סדנאות ואירועי האיגוד |שנת 2017

מפגש הדרכה בנושא האמנה הבין-איגודית למניעת הטרדות מיניות
בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה| 11.9.17
לאורך שנת  2017האיגוד המשיך לפעול להרחבת המודעות ולמניעת תופעת
ההטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה .סעיף  20באמנת איגודי היוצרים
למניעת וטיפול בתופעת ההטרדות המיניות בתעשייה קובע כי "הממונה הכללית,
בסיוע אחראי תחום ההטרדות המיניות באיגודים ,תקיים אחת לשנה מפגש בנושא
שיהיה פתוח לכלל חברי האיגודים" .לאור זאת ,ב 11-בספטמבר קיימו האיגודים
מפגש שנתי הראשון .במסגרת המפגש ,עו"ד ליאת קליין ,הממונה הכללית על תחום
ההטרדות המיניות מטעם איגודי היוצרים-ות ,הסבירה על האמנה ועל האפשרויות
השונות לסייע למתלוננות-ים .בחלקו השני של המפגש ,התקיימה שיחה בין
העיתונאית והתסריטאית דפנה יודוביץ' לבמאית סיגל אבין ,שביימה את סדרת
הסרטונים "זה מטריד"  -החושפת את הדינמיקה שמאחורי הטרדות מיניות.

דואגים לעתיד – מפגש הדרכה בנושא פנסיה לבמאים-ות | 4.12.17
מפגש מיוחד לחברים-ות בשיתוף איגוד התסריטאים ,בהנחיית אילה אבני ,יועצת
פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר שליוותה את מכרז איגוד הבמאיות
והבמאים באיתור תכנית פנסיה מתאימה ליוצרים-ות ,ועם סוכני הביטוח איזק מינגוט
ורוני עידה מסוכנות "מבטח סימון" .במהלך המפגש ,ניתנו הסברים על חוק הפנסיה
החדש והוצג ההסדר הייחודי המוצע על ידי האיגודים ,תוך ציון ההישגים המרכזיים
הגלומים בו.

"המדריך להפצת סרטים ברחבי ארץ" | 24.1.17
בתי תרבות שונים ברחבי המדינה ,כמו גם בתי ספר ומרכז קהילתיים שונים ,צמאים
מדי שנה לתכנים חדשים .הקרנות של סרטים ישראלים בליווי הרצאה או כיתת אמן,
הן אופציה מצוינת הן לבמאים-ות והן למוסדות ,להרוויח משיתוף פעולה.
במפגש התארחו תומר כהן ,מנהל פרויקט "תרבות לפריפריה" ואורי אביב ,מרכז
תחום קולנוע ב"תרבות לפריפריה" ,רן שפירא מנהל "סל תרבות ארצי" ואודליה
ברקין עורכת תוכן ומנהלת תחום קולנוע ב"סל תרבות ארצי".
האורחים חלקו עם היוצרים-ות אינפורמציה רלוונטית וטיפים מועילים ביניהם :כיצד
ומתי להגיש פרויקטים ,מה סכום התגמול הכספי הניתן עבור הרצאה או הרצאה
בליווי מפגש ,כיצד מתנהלים מאגרי הסרטים ,מה אופן העבודה של הרכזים-ות
והלקטורים-ות ועוד.

"יוצרים מציאות מדומה" – סדנת ניו מדיה ומציאות מדומה | 24.2.17
ניו מדיה ,הינו כינוי רחב לתחום שמתחדש ומתפתח ללא הרף ,ובשונה מתחומים
אמנותיים אחרים ,אינו עוסק במדיום ספציפי אלא במרחב דינאמי המשתנה עם
ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות.
ביום עיון זה ,דנו בהיבטים שונים של המדיה החדשה ,בין השאר ,בטכנולוגית ה,VR-
ובסרטי  360מעלות ,בהם היוצרים-ות נדרשים-ות לאתגר של יצירת שפה וויזואלית
חדשה ,תוך הבנה שהמושג "נקודת מבט" נטען במשמעות שונה לגמרי.
יום העיון התקיים בהשתתפות מומחים מן הארץ והעולם והתקיימו בו שני פאנלים:
פאנל " – #1מקונספט ועד פוסט" ,בהשתתפות :מייק רובינס (קנדה) ,טכנולוג ומפיק
קריאטיבי ,נמרוד שנית ,מפיק ובמאי ,שירין אנלן ,יוצרת טכנולוגית ,במאית "צינה".
פאנל " –#2טכניקות מתקדמות ביצירה קולנועית ב ,"VR-בהשתתפות :איציק כהן,
מעצב סאונד בכיר ומנהל קריאטיבי ועדי רייס ,צלם ומנהל קריאטיבי של צילום
ווליומטרי (תלת מימדי).
במהלך המפגש ניתנה למשתתפים-ות אפשרות להתנסות בחוויות  VRבמתחם.

