב  44פנקס  מרדכי יהונתן  022964019

 12 7/2020 4610502הרצליה  2האגוז  אריק לובצקי  059220038

 12 7/2020 6428410תל אביב  8חיסין  תןיונ לגורפינק 033194903

תל אביב  3שולמית  אביגיל שפרבר 025538422
6433209 

7/2020 9 

תל אביב  21פינסקר  ערן קולירין 025711557
6342111 

7/2020 9 

תל אביב  38ששת הימים  דני  רוזנברג 036189462
4724738 

7/2020 5 

 2 7/2020 6920408תל אביב  6לויטן  רני סער 024418139

 2 7/2020 6731905תל אביב  3עין גב  לימור שמילה 037801438

 1 7/2020 8886000נאות סמדר  יוחאי חדד 036145514

 

 :ביקורת ועדת חברי

מס' שנים  תאריך מינוי כתובת שם משפחה שם פרטי מספר זיהוי
 בתפקיד ברצף

כפר סבא  61בן גוריון  קליין עמרם 009707951
4420412 

7/2020 28 

 14 7/2020 6299715תל אביב  15לסין  גונן ניצה 007962566

 6 7/2020 6097200קיבוץ יקום  גיל הר אמיר 054203260
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 (₪ מיליון 10 מעל מחזור בעלת בחברה) פנימי מבקר

מס' שנים  תאריך מינוי כתובת פחהשם מש שם פרטי מספר זיהוי
 בתפקיד ברצף

                                    

 :חתימה מורשי

מס' שנים  תפקיד שם משפחה שם פרטי מספר זיהוי
 בתפקיד ברצף

קידום היצירה אחראי  אלבה רועי 302704085
 המקורית

3 

 5 יו"ר ובפנחס לימור 028768703

 9 הנהלהחברת  שפרבר אביגיל 025538422

 

 

 :חשבון רואה

 מס' שנים בתפקיד ברצף שם משפחה )ליחיד( (שם פרטי )או שם המשרד מספר זיהוי

 20 בוימפלק ישראל 054926969

 

 באחת האפשרויות( Xאינה חייבת במינוי רואה חשבון )נא לסמן  חייבת     חברהה

 

 ח"הדו להגשת ועד הדיווח שנת מסוף שאירעו לעיל המפורטים בעניינים שינויים)  - נוספים עדכונים .16
 (:הכללית האסיפה לאישור המילולי

 פירוט העדכון בעניין עדכון סעיף
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 חברהה דירקטוריון חברי חתימת

 

 ,חברהה י דירקטוריוןשני חבר ,יונתן גורפינקל -ו לימור פנחסוב אנו, הח"מ,
 

 הוגש לחברי וועדת הביקורת המפורט לעיל, אשר 2020 מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת
 

  .5/9/2021 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 16/8/2021 ביום
 

 

 

          
 חתימה                        חתימה                      תאריך                   

 

 

יתן נ בדו"ח,מידה ויש צורך להוסיף פרטים נוספים מעבר לנדרש ב -לתשומת לב
 .ולצרפם לדו"ח הקיים להוסיפם בחתימת שני חברי דירקטוריון
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