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מינהל התרבות על העזרה  -תודתנו נתונה למועצה הישראלית לקולנוע, משרד התרבות והספורט 

, ת הקולנועמועצתחום קולנוע ומרכזת  - אתי כהן ,יו"ר המועצה - נדרלפרופ' דוד אלכס שהגישה;

נתי בן יאיר רווה, דינור, דב מעוז, -ד"ר עמית לביאד"ר יחיאל שבי,  ארנון צדוק, ולחברי המועצה:

ישראל גליס, נעמה הניג, פרופ' גדעון דורון, רינה נעים, מיכאל בן אבי, רוני סומק, מאיה בוקובזה, 

ברקוביץ, אורלי מלסה, -רן בר, ראובן קוגן, חוה דבון, ענת וינשטייןדנה גובי,  , אבי ארמוזה,מיטרני

יו"ר מועצת הקולנוע לשעבר  –תודה מיוחדת למר מיכה חריש  ;, שאול מייזלישמינה טייכר 'פרופ

 וכן לכל מנהלי הקרנות וגופי הקולנוע האחרים ועובדיהם, אשר סייעו באיסוף הנתונים.
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 ראו קבצי אקסל המוצגים בנפרד –נספחים    

 : פירוט צוות היוצרים והשחקנים    2014רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 1נספח 

  : תקציבים ומקורות התמיכה להפקה )באלפי ש"ח(2014רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 2נספח 

: סרטים עלילתיים, סרטי דרמה, סרטי תעודה 2014סרטים בשנת  סכומי תמיכה של הקרנות בהפקת ::3נספח 

  וסרטים ייעודיים

 רשימת בתי הקולנוע החברים בהתאחדות ענף הקולנוע לפי אזורים:  :4נספח 

     2014שנת 

 , לפי סוג פסטיבל     2014הפסטיבלים בחו"ל בהם הוקרנו הסרטים הישראליים בשנת  : 5נספח 
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 תקציר הדוח
סרטים  –סרטים ישראליים חדשים  238הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2014בשנת 

ידי -שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על -וסרטי סטודנטים  ם, ניסיונייםעלילתיים, תיעודיים, סרטי דרמה, סרטים ייעודיי

( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, %8הסרטים ) 238מתוך  19. המועצה הישראלית לקולנוע

 70-20( היו סרטים קצרים )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם 11%) 27דקות לפחות(;  80שאורכם 
 ( היו סרטי סטודנטים.49%) 117-ו ם( היו סרטים ייעודיי15%) 36( היו סרטים תיעודיים, 16%) 39-דקות(, ו

אולמות )בחלק מבתי הקולנוע  295-י קולנוע ובבת 40-סרטים שונים ב 248, 2014י בארץ הוקרנו בשנת ביישובים ברח 26-ב

את רשימת כל בתי הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף  4ו בנספח ראמושבים ) 44,878מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 
אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, חולון ומועצה אזורית עמק הירדן בית -ינמטקים תללסרטים שהוקרנו בשבעת הס

הוקרנו סרטים בישובים קטנים, באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים גבריאל. בנוסף לכך 

 ואולמות של צה"ל, שלגביהם לא נמסרו נתונים. 

של אפס ביחסי אנוש צופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  1,691,836צפו בסה"כ  2014בשנת 

של  גטאלף איש, בסרט  206,406של עודד רז, צפו  המסע לאסטרה –גאליס , אלף איש. בסרט 525,041טליה לביא צפו 

 , אלף איש. 205,583רונית ושלומי אלקבץ צפו 

מיליון ש"ח. סה"כ  92.5-הסתכם ב 2014הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  26התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  26.91-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

  ש"ח.
 

וע בירושלים, פסטיבל פסטיבלים )פסטיבל הקולנ 12ידי -הוענקו פרסים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע על 2014בשנת 

אביב, דוקאביב גליל, פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים -הסרטים הבינלאומי חיפה, דוק
ונוער, הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים, פסטיבל אייקון, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה קומיקס וקריקטורה, הפסטיבל 

( במסגרת תחרות 5הומו, טרנס ובי, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ופסטיבל אפוס  הבינלאומי לקולנוע לסבי,

 ידי פורום היוצרים הדוקומנטריים.-פרסי אופיר ועל - ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי

ספר רב בתשע מדינות הוקרנו בפסטיבלים מ מדינות בעולם. 61-סרטים בפסטיבלים לקולנוע ב 76הוקרנו  2014בשנת 

 15בצרפת,  17סרטים הוקרנו בפסטיבלים שהתקיימו בארה"ב,  36סרטים או יותר(.  12יחסית של סרטים ישראליים )

באנגליה, גרמניה ופולין, ושנים עשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים בכל אחת מהמדינות הבאות: איטליה,  14באוסטרליה, 
 ספרד וקנדה.

פרסים. שני סרטים זכו בפרס  50-זכו ב 2014בפסטיבלים בחו"ל בשנת  שהוקרנו( הסרטים הישראליים 41%) 75מתוך  31

 -של שלומי ורונית אלקבץ זכה ב המשפט של ויויאן אמסלם –גט : הסרט A LIST -קולנוע עלילתי מסוגבשני פסטיבלים 

"TVE-Otra Mirada Award"  גרניט זכה בשל שרון מימון טל  מיתה טובהבפסטיבל סאן סבסטיאן בספרד, והסרט-" Peoples 

Choice Award, Brian Award"  קולנוע תיעודי מסוגבפסטיבל וניס  באיטליה. שני סרטים זכו בפרס בשני פסטיבלים- A 

LISTשל נדב שירמן ב  הנסיך הירוקזכה הסרט  פסטיבל הסרטים הבינלאומי מוסקבה:  ב- Audience Award" " פסטיבל וב
שני סרטים  (. פרס הבימוי לסרט באורך רגיל) -"Silver Horn" של דן ווסרמן בפרס ה השדכניתקרקוב הבינלאומי זכה הסרט 

של גיא נתיב וארז  אלוהים יקרורשה זכה הסרט פסטיבל :  בA LIST -קולנוע סרט קצר מסוגזכו בפרס בשני פסטיבלים 

פרס חבר השופטים עידן הובל בפרס  של פת לחםזכה הסרט ,orizzonti –ונציה תדמור בפרס ראשון לתסריט ובפסטיבל 
 " -ב נדב שירמןשל  הנסיך הירוק( זכה הסרט  2. בפסטיבל סאנדנס )פסטיבל בדירוג (מועמדות לאוסקר האירופאי)

Audience Award " . פרסים  10.  3ארבעה פרסים הוענקו לארבעה סרטים שהשתתפו בארבעה פסטיבלים לקולנוע בדירוג

 27-סרטים ב 21-פרסים ל 27פסטיבלים לקולנוע עלילתי תיעודי ובפסטיבלים אחרים הוענקו  10-בסרטים  9-( הוענקו ל3%)
 פסטיבלים.

של רונית ושלומי אלקבץ זכה בפרס אחד  גט .2014תשעה סרטים זכו בשני פרסים או יותר בפסטיבלים בחו"ל בשנת 

של דן וסרמן זכה  השדכניתסוג עלילתי אחר. פרסים בפסטיבלי קולנוע מ 5-וב A LISTעלילתי מסוג בפסטיבל קולנוע 
 4-קרן שעיו זכה ב של כופר נפש פרסים בפסטיבלי קולנוע אחרים. 4-וב A LIST מסוג תעודהבפסטיבל קולנוע בפרס אחד 

 Aזכה בפרס אחד בפסטיבל קולנוע מסוג תעודה  של נדב שירמן הנסיך הירוקהסרט . פרסים בפסטיבלי קולנוע אחרים
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LIST בשני זכה  ל טליה לביאש אפס ביחסי אנוששני סרטים זכו בשני פרסים:  אחרים.רסים בפסטיבלי קולנוע פ 2-וב
מסוג בפסטיבל קולנוע בפרס אחד זכה  ל שרון מימון וטל גרניטש מיתה טובהעלילתי אחר. מסוג בפסטיבל קולנוע  פרסים

מסוג  רטים זכו בשני פרסים בפסטיבלי קולנועס 3-עלילתי אחר ומסוג בפסטיבל קולנוע ובפרס אחד  A LISTעלילתי 

זו הארץ שלי ל אסף קורמןש את לי לילהעלילתי אחר:   ז על המיםו  ל תמרה ארדהש ,      ל הדס איילון. ש פרי

 

 הפעלו שבעה ארגונים יציגים לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: איגוד מפיקי סרטים וטלוויזי 2014בשנת 

בישראל, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל,  םגוד שחקני המסך, פורום היוצרים הדוקומנטרייאי-בישראל, שח"ם
 איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, איגוד עורכי תמונה וקול בישראל ואיגוד התסריטאים בישראל.

בלוחות שלהן מוצגות הפעילויות ארגונים אלה מבצעים מגוון רחב של פעילויות המכוונות לחבריהם ולציבור הרחב. 

ימי  ;ארגון כנסים ;קיום טקסים, תחרויות ופסטיבלים ;בחלוקה לפי מספר תחומים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגון
הפעלת אתרי אינטרנט , סדנאות, כיתות אמן   ;פרסומים ;ארגון סדנאות, כיתות אומן והשתלמויות ;עיון והרצאות

 ציבוריות. השתלמויות ופעילויות

 

סרטים  742כותרים של סרטים ישראליים, מתוכם:  23,771 2014בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים נמצאו בסוף שנת 

כותרים של יומני חדשות. כותרים אלו  1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,676סרטים תיעודיים,  19,790עלילתיים, 

 . DVDבפורמט  2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,615סרטי וידאו  11,645, בפורמט פילם 14,742שמורים בפורמטים שונים: 

 

. האגודה 2הקרן לשיווק סרטי תעודה,  –. קופרו 1פעילויות לשיווק סרטים ישראליים:  2014שלושה גופים קיימו בשנת 

פעילות שיווק בארץ  . פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל. גופים אלו קיימו3-האקדמיה, ו –לקידום הקולנוע בישראל 
פרסום קטלוגים  ;הפעלת אתר אינטרנט ;הפעלת ארכיון ;יחסי ציבור ופרסום ;בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים

פעילויות  ועוד. אירועים מקצועיים ;תחרויות וטקסיםארגון  ;וקי סרטיםופיצ'ינג וש ;סדנאות; ארגון פסטיבלים ;ומדריכים

הפעלת אתר אינטרנט  ;הקרנות סרטים בחו"ל ;ארגון פסטיבלים ;הפצת חומר פרסומיהשיווק בחו"ל כללו בין השאר: 
 וקיום כנסים.

 

( מתוכם יועדו להפקת 88%מיליון ש"ח ) 70.18מיליון ש"ח.  80-הסתכם בכ 2014תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 
ות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, סינמטקים, ( יועדו לתמיכה בפעילויות אחר12%מיליון ש"ח ) 9.7.-סרטים ישראליים ו

 איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך 67%מיליון ש"ח ) 70.18מיליון ש"ח מתוך 
( הוקצו לסיוע בהפקת 18%מיליון ש"ח ) 12.5י הקולנוע(. דקות או יותר המיועדים להקרנה בבת 80מלא )סרטים באורך 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי מיוחד 8%מיליון ש"ח ) 5.52סרטים תיעודיים, 

פקת ( הוקצו לסיוע לה₪5% )מיליון  3.53לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 
( הוקצו לסיוע 2%ש"ח )מיליון  1.36דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  70-ל 20סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.

סינמטקים , ל( 41%ש"ח ) מיליון 4.05פסטיבלים מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו ל 9.77מתוך 
₪ מיליון  1.11(, 18%מיליון ש"ח ) 1.74(, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 19%מיליון ש"ח ) 1.85

 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע10%ש"ח ) מיליון 1.01-ו( הוקצו לתחום ארכיונים ושימור 11%)
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 2014בשנת  ןסרטים שהופקו בסיועהפעילות הקרנות ו .1

 הסרטים החדשים  1.1
 
 
 

 לפי סגנון הסרט 2014-2006 מספר הסרטים* שהוקרנו לראשונה בשנים: 1לוח 

סגנון  
 הסרט

 שנת ההקרנה
 סה"כ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 234 19 35 37 24 18 15 20 17 20 עלילתי

קצר
1

 25 26 25 8 16 11 14 18 27 213 

תעודה
2

 57 76 56 46 43 49 38 69 3 39 527 

 166 36 19 34 24 26 27 - - - יעודיי

 339 117 63 50 29 51 29 - - - סטודנטים

 1,479 238 204 173 137 154 125 101 119 102 סה"כ

ידי המועצה הישראלית לקולנוע;  -סרטים שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על 1
2 

נסיוניים, שמ 2008עד  מוצגים  2009-כלל סרטי סטודנטים וסרטים 

 סרטים קצרים 21מתוכם 3בנפרד. 
 
 

ם סרטי –סרטים ישראליים חדשים  238הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2014בשנת 

ידי -שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על - יםוסרטי סטודנט םניסיוניי, םייעודיי, סרטים סרטי דרמהעלילתיים, תיעודיים, 
( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, 8הסרטים )% 238מתוך  19המועצה הישראלית לקולנוע. 

 70-20)סרטים המיועדים בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם  סרטים קצרים( היו 11%) 27דקות לפחות(;  80שאורכם 

 .( היו סרטי סטודנטים49%) 117-ו םייעודייהיו סרטים  (15%) 36סרטים תיעודיים, היו ( 16%) 39-דקות(, ו
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 2014הסרטים בעלי התקציב הגבוה ביותר לשנת  5  :2לוח 

 תקציב הסרט שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט  

 סרטים עלילתיים 

 13,054,859 ז'אק אואניש , יוני דרמון ז'אק אואניש פרח צעיר 1

 8,254,026 סייד קשוע ערן ריקליס ערבים רוקדים 2

 7,792,440 רונית ושלומי אלקבץ רונית ושלומי אלקבץ גט )המשפט( 3

 7,119,549 נסים דיין נסים דיין מפריח היונים 4

 6,389,015 ניר ברגמן , דיתה גרי ניר ברגמן יונה 5

    סרטים קצרים 

 624,000 יענת ברזיל דלית קימור סמירה 1

 556,000 שלום הגר שלום הגר יונה המינקת 2

 400,000 אולגה סיטובנצקי אולגה סיטובנצקי תכנית לבקשתך 3

 398,000 עומר טובי עומר טובי הפסל 4

 395,520 יונתן גנדלמן יותם  גנדלמן  חם 5

    סרטי תעודה 

 6,303,554 ונסה לאפא ונסה לאפא אדם הגון 1

 3,538,731 לינט סינגר אנדרה סינגר ירד הלילה  2

 2,614,290 נפתלי גליקסברג נפתלי גליקסברג להיות שמעון פרס 3

 2,213,000 הילה מדליה , דניאל סיון הילה מדליה גו בויז -גו 4

 1,540,000 ענת זלצר ענת זלצר  90כביש  5

    סרטים ייעודיים 

 11,312,203 רונית ושלומי אלקבץ קבץרונית ושלומי אל משפטה של ויויאן אמסלם -גט 1

 1,842,000 בזי גטה בזי גטה עלים אדומים 2

 1,299,136 אפרת כורם אפרת כורם בן זקן 3

 700,000 איציק לרנר איציק לרנר שליחי האל  4

 660,810 בוריס מפציר בוריס מפציר שמרי הזיכרון 5

    סרטי גמר/סטודנטים 

 487,983 מבחר יוצרים מבחר במאים לימכתב אהבה לקולנוע הישרא 1

 119,995 צורית הרציון צורית הרציון כח משיכה 2

 106,048 יסמין הראל יסמין הראל מתחת לקו המים 3

 67,000 סיסליה לוינסון סיסליה לוינסון אל טרוקו 4

 66,010 איתי מורג , אלחנן לזרוס איתי מורג צעיר טוב 5

 

מיליון ש"ח  13, ביותר גבוההבעל התקציב הסרט העלילתי היה  ז'אק אואניש של בבימויו פרח צעיר הסרט, 2014בשנת 

רונית ושלומי של  םבבימוי משפטה של ויויאן אמסלם -גטבתחום הסרטים העלילתיים בפרט ובכל התחומים ככלל. הסרט 
היה  לאפא ונסהשל  בבימויה הגוןאדם , בתחום סרטים ייעודייםש"ח  מיליון 11.31היה בעל התקציב הגבוה ביותר, אלקבץ

במאים שבוים על ידי   מכתב אהבה לקולנוע הישראליו סרטי תעודהש"ח בתחום מיליון  6.3בעל התקציב הגבוה ביותר, 

 .בתחום סרטי סטודנטים₪ אלף  488היה בעל התקציב הגבוה ביותר,  שונים,
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 פעילות הקרנות 1.2

 2014-פרטי מסלולי הסיוע של המוסד ב :3לוח 

 הפקת  שם המוסד תחום תמיכה

 סרטים

 השלמת 

 הפקה

 פיתוח 

 תסריטים

 אחר

מס'     

סרטים 

שנתמכו 

 במסלול

סה"כ 

תמיכה 

 בש"ח

מס' 

סרטים 

שנתמכו 

 במסלול

סה"כ 

תמיכה 

 בש"ח

מס' 

סרטים 

שנתמכו 

 במסלול

סה"כ 

תמיכה 

 בש"ח

מס' 

סרטים 

שנתמכו 

 במסלול

סה"כ 

תמיכה 

 בש"ח

 0 0 0 0 0 0 *13,698,850 12 אליקרן הקולנוע הישר עלילתי

 0 0 0 0 750,000 2 13,240,000 7  רבינוביץ'יהושוע קרן   

 0 0 0 0 750,000 2 26,938,850 19  סיכום ביניים

 0 0 0 0 0 0 2,922,220 9 קרן מקור  קצר

 0 0 0 0 0 0 *424,500 18 קרן גשר  

 0 0 0 0 0 0 3,346,720 27   סיכום ביניים

 0 0 0 0 0 0 2,550,000 15 קרן יהושוע רבינוביץ'  תעודה

 0 0 *600,000 2 110,000 1 2,453,000 15 הקרן החדשה   

 0 0 0 0 0 0 *1,750,000 9 קרן מקור   

 0 0 600,000 2 110,000 1 6,753,000 39   סיכום ביניים

 55,000 2 0 0 110,000 2 1,655,922 20 קרן גשר  יעודיי

 0 0 * 2 115,000 1 *880,000 16  הקרן החדשה 

 55,000 2 0 2 225,000 3 2,535,922 36  סיכום ביניים

 55,000 2 600,000 4 1,085,000 6 2,922,220 121   סה"כ

 חסרים נתונים על גובה התמיכה *

 
 

ל השלמת הפקה במסלו₪. מיליון  2.92סרטים במסלול הפקת סרטים בסכום כולל של  121-הקרנות תמכו ב 2014בשנת 

סרטים  4-ל₪ אלף  600סרטים. במסלול פיתוח תסריטים ניתנה תמיכה בסך  6-ל₪ מיליון  1.08ניתנה תמיכה בסך 
 ₪.אלף  55ובמסלולים אחרים עבור שני סרטים ניתנה תמיכה בסך 
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 פעילות הסינמטקים .2
 

  

 אור הסינמטקיםית :4לוח 

 מספר  סינמטק

 אולמות

 פר מקומות מס

 ישיבה

מספר סרטים 

 בספריה

מספר ספרים 

 בספריה

 8,000 31,000 1106 6 ירושלים

 15,130 38,590 1,141 5 תל אביב

 0 0 629 2 חיפה

 0 0 217 1 ראש פינה

 800 0 400 2 שדרות

 252 2,061 485 2 חולון

מועצה אזורית עמק 

 בריאלגבית  –הירדן 

2 465 0 0 

 24,182 71,651 4,443 20 סה"כ

ספרים העוסקים בקולנוע *  

 

אולמות  20-מוקרנים הסרטים ב ובית גבריאלחולון  ,שדרותאביב, חיפה, ראש פינה, -ים, תלירושל הסינמטקים שבעתב

ת וינשמרים בספר םרוב) סרטים 71,651הסרטים של הסינמטקים נשמרים בסך הכל  מקומות ישיבה. בספריות 4,443ובהם 

מספר הספרים בספריות הסינמטקים הוא  (.31,000 ירושליםובספריית סינמטק  38,590טק תל אביב מסינהסרטים של 
   (.  8,000מטק ירושלים ובספריית סינ 15,130מטק תל אביב ל )רובם בספריות של סינובסך הכ 24,182

 
 

 הקרנות סרטים ישראליים: 2014פעילות הסינמטקים בשנת  :5לוח 
 מס' הקרנות מס' סרטים סינמטקים 

 576 244 ירושלים

 2,045 522 תל אביב

 153 109 חיפה

 261 90 ראש פינה

 779 264 שדרות

 161 105 חולון

 –מועצה אזורית עמק הירדן 

 בית גבריאל

32 776 

סה"כ
 

 1,366 4,751 
 

. הקרנות 4,751-ב סרטים ישראליים 1,366,  2014הוקרנו לציבור בשנת שפעילותם נסקרה בדו"ח הסינמטקים  שבעתב

בסינמטק , סרטים 264בסינמטק שדרות הוקרנו ישראליים, סרטים  1,366מתוך  סרטים 522אביב הוקרנו -בסינמטק תל
 ראש פינהבסינמטק  ,סרטים 105הוקרנו  חולוןסרטים, בסינמטק  109הוקרנו  חיפהבסינמטק , סרטים 244ירושלים הוקרנו 

סרטים )חלק מן הסרטים הוקרנו, כמובן,  32הוקרנו  בית גבריאל –ורית עמק הירדן מועצה אזבסינמטק ו סרטים 90הוקרנו 

 ביותר מסינמטק אחד(. 

 הקרנות 779,נערכו שדרותבסינמטק  הקרנות של הסרטים הישראליים,ה (43%) 4,751מתוך  2,405בסינמטק תל אביב נערכו 

הקרנות  576נערכו  ירושליםבסינמטק (, 16%הקרנות ) 776 נערכו בית גבריאל –מועצה אזורית עמק הירדן , בסינמטק (16%)

בסינמטק חיפה נערכו (, ו3%הקרנות ) 161בסינמטק בחולון נערכו  ,(5%הקרנות ) 261נערכו  ראש פינהבסינמטק (,  12%)
 (.3%הקרנות ) 153
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 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2014מספר סרטים שהוקרנו בסינמטקים בשנת  :6לוח 

 םסינמטקי

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 735 244 17 12 28 27 690 205 ירושלים

 1,033 522 33 12 85 227 915 283 תל אביב

 527 109 53 17 12 2 462 90 חיפה

 134 90 24 7 3 2 107 81 ראש פינה

 337 264 7 60 23 70 307 134 שדרות

 327 105 12 9 15 0 300 96 חולון

מועצה אזורית עמק 

 בית גבריאל –הירדן 

11 93 12 5 9 6 32 104 

 3,197 1,366 152 126 171 340 2,874 900 סה"כ

 . מתוכם הוקרנו2014בסינמטקים בשנת  סרטים ישראלים( הוקרנו 1,366-מתוכם סרטים זרים ו 3,197סרטים ) 4,563

סרטים  278 – ( ובמסגרת תכניות חינוך10%) 511 – הקרנות מוזמנות(, 83%)סרטים  3,774 –במסגרת הקרנות פתוחות 
ות של צופים בהקרנ 226,971צופים מתוכם  710,348, בפני הקרנות 14,354-סרטים אלו הוקרנו בסך הכל ב 4,563 (.6%)

 סרטים ישראלים.

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2014מספר הקרנות בסינמטקים בשנת  :7לוח 

 סינמטקים

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 1,637 576 124 33 34 32 1,479 511 ירושלים

 3,528 2,405 56 24 99 270 3,373 2,111 תל אביב

 834 153 60 59 59 3 715 91 חיפה

 543 261 24 7 3 2 516 252 ראש פינה

 625 779 7 78 23 75 595 626 שדרות

 573 161 21 20 16 0 536 141 חולון

מועצה אזורית עמק 

 בית גבריאל –הירדן 

753 1,492 12 5 11 6 776 1,503 

 9,243 5,111 298 232 239 394 8,706 4,485 סה"כ

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2014פרוט מספר צופים בסינמטקים  בשנת : 8לוח 

 סינמטקים

 סה"כ כניות חינוךת הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 סרטים
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 141,599 39,796 15,990 5,000 3,495 3,755 122,114 31,041 ירושלים

 186,216 99,222 9,038 3,964 13,804 36,184 163,374 59,074 תל אביב

 41,017 10,361 8,505 2,362 4,095 321 28,417 7,678 חיפה

 18,702 13,145 635 159 231 244 17,836 12,742 ראש פינה

 25,534 33,970 1,375 8,555 2,080 6,870 22,079 18,545 שדרות

 21,133 6,061 5,624 4,834 2476 0 13,033 1,227 חולון

אזורית עמק הירדן ה מועצ

 בית גבריאל –

22,898 48,424 430 350 1,088 402 24,416 49,176 

 483,377 226,971 41,569 25,962 26,531 47,804 415,277 153,205 סה"כ
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והכנסות ₪ מיליון  20.79רובן הכנסות של סינמטק תל אביב, ₪, מיליון  46.50-הסינמטקים הסתכמו ב שבעתההכנסות של 

 ₪.מיליון  48.42 -הסינמטקים הסתכמו ב שבעתההוצאות של ₪. מיליון  11.83של סינמטק ירושלים 

 

 ל סינמטקים )בש"ח(סך ההכנסות וההוצאות ש :9לוח 

 הכנסות שם הסינמטק

 

 

 

הכנסות 

שיועדו לרכוש 

 קבוע

השקעה  הוצאות

 ברכוש קבוע

נכסים נטו ללא  עודף )גירעון(

הגבלה לשימוש 

 לפעילויות

 9,141,309 (80,994) 443,620 12,151,222 0 11,831,177 ירושלים

 183,596 (803,527) 1,219,398 20,596,541 0 20,793,018 תל אביב

 0 0 0 3,366,418 0 3,366,418 חיפה

 (567,430) (264,844) 0 1,965,728 0 1,700,885 ראש פינה

 (371,409) 121,087 156,334 2,575,909 574,400 2,252,782 שדרות

 0 (208,098) 0 2,186,489 0 1,978,390 חולון

 אזורית ה מועצ

  –עמק הירדן 

 בית גבריאל

4,578,513 0 4,578,513 0 0 0 

 8,386,066 (1,236,376) 1,819,352 47,420,820 574,400 46,501,183 סה"כ

 

 פירוט מקורות ההכנסה לפי סינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :10לוח 

 הכנסות שם הסינמטק

 עצמיות 

  תמיכות

 ציבוריות

ממקורות  הכנסות

פרטיים ומגופים 

 לא ציבוריים

  הכנסות

 אחרות

  כ"סה

 הכנסות

 11,831,177 393,702 4,719,709 1,290,316 5,427,450 ירושלים

  46% 11% 40% 3% 100% 

 20,793,018 1,278,334 0 5,177,826 14,336,858 תל אביב

  69% 25% 0% 6% 100% 

 3,366,418 0 0 1,639,816 1,726,602 חיפה

  51% 49% 0% 0% 100% 

 1,700,884 240,000 23,042 345,144 1,092,698 ראש פינה

  64% 20% 1% 14% 100% 

 2,252,732 0 326,984 983,284 942,464 שדרות

  42% 44% 15% 0% 100% 

 1,978,390 0 0 761,451 1,216,939 חולון

  62% 38% 0% 0% 100% 

מועצה אזורית עמק 

 בית גבריאל -הירדן 

3,725,729 852,784 0 0 4,578,513 

81% 19% 0% 0% 100% 

 46,501,132 1,912,036 5,069,735 11,050,621 28,468,740 סה"כ

  61% 24% 11% 4% 100% 

מקורן בתמיכה  – ₪מיליון  11.05 – 24%מקורן בהכנסות עצמיות,  – ₪מיליון  28.47 –מהכנסות הסינמטקים  61%

 -₪ מיליון  1.91 - 4%וד וע ורות פרטיים ומגופים לא ציבורייםמקורן בהכנסות ממק –₪ מיליון  5.07 – 11%  ,ציבורית
 .מקורן מהכנסות אחרות
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 פירוט סעיפי הוצאות הסינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :11לוח 

הנהלה  תפעול הפקה שם הסינמטק

 וכלליות

פרסום 

 ושיווק

נסיעות  אחזקה

 לחו"ל

שיפוצים 

-חד

 פעמיים

הוצאות 

 מימון

הוצאות 

 אחרות

סה"כ 

 הוצאות

 12,151,249 0 454,271 0 0 1,346,826 445,203 7,297,405 2,607,544 0 ירושלים

 0% 21% 22% 4% 11% 0% 0% 4% 0% 100% 

 21,596,541 0 (77,681) 0 0 0 0 2,357,797 14,753,319 4,563,106 תל אביב

 21% 68% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 3,366,418 0 37,051 0 0 439,653 215,078 577,488 506,249 1,590,899 חיפה