יום האישה הבינ"ל – "יוצרות במאבק" | 8.3.17
לכבוד יום האישה הבינ"ל ,איגוד הבמאיות והבמאים ,בשיתוף גופים נוספים ,קיים יום
עיון מיוחד שכלל שני פאנלים:
פאנל " :#1ייצוג המאבק באלימות ובאונס" ,בהשתתפות היוצרות :נטעלי בראון ,יעל
שרר ,אליאור חיות ,רונה סגל ,רוחמה גמרמן וקרן שעיו.
פאנל " :#2הפוליטיקה של המאבק באלימות נגד נשים" בשיתוף הקהל.
בסיום המפגש הוקרן סרטה של עביר זייבק חדאד" ,נשות החופש" ,ולאחר ההקרנה
התקיימה שיחה עם היוצרת.

"דוקופיקציה" – על קולנוע מוקומנטרי | 14.3.17
בשנים האחרונות אנו עדים-ות לתופעה רווחת :הופעתו של גל חדש ומתגבר של
סרטים מתעתעי מציאות ,המבקשים לחתור תחת אבחנות מדויקות בין תיעוד
לפיקציה.
יום עיון זה ,הוקדש לדיון בקווי דמותו של הקולנוע המוקומנטרי; מתי ובאילו נסיבות
צמח הז'אנר בחו"ל ,מתי בישראל ומה מאפייניו .האם ניתן להבין מוקומנטרי לא רק
כלעג בדיוני אלא גם כאסטרטגיית תיעוד המייצרת טענות אמת לגבי המציאות?
במרכז המפגש ,הוקרן סרטם של יאיר קדר ואילן פלד " -ליליאן .משוררת" ,ששימש
כמקרה בוחן לדיון בהשתתפות :חוקר הקולנוע אוהד לנדסמן ,הבמאי יאיר קדר,
המפיק לירן עצמור ,התסריטאית מיכל וייס ומנכ"ל יס דוקו גיא לביא.

ערב לזכרה של רונית אלקבץ | 26.4.17
במלאת שנה למותה של רונית אלקבץ ,הבמאית והשחקנית ששינתה את פני
הקולנוע הישראלי ,קיים איגוד הבמאיות והבמאים ,בשיתוף גופים נוספים ,ערב
מיוחד לזכרה.
במהלך הערב ,בהנחיית הבמאית יעל קיים ,התארחו יוצרות וקולגות ששיתפו
זיכרונות ותובנות מחזונה הקולנועי של אלקבץ וסיפרו על יצירתה .אורחות :המפיקה
גלית כחלון והבמאיות קרן ידעיה ומיכל אביעד.
בסיום הערב הוקרן הסרט התיעודי על עבודתם של האחים אלקבץ" :היו היה פעם...
גט  -המשפט של ויויאן אמסלם" בבימוי יוסי אבירם.

פעילות למען הקהילה ( - )1הדרכה בנושא פיצ'ינג | 29.5.17
כבכל שנה ,גם בשנת  2017קיים האיגוד פעילות בפריפריה .בשנת  2017הגיע
האיגוד למכללת "תורת החיים" – בית ספר לקולנוע יהודי ביישוב יד בנימין וערך
הרצאה בנושא פיצ'ינג בהנחיית אוהד אזולאי ,מחברת "סקריפטלייט".
במהלך ההרצאה נידונו האופנים השונים בהם ניתן להציג פיץ' מוצלח ומסקרן שעשוי
לעודד שיתופי פעולה .בנוסף ,הדריך אזולאי את המשתתפים-ות בכתיבת לוג ליין
ובדגשים שחשוב לשים אליהם לב בהכנה לפיץ' ארוך מול פיץ' קצר.

