
חבר טלפוני ואיגוד הבמאיות והבמאים מציגים:

 "תעבירו את זה הלאה"
חיבור בין דורי בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה



חבר טלפוני
חיבור בין דורי

עפרי דמאריאוריין גביש יעל הלוי

המיזם הוקם בתקופת הקורונה מתוך הצורך בהפגת הבדידות. 

סוג ארגון: מיזם חברתי ללא מטרות רווח, המבוסס על רוח התנדבותית

מטרה מרכזית: יצירת חיבור בין דורי על בסיס פלטפורמה טלפונית

ממרץ 2020 נרקמו למעלה מ-650 קשרים בין-דוריים

מי אנחנו?



איגוד הבמאיות והבמאים
איגוד במאי ובמאיות הקולנוע והטלוויזיה בישראל

יו״ר - לימור פנחסוב מנכ״ל - רועי אלבה

סוג ארגון: עמותה שהוקמה ב-14/2/1972.

ייצוג: במאי-ות הקולנוע, הטלוויזיה, הקליפים, הפרסומות, האנימציה והניו מדיה בישראל 

מטרה מרכזית: מעמד הבמאי-ת, זכויות יוצרים=ות, חופש הביטוי, שכר ותנאים

מטרה משנית: אירועים וסדנאות מקצועיות, הסולידריות בין הבמאים-ות

פורום המאגד את מייסדי ומייסדות הקולנוע והטלוויזיה הישראליים - נכסי צאן ברזל בקולנוע ובטלוויזיה בישראל. 

מסגרת חברתית ותרבותית, המחברת בין במאיות ובמאים בעלי רקע משותף.

שיח פתוח ומגוון העשרות כגון הרצאות, סיורים וכו'. 

מי אנחנו?

 

פורום חברי-ות הכבוד של האיגוד



שיתוף הפעולה בין הארגונים 
למען קרקע פורייה ליצירת מיזמים משותפים 

 וקשרים בין אישיים שימשיכו לעתיד

מטרת התוכנית



10 סטודנטים-ות
תואר ראשון בתקשורת, שנה ב' 

לוקחים חלק במסלול ״התמחות

ויזואלית" תחת החוג לתקשורת

 

מטעם "איגוד הבמאיות והבמאים"

מייסדי הקולנוע והטלוויזיה

הישראלית

בעלי ניסיון רב במקצוע

10 במאים-ות

החיבור



אירועים מיוחדים
פרויקטים משותפים

אירועי שיא 
יד חופשית ליוזמה משותפת

 

פעילות שוטפת
קשר שוטף המתבסס על פלטפורמה

טלפונית אחת לשבוע
אירועים משותפים- שלושה מפגשים

פיזיים לאורך התוכנית
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פוסט
2.1

מפגש שני- הרצת אירועים
 ופרויקטים מיוחדים 

פרודקשיין
 

תחילת התכנית
 "תעבירו את זה הלאה"
ועבודה על הפרויקטים

פרה
19-26.12

יצירת קשר ראשוני

ליהוק
19.12

חיבור בין המשתתפים

מהלך התוכנית
What goes behind the scenes

הקרנה
20.3

מפגש אחרון
הצגת הפרויקטים



הפרויקט המשותף

הפרויקט המשותף הנו פרי יצירתכם (פודקאסט, תכנית רדיו, כתיבת תסריט וכו')

מעטפת וציוד מקצועי

פגישת עדכון על הפרויקט עד אירוע אמצע

"מחוברים"

ליווי מקצועי של ביה"ס לתקשורת

ליווי מקצועי של פסיכולוגית קלינית מומחה 

שאלות



בהצלחה!