 47% 15% 17% 6% 13% 0% 0% 1% 0% 100% 

 1,965,728 6,054 10,810 0 0 162,893 67,321 221,544 1,497,106 0 ראש פינה

 0% 76% 11% 3% 8% 0% 0% 1% 0% 100% 

 2,575,909 0 20,779 0 0 25,829 72,886 324,770 1,252,649 878,996 שדרות

 34% 49% 13% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 100% 

 2,186,489 677,782 9,054 0 0 168,463 187,397 393,754 431,323 318,716 חולון

 15% 20% 18% 9% 8% 0% 0% 0% 31% 100% 

מועצה אזורית עמק 

 בית גבריאל–הירדן 

430,445 1,101,636 1,343,988 0 1,637,002 0 0 65,442 0 4,578,513 

0% 24% 29% 0% 36% 0% 0% 1% 0% 100% 

 48,420,847 683,836 519,726 0 0 3,780,667 987,885 12,516,748 22,149,829 7,782,163 סה"כ

  16% 46% 26% 2% 8% 0% 0% 1% 1% 100% 

 12.51 – 26%, הוצאות תפעול –₪ מיליון  22.15 – 46%, הן הוצאות הפקה – ₪מיליון  7.78–הסינמטקים  מהוצאות 16%
הוצאות  – ₪מיליון  3.78 – 8%-ו ,הוצאות פרסום ושיווק – ₪ אלף 988– 2% ,כלליותהוצאות הנהלה והוצאות  –₪ מיליון 

 –הוצאות מימון כות משמעותית משאר סעיפי ההוצאות: בהם ההוצאות היו נמובנוסף היו סעיפי הוצאות נוספים   אחזקה

 ₪.אלף  684 -, והוצאות אחרות ₪אלף  520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  2014 קולנוע בישראל

17 

  
  

 ים בבתי הקולנוע בארץצפייה בסרט .3
 

 הקרנות הסרטים בבתי הקולנוע  3.1

 2014 בתי קולנוע* בישראל לפי אזור גיאוגרפי, מספר אולמות ומספר מושבים: 12לוח 

 מושבים אולמות בתי קולנוע מס' ישובים אזור גיאוגרפי

 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'    

 10% 4,437 7% 22 18% 7 1 אביב-תל

 37% 16,712 36% 106 20% 8 6 גוש דן

 14% 6,446 18% 53 23% 9 7 מרכז

 14% 6,409 13% 39 15% 6 2 ירושלים

 13% 5,636 13% 39 5% 2 2 חיפה והקריות

 3% 1,140 3% 9 8% 3 3 צפון

 9% 4,098 9% 27 13% 5 5 באר שבע והדרום

 100% 44,878 100% 295 100% 40 26 סה"כ

נים מתייחסים רק   2014לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת * הנתו
 

אולמות )בחלק מבתי הקולנוע  295-בי קולנוע ובת 40-סרטים שונים ב 248 ,2014י בארץ הוקרנו בשנת ביישובים ברח 26-ב
ץ(. זאת, בנוסף את רשימת כל בתי הקולנוע באר 4ו בנספח ראמושבים ) 44,878מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 

ומועצה אזורית עמק הירדן בית אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, חולון -לסרטים שהוקרנו בשבעת הסינמטקים תל

הוקרנו סרטים בישובים קטנים, באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים . בנוסף לכך גבריאל
 מסרו נתונים. ואולמות של צה"ל, שלגביהם לא נ

    (. 10%מושבים ) 4,437-(, ו7%אולמות ) 22מבתי הקולנוע בארץ(, שלהם  18%בתי קולנוע ) 7-אביב הוקרנו סרטים ב-בתל

מושבים  23,158-( ו54%אולמות ) 159, שלהם (43%בתי קולנוע ) 17-ישובים בגוש דן ובאזור המרכז הוקרנו סרטים ב 13-ב
 6,776-( ו16%אולמות ) 48(, שלהם 13%בתי קולנוע ) 5-חיפה והקריות( הוקרנו סרטים ב(. באזור הצפון )לרבות 51%)

מושבים  4,098-( ו9%אולמות ) 27(, שלהם 13%ע )ונלבתי קו 5-(, באזור באר שבע והדרום הוקרנו סרטים ב16%מושבים )

 (.14%מושבים ) 6,409-( ו13%אולמות ) 39(, שלהם 15%ע )ונלבתי קו 6-( ובאזור ירושלים הוקרנו סרטים ב9%)

 פעילות בתי הקולנוע*: מספר הסרטים ובתוכם סרטים ישראליים, מספר האולמות,: 13לוח 

 מספר הצופים ומחירי כרטיסים

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

מס' סרטים 

 ישראליים

15 18 17 16 25 28 27 

מס' סרטים 

 לא ישראליים

197 187 195 216 215 246 221 

 248 274 240 232 212 205 212 סה"כ סרטים

מספר צופים 

 בתשלום

9,121,525 9,875,855 12,197,112 12,035,348 13,029,524 13,971,851 14,354,337 

מספר 

המסכים 

עליהם הוקרנו 

 הסרטים

289 264 281 271 281 275 295 

מחיר כרטיס 

ממוצע לצרכן 

 בש"ח

31 31.75 34.5 33.6 33.6 32.5 32 

נים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת    2014* הנתו

ש"ח.  32-. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם באולמות 295-ב נווקרהסרטים ש 248-ב מבקריםמיליון  14.35צפו  2014נת בש 
 . ישראליים סרטים יוהקולנוע ברחבי הארץ הבבתי  2014הסרטים שהוקרנו בשנת  248מתוך  27
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 המדינות בהן הופקו הסרטים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ*: 14לוח 

 אחוז מסה"כ מספר סרטים המדינה

 59% 158 ארה"ב

 18% 47 ישראל

 7% 18 צרפת

 4% 10 אנגליה

 2% 4 רוסיה

 1% 3 גרמניה

 1% 2 אוסטרליה

 1% 2 איטליה

 1% 2 קנדה

 1% 2 רומניה

 1% 2 שבדיה

 1% 2 תורכיה

 1%> 1 אוסטריה

 1%> 1 אירלנד

 1%> 1 ארגנטינה

 1%> 1 דנמרק

 1%> 1 הודו

 1%> 1 הולנד

 1%> 1 הונגריה

 1%> 1 יפן

 1%> 1 מלזיה

 1%> 1 נורווגיה

 1%> 1 סין

 1%> 1 ספרד

 1%> 1 פולין

 1%> 1 קוריאה

 100% 266 סה"כ

נים מתבססים על הסרטים שאושרו להקר  ידי המועצה לביקורת סרטים.-על 2014נה בשנת * הנתו

 סרטים 266 מתוך 158 – ידי המועצה לביקורת הסרטים-על 2014הסרטים שאושרו להקרנה בארץ בשנת  יותר ממחצית

    ,ברוסיה( הופקו 2%) 4, הופקו באנגליה (4%) 10, בצרפת( הופקו 7%) 18( הופקו בישראל, 18%) 47 .הופקו בארה"ב – (59%)