פעילות למען הקהילה (" – )2אוטובוס הסרטים" | 2-7.6.17
זו השנה השישית ברציפות שאיגוד הבמאיות והבמאים תומך בפרויקט "אוטובוס
הסרטים" – מיזם חברתי שנערך ביוזמת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ,בו
יצאו סטודנטים-ות לקולנוע מישראל ומרחבי העולם למסע בן שבוע ברחבי הארץ.
בכל יישוב קיימו הסטודנטים-ות פעילויות תוכן ייחודיות עם הקהל המקומי ,הכוללות
סיורים ,סדנאות וכיתות אמן.
השנה התקיימו סדנאות הקולנוע תוך שיתוף פעולה עם תאגיד השידור הציבורי-
‘כאן’ .הסדנאות התקיימו כחודשיים לפני המסע ,במסגרתן ביימו המשתתפים-ות
סרטי דוקו קצרים המשקפים את סיפורו של המקום .חמשת הסרטים שהופקו
בלוקיישנים השונים ,הוקרנו בהקרנת בכורה בערבי ההקרנה השונים ,ואח"כ זכו
לחשיפה בפסטיבל ובמסגרת הפלטפורמה הדיגיטלית של תאגיד השידור הציבורי.

"לא על הבמאית לבדה"  - #2ליהוק | 7.6.17
מפגש שני בסדרת מפגשים המוקדשת להפניית זרקור להיותם של סרט הקולנוע או
סדרת הטלוויזיה יצירה קולקטיבית ולאופי העבודה המיוחד של הבמאי-ת אל מול
הצוות האמנותי -טכני שעמו-ה הוא-היא יוצר-ת.
במפגש זה ,התארחו במאית "סופת חול" ,עילית זקצר ,ולימור שמילה ,מלהקת
הסרט ,לשיחה ודיון בהנחיית התסריטאית והעיתונאית דפנה יודוביץ' .זקצר ושמילה
שיתפו בחוויות ומסקנות מעבודת הליהוק הארוכה והדקדקנית של הסרט ובטיפים
לעבודה משותפת פורייה.

מכרז תמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראלים | יוני 2017
האיגוד פרסם בחודש יוני  2017מכרז לתמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלוויזיה
ישראליים .זו הפעם השלישית שהאיגוד מפרסם מכרז זה ,כשהפעם הראשונה
הייתה בשנת .2010
ההצעות שהוגשו למכרז נבחנו על ידי ועדת לקטורים בראשות יו"ר האיגוד יריב
הורוביץ ,ד"ר עלינא ברנשטיין וד"ר איתי חרל"פ.
בסיום תהליך המיון בחרה הוועדה ב"ספר משה מזרחי" ,מאת מרט פרחומובסקי.
הספר ,המשלב בין ראיונות עומק עם אחד מגדולי הבמאים בישראל לצד ניתוחי
סרטיו ,יפורסם בהוצאת ליריקה במהלך שנת .2018

"בסצנה" – עם ערן קולירין | 31.7.17
במהלך כיתת האמן "בסצנה" עם הבמאי ערן קולירין הוקרנו סצינות שבחר ואשר
הותירו בו חותם והשפיעו על תפיסתו האמנותית בכלל ועל תפיסות הבימוי שלו
בפרט .המפגש התקיים בהנחיית הבמאי והבלשן בנימין פרידנברג.

הרצאה מקצועית בנושא זכויות יוצרים לבמאים-ות | 21.8.17
זכויות יוצרים הן מרכיב קריטי מסך ההכנסות וזכויות הקניין שמגיעות ליוצר-ת על פרי
עמלו-ה  -בשנים הקרובות והרחוקות  -והן לא דבר מובן מאליו .חשוב לדעת למה ואיך
להגן עליהן בצורה נבונה.
במפגש התארחה יועמ"ש האיגוד ,עוה"ד ליאת דר ,ונדונו סוגיות משפטיות בסיסיות
שאיתן מתמודדים-ות במאים-ות במהלך עבודתם-ן ,וכן ,המשמעויות השונות של
זכויות יוצרים :כיצד ניתן להגן על רעיונות ,מה נחשב הפרת זכויות יוצרים ,מי הם
בעלי היצירה ,מה קורה כשקיימים שותפים ליצירה ,מה הכלים שעומדים לרשות
היוצר כדי להגן על זכויותיו ועוד.