ובמדינות  יה, קנדה, רומניה, שבדיה ותורכיה,באיטלכך גם ( הופקו באוסטרליה , 1%) שני סרטים ,בגרמניההופקו (, 1%) 3
וקוריאה הופק  ן, סין , ספרד , פולינורבגיההבאות: אוסטריה, אירלנד, ארגנטינה, דנמרק, הודו, הולנד, הונגריה, יפן, מלזיה, 

 סרט אחד בלבד. 
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 ם בסרטיםמספר הצופי  3.2

 2014ישראלים עם מספר המבקרים הגבוה ביותר בשנת -הסרטים הלא :15לוח 

 שמות שחקנים ראשיים שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט מקום

נראה אותך  1

 שוטר

 מאט מנגום, אנדי גרסיה, בוב ג'נינגס, רוב ריגל, רג'י גאסקינס,  לוק גרינפילד לוק גרינפילד

 אדג'רדיין דייונפורט, ג'ניפר ב

 הדרקון  2

 2הראשון שלי 

 דין דבלויס,  דין דבלואה 

 קרסידה קוואל

גירארד באטלר, ג'יי ברושל, אמריקה פרארה, ג'ונה היל, קרייג פרגוסון, 

 פלסה, קריסטן וויג -כריסטופר מינץ'

 ורוזמונד פייק בן אפלק  - דייוויד פינצ'ר  נעלמת 3

 22רח' ג'אמפ  4

 

 פיל לורד 

 ילרוכריסטופר מ

            מייקל באקול, 

 אורן עוזיאל רודני רות'מן,

 ג'ונה היל, צ'נינג טייטום, פיטר סטורמר, אייס קיוב

קוטקין,  דון ריימר, קרלוס קרלוס סלדניה 2ריו  5

 ג'ני ביקס, יוני ברנר

 

ג'סי אייזנברג, אן האת'וויי, ג'ורג' לופז, ג'יימי פוקס, וויל. אי .אם, לזלי 

 ן קלמנט מאן, ג'מיי

 דארן ארונופסקי,  דארן ארונופסקי המבול 6

 ג'ון לרמן

ראסל קרואו, ג'ניפר קונלי, ריי וינסטון, אמה ווטסון, אנתוני הופקינס, 

 דאגלס בות', לוגאן לרמן

 

 

 

 

 תקועים  7

 בחופשה

 איבן מנצ'ל,  פרנק קוראצ'י

 כלר סרה

נדלר, טרי קרווס, אליוויה אלין לינד, אמנואל מטסרו, דרו ברימור, אדם ס

 קוביי-קווין נילון, ונדי מקלנדון

שומרי  8

 הגלקסיה

כריס פראט, זואי סלדנה, דייב בטיסטה, וין דיזל, בראדלי קופר, לי פייס,  ג'יימס גאן ג'יימס גאן

   מייקל רוקר, קארן גילאן, דג'ימון הונסו, בניסיו דל טורו, ג'ון סי. ריילי,

 גלן קלוז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנג'לינה ג'ולי, אל פנינג שרלטו קופליי לינדה וולברטון רוברט סטרומברג נטמליפיס 9

  –אקס מן  10

 העתיד שהיה

פטריק סטיוארט, יו ג'קמן, איאן מק'קלן, ג'יימס מרסדן, פמקה ינסן,  דייוויד הייטר בריאן סינגר

 האלי ברי, רבקה רומיין, אנה פקווין
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 הוקרנו בבתי הקולנועהכנסות מסרטים ישראליים ש 3.3
 

מספר צופים, תקציב הסרט והכנסות הסרט מהקרנות  :2014הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  :16 לוח
 בבתי הקולנוע בארץ

 סה"כ התסריטאישם  במאיהשם  שם הסרט מס'

 צופים

 מס'

 מסכים

)בש"ח( הכנסות

 מהקרנת הסרט

תקציב הסרט 

 בש"ח

 דה, יוסף פיצחז יוסף פיצחזדה סוכריות 1

 דב שטויר

3,754 20 112,281 6,150,000 

 - - 19 - אברהם קושניר אברהם קושניר מבצע חמניה 2

 5,998,854 118,680 25 9,117 יוסי מדמוני יוסי מדמוני מקום בגן עדן 3

 3,264,371 234,811 20 7,671 מיה דריפוס מיה דריפוס ההיא שחוזרת הביתה 4

 1,091,636 79,641 13 - גפניאיתן  איתן גפני בשר תותחים 5

 ארז תדמור,  גיא נתיב-ארז תדמור הבן של אלוהים 6

 גיא נתיב, שרון מימון

14,440 20 418,910 3,103,855 

 7,119,549 5,265,299 22 177,339 ניסים דיין ניסים דיין מפריח היונים 7

 2,438,960 4,615 6 532 רפאל נג'ארי רפאל נג'ארי מעל הגבעה 8

 - - 23 25,102 חנה אזולאי הספרי חנה אזולאי הספרי נשים כתומיםא 9

 637,379 6,500 11 1,230 עדי עדואן עדי עדואן ערבני 10

 2,026,057 28,516 21 1,766 אלי כהן, דקלה קידר אלי כהן 79הורה  11

 ג'וליה וון היינץ,  ג'וליה וון היינץ המסע של האנה 12

 קווסטר ג'ון

5,488 18 - - 

 3,706,955 2,720,600 19 525,041 טליה לביא טליה לביא אפס ביחסי אנוש 13

 ז'אק אואניש,  ז'אק אואניש פרז הצעיר 14

 יוני דרמון

1,370 15 121,025 13,054,859 

 3,834,599 6,252,759 27 200,043 עודד רוזן שי כנות שושנה חלוץ מרכזי 15

 5,203,492 6,592,196 39 209,406 הן, עידו דרורדוד כ עודד רז המסע לאסטרה –גאליס  16

 4,738,575 3,293,760 22 117,015 ריקי שולמן אורן שטרן זינוק בעלייה 17

 3,191,161 441,310 12 3,274 קרן ידיעה קרן ידיעה הרחק מהיעדר 18

 10,097,405 812,000 24 205,583 רונית ושלומי אלקבץ רונית ושלומי אלקבץ גט 19

פרנזיסקה  פרנזיסקה סלקלוטרר פתיחת עונת הציד 20

 סלקלוטרר

1,331 5 - - 

 שרון מיימון  שרון מיימון וטל גרניט מיתה טובה 21

 וטל גרניט

117,567 28 - - 

 - - 7 3,905 נעם קפלן נעם קפלן מנפאואר 22

 - - 8 - אשכול נבו דני מנקין, דני מנקין האם זה אתה 23

 11,192,283 404,036 16 48,114 סייד קשוע יקליסערן ר ערבים רוקדים 24

 - - 4 1,515 אדם סנדרסון אדם סנדרסון לוויה בצהריים 25

 5,659,015 7,970 18 11,233 ניר ברגמן, דיתה גרי ניר ברגמן יונה 26

 92,509,006 26,914,909 462 1,691,836     סה"כ  

 נתון חסר  -

 לש אפס ביחסי אנושצופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  1,691,836צפו בסה"כ  2014בשנת 

 לש גטאלף איש, בסרט  206,406, צפו עודד רז לש המסע לאסטרה –גאליס  אלף איש. בסרט ,525,041צפו  לביא טליה

  .אישאלף  ,205,583צפו  רונית ושלומי אלקבץ

מיליון ש"ח. סה"כ  92.5-הסתכם ב 2014הישראלים שהוקרנו בשנת  הסרטים 26התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  26.91-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

  ש"ח.
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-לראשונה ב מן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי בשני מהסרטים שהוקרנו

 200,043-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 3.83עלתה חלוץ מרכזי  שושנהעלו ההכנסות על הוצאות ההפקה: הפקתו של הסרט  2014
מיליון ש"ח והכנסותיו  5.2עלתה  המסע לאסטרה –גאליס מיליון ש"ח והפקתו של הסרט  6.25 -מבקרים בארץ הסתכמו ב

 ₪.מיליון  6.59-מבקרים בארץ הסתכמו ב 206,406-מ
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 פסטיבלי הקולנוע בישראל .  4

 סיכום הפעילות  4.1

 2013 סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת: 17 לוח
 מס'  מס' הסרטים שהוקרנו שם הפסטיבל

 
מס' סרטים  הקרנות

 ישראליים

 מס' סרטים 

 זרים

 סה"כ 

 סרטים

אחוז סרטים 

 ישראליים

 375 31% 217 150 67 ולנוע בירושלים פסטיבל הק

 289 32% 181 123 58* פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

 257 38% 127 79 48 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בת"א -דוקאביב 

 46 67% 43 14 29 הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי -דוקאביב גליל 

 157 70% 108 32 76 פסטיבל "קולנוע דרום"

 73 24% 51 39 12 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

 89 29% 58 41 17 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים 

 88 48% 62 32 30 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים  -אוטופיה 

 95 22% 50 39 11 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 105 32% 91 62 29 לאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי  )הגאה(הפסטיבל הבינ

 308 47% 262 139 123 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 92 28% 57 41 16 5פסטיבל אופס 

 1,974 49% 1,045 791 516 סה"כ 

 במסגרת ארועי חוצות. 13קלאסיים +  2סרטים חדשים)קצרים מקובצים( +  43מתוכם  *

 

 2014סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת  :18לוח 

הכנסות ממכירת  מס' המבקרים שם הפסטיבל

 סה"כ בלא תשלום בתשלום   כרטיסים בש"ח

 1,162,313 55,556 24,093 31,463 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

 1,957,544 77,938 10,000 67,938 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

 717,052 59,000 14,000 45,000 לאומי לקולנוע דוקומנטארי בת"אהפסטיבל הבינ -דוקאביב 

 0 9,550 3,350 6200 הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי -דוקאביב גליל 

 0 25,000 25000 0 פסטיבל "קולנוע דרום"

 142,552 9,577 2,783 6,794 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

 66,354 11,383 4,037 7,346 רושלים הפסטיבל לקולנוע יהודי בי

 102,147 14,081 4,874 9,207 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים  -"אייקון" 

 212,603 9,649 1,535 8,114 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 101,287 6,018 2,494 3,524 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי 

 19,257 26,000 20,000 6,000 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 279,384 9,837 2,707 7,130 5פסטיבל אפוס 

 4,760,493 313,589 114,873 198,716 סה"כ
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 ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים 4.2

 סך ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים )בש"ח(: 19לוח 

 עודף )גירעון( הוצאות הכנסות שם הפסטיבל

 (80,994) 3,737,541 4,723,921 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

 23,751 5,990,501 5,966,750 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

 (11,467) 3,425,233 3,413,784 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בת"א -דוקאביב 

 0 382,197 358,223 הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי -דוקאביב גליל 

 (3,600,159) 1,405,162 1,456,964 פסטיבל "קולנוע דרום"

 (14,122) 939,692 925,570 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

 (80,994) 361,258 446,007 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים 

 0 255,700 255,700 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים  -"אייקון" 

 (22,904) 444,654 421,780 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 (15,191) 323,862 308,671 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי 

 123,943 1,887,343 2,011,286 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 (194,851) 1,086,532 917,709 5פסטיבל אפוס 

 (3,872,988) 21,644,837 21,206,365 סה"כ
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 2014שנת  -פירוט מקורות ההכנסה לפי פסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( : 20לוח 

הכנסות  שם הפסטיבל

 עצמיות

תמיכות 

 ציבוריות

קרנות 

ותרומות 

 פרטיות

הכנסות 

 אחרות

 סה"כ הכנסות

 4,723,921 652,999 927,101 1,530,733 1,613,088 פסטיבל הקולנוע בירושלים

  34% 32% 20% 14% 100% 

 5,966,750 0 608,374 3,065,978 2,292,398 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

  38% 51% 10% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע  -דוקאביב 
 אביב-דוקומנטארי בתל

1,442,562 899,631 479,931 591660 3,413,784 

  42% 26% 14% 17% 100% 

 358,223 0 74,754 93,212 190,257 הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי -דוקאביב גליל 

  53% 26% 21% 0% 100% 

 1,426,694 296,347 112,500 1,010,950 6,897 פסטיבל "קולנוע דרום"

  0% 71% 8% 21% 100% 

לאומי לסרטי ילדים -פסטיבל תל אביב הבין
 ונוער

189,672 538,970 196,928 0 925,570 

  20% 58% 21% 0% 100% 

 446,007 93,085 174,750 111,818 66,354 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים

  15% 25% 39% 21% 100% 

פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה  -"אייקון" 
 ומשחקי תפקידים

102,147 104,265 49288 0 255,700 

  40% 41% 19% 0% 100% 

אומי לאנימציה, קומיקס הפסטיבל הבינל
 וקריקטורה 

290,807 121,643 9,300 0 421,750 

  69% 29% 2% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס 
 ובי 

118,243 171,278 19,150 0 308,671 

  38% 55% 6% 0% 100% 

 2,011,286 93,000 581,541 932,621 404,124 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

  20% 46% 29% 5% 100% 

 917,709 0 0 26,028 891,681 5פסטיבל אפוס 

  97% 3% 0% 0% 100% 

 21,176,065 1,727,091 3,233,617 8,607,127 7,608,230 סה"כ

  36% 41% 15% 8% 100% 
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 (ובאחוזים ש"חבפירוט סעיפי הוצאות הפסטיבלים ): 21לוח 

הלה הנ תפעול הפקה שם הפסטיבל
 וכלליות

שיווק,   אחזקה
פרסום 
 ויח"צ

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

 3,737,541 1,386,450 381,970 153,923 0 904,874 910,324 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

24% 24% 0% 4% 10% 37% 100% 

 5,990,501 473,078 746,540 395,664 520,442 952,830 2,901,947 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

48% 16% 9% 7% 12% 8% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי  -דוקאביב 

 אביב -לקולנוע דוקומנטארי בתל

261,618 36,743 530,321 0 235,736 2,360,815 3,425,233 

8% 1% 15% 0% 7% 69% 100% 

 הפסטיבל  -דוקאביב גליל 

 לקולנוע דוקומנטרי

0 9511 0 0 93890 278796 382197 

0% 2% 0% 0% 25% 73% 100% 

 1,405,162 896,700 44,274 0 0 155,675 308,513 פסטיבל "קולנוע דרום"  

22% 11% 0% 0% 3% 64% 100% 

 לאומי -פסטיבל תל אביב הבין

 לסרטי ילדים ונער

578,104 0 50,000 80,000 171,242 60,346 939,692 

62% 0% 5% 9% 18% 6% 100% 

 361,258 118,348 59,383 38,481 0 64,532 80,514 בירושלים  הפסטיבל לקולנוע יהודי

22% 18% 0% 11% 16% 33% 100% 

פסטיבל למדע בדיוני,  -"אייקון" 