"גלויות מגן עדן"– ערב על קולנוע ישראלי ניסיוני לציון שנה למותו של
הבמאי והאמן הרב תחומי חוני המעגל | 31.8.17
במפגש זה ,לציון שנה למותו של הבמאי והאמן הרב תחומי חוני המעגל ,ניתנה
סקירה על קולנוע ניסיוני ישראלי :מה בין קולנוע ניסיוני לקולנוע קונבנציונלי ,על
היחסים בין אמנות פלסטית לקולנוע ועל שימוש בשפה ויזואלית שאינה נרטיבית.
במפגש ניתנה התייחסות לנושאים השונים ולדרכי הביטוי שלהם בעבודותיהם של
קולנוענים ישראליים מן הז'אנר :ביניהם חוני המעגל ,דוד גרינברג ,ז'אק קתמור,
אבישי סיון ויגאל בורשטיין.
המפגש נפתח בהרצאתו של חן שינברג מרצה ,אמן וידאו ואוצר של קולנוע ניסיוני,
והסתיים בהקרנת סרטו של האמן והבמאי גיא בן נר" ,אמני הימלטות".

חממת פיתוח פרויקטים דוקומנטרים (מס' 11.17-1.18 | )9
לאור הצלחתה בשנים קודמות ,גם השנה קיים האיגוד את הסדנא המיוחדת שהגה
ויזם ליוצרים-ות תיעודיים ,המעוניינים-ות בליווי ותמיכה קבוצתית בפיתוח פרויקט
דוקומנטרי .במסגרת הסדנא ,שהתקיימה השנה בפעם התשיעית ,בהנחייתו של
היוצר נתי אדלר ,מוענקים למשתתפים –ות כלים פרקטיים לפיתוח ושדרוג רעיון
ראשוני לכדי הצעה מגובשת ,לסיוע בגיוס כספי תמיכה מקרנות קולנוע וגופי שידור.
גם השנה ,בנוסף למפגשי החממה הקבועים ,התווספו שני מפגשי הדרכה מיוחדים:
מפגש הדרכה בנושא מימון המונים בהנחיית הבמאית והמפיקה הילה מדליה ומפגש
בנושא בניית תקציב לסרט דוקומנטרי בהנחיית המפיק ברק הימן.
בסיום החממה התקיימה פרזנטציה של הפרויקטים המשתתפים בפני ההנהלה
האמנותית של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

"עושים דרמה" – ערב מנהלי-ות מחלקות הדרמה בטלוויזיה | 7.12.17
הפקות הדרמה בטלוויזיה הישראלית זוכות לפופולאריות רבה בקרב הצופים
הישראלים ,כמו גם להערכה ביקורתית והצלחה בינלאומית.
עקב פיצול ערוץ  ,2הדרישה לתכנים חדשים גדלה ,ומנהלי הדרמות של הערוצים
השונים מחממים מנועים לקראת שנת .2018
במפגש זה ,התכנסו מנהלי-ות מחלקות הדרמה בערוצי הטלוויזיה השונים ,לערב
אחד ושיתפו קהל של יוצרים ויוצרות בתכניות העתידיות בערוצים השונים לשנה
הקרובה ,כמו גם ענו על שאלות היוצרים-ות בקהל.
התארחו :מנהלת מחלקת דרמה בקשת ,קרני זיו ,מנהלת מחלקת דרמה ברשת ,תמר
מרום ,מנהלת מחלקת הדרמה ב"כאן" ,רוני פרי ,מנהלת מחלקת הדרמה ב"יס"
דגנית אטיאס גיגי ומנהל מחלקת הדרמה בערוץ  ,10אסף ציפור .את האירוע הנחה
התסריטאי אבנר ברנהיימר.