 פנטזיה ומשחקי תפקידים 

159,635 0 4,764 89700 1,601 0 255,700 

62% 0% 2% 35% 1% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, 

 קומיקס וקריקטורה 

50,000 237,741 49,398 53,678 53,837 0 444,654 

11% 53% 11% 12% 12% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי 

 הומו טרנס ובי 

129,019 0 44,427 85,000 54,675 10,741 323,862 

40% 0% 14% 26% 17% 3% 100% 

 1,887,343 93,000 239,709 0 311,415 393,642 849,577 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

45% 21% 17% 0% 13% 5% 100% 

 1,086,532 1,771 0 0 32,301 895,417 157,043 5פסטיבל אפוס 

 14% 82% 3% 0% 0% 0% 100% 

 20,239,675 5,680,045 2,082,857 896,446 1,543,068 3,650,965 6,386,294 סה"כ 

  32% 18% 8% 4% 10% 28% 100% 
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 הפרסים שהוענקו בפסטיבלים 5.1  

פסטיבל הקולנוע בירושלים, פסטיבל ) פסטיבלים 12ידי -ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע עלהוענקו פרסים  2014בשנת 
פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים  דוקאביב גליל, אביב,-הסרטים הבינלאומי חיפה, דוק

לאנימציה קומיקס וקריקטורה, הפסטיבל אייקון, הפסטיבל הבינלאומי פסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים,  פסטיבלהנוער, ו

במסגרת תחרות  (5ופסטיבל אפוס  לסרטי סטודנטיםהבינלאומי הפסטיבל , טרנס ובי ,לקולנוע לסבי, הומוהבינלאומי 
 ידי פורום היוצרים הדוקומנטריים.-ועלפרסי אופיר  - ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי

 פסטיבל הקולנוע בירושלים  5.1.1

 לזכרו של רוברט ניסים חג'ג'"  העלילתי הטוב ביותרהישראלי סרט "הפרס ב פרסים. 34הוענקו הקולנוע בירושלים בפסטיבל 
 -גט בסרט הופעתועל  נוי זכה מנשה "הטוב ביותרהשחקן "בפרס , המשפט של ויויאן אמסלם-גטופרינסס זכו שני סרטים 

על משחקה בסרט  שירה האס זכתה "השחקנית הטובה ביותר"בפרס ו רונית ושלומי אלקבץ של המשפט של ויויאן אמסלם

 . פרינסס

 

 2014הפרסים שחולקו בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת : 22 לוח

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט הזוכה/   שם הפרס
 פרסמקבל ה

 בש"ח סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט

פרס משפחת חג'ג' 

לקולנוע ישראלי לזכרו 

 של רוברט ניסים חג'ג'

פרס הסרט הישראלי 

 העלילתי הטוב ביותר 

טלי שלום  פרינסס  1

 עזר

 אלעד גביש, 

 משה אדרי, לאון אדרי

125,000 

 גט, המשפט של 2  

 ויויאן אמסלם 

רונית אלקבץ, 

 שלומי אלקבץ

 שלומי אלקבץ, 

 סנדרין בראואר, 

 מארי מסמונטיי

10,000 

גט,  - מנשה נוי 3 פרס השחקן הטוב ביותר

 המשפט של
 ויויאן אמסלם 

רונית אלקבץ, 

 שלומי אלקבץ

 שלומי אלקבץ, 

 סנדרין בראואר, 

 מארי מסמונטיי

10,000 

פרס השחקנית הטובה 

 ביותר

4 
 פרינסס - שירה האס

טלי שלום 

 עזר

 יש, אלעד גב

 משה אדרי, לאון אדרי

10,000 

פרס העריכה הטובה 

 ביותר

 דוד מנדיל,  שירה גפן בורג 5

 משה אדרי, ליאון אדרי

10,000 

פרס המוסיקה הטובה 

  ביותר

טלי שלום  פרינסס  6

 עזר

 אלעד גביש, 

 משה אדרי, לאון אדרי

תעודה רשמית מטעם 

 FIPRESCIארגון 

פרס תא המבקרים 

 FIPRESCIהבינלאומי 

פרס סרט הביכורים 

 הישראלי הטוב ביותר

תעודה רשמית מטעם  חגי ארד, אלעד פלג בזי גטה עלים אדומים 7

 FIPRESCIארגון 

פרס סרט הביכורים 

 הבינלאומי הטוב ביותר

אלונסו  לבנבנים 8

 רואיזפלסיוס

 20,000 רמירו רואיז

פרס משפחת פרחי 

 לזכרה של ענת פרחי

 פרס סרט הביכורים 

 וב ביותרהט

תעודה רשמית מטעם  חגי ארד, אלעד פלג בזי גטה עלים אדומים 9

פורום מבקרי הקולנוע 

 בישראל

פרס תסריט הסרט 

 העלילתי באורך מלא 

 הטוב ביותר

דוד מנדיל, משה  שירה גפן בורג 10

 אדרי, ליאון אדרי

10,000 

פרס פורום מבקרי 

 הקולנוע בישראל

 פרס הסרט העלילתי 

 הטוב ביותר

 טליה קלינהנדלר,  נדב לפיד הגננת 11

קרן, -אסנת הנדלסמן

 קרול סקוטה

תעודה רשמית 

 מטעם הפסטיבל

 פרסים .5
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 2014הפרסים שחולקו בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת : 22 לוח

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט הזוכה/   שם הפרס
 פרסמקבל ה

 בש"ח סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט

 גט, המשפט של  12 פרס חביב הקהל תחרות חביב הקהל

 ויויאן אמסלם

רונית אלקבץ, 

 שלומי אלקבץ

 שלומי אלקבץ, 

 סנדרין בראואר, 

  מארי מסמונטיי

 

 

10,000 

פרס קרן ליר לקולנוע 

 י קצרישראל

 10,000 - דותן מורנו שוק 13 פרס לסרט אנימציה

פרס לסרט העצמאי 

 העלילתי 

 10,000 - נטעלי בראון נדר 14

 10,000 - דניאל שוורץ תמונת מראה 15 פרס לסרט תיעודי

פרס סרט הסטודנטים 

 העלילתי הטוב ביותר

 13,500 - יונתן דקל אחד באפריל 16

פרס קאמינגס לסרט 

 הטוב ביותר העלילתי

עבדרחמן  טימוקטו 17

 סיסאקו

סילבי פיאלה, 

 עבדרחמן סיסאקו

6,800 

פרס קרן ליר לקולנוע 

 ישראלי 

פרס במאי הסרט התיעודי 

 הטוב ביותר

 10,000 רותי שץ, עדי ברש רובי אלמליח זית על מא 18

 פרס לצילום לסרט 

 באורך מלא

טלי שלום  פרינסס 19

 עזר

אלעד גביש, משה 

 לאון אדריאדרי, 

10,000 

פרסי ברוח החופש 

 ע"ש וים ון ליר

פרס אוסטרובסקי לסרט 

 תיעודי הטוב ביותר

 אדט בלצברג,  אדט בלצברג משקיפים ברקיע 20

דוב, -גרין אמיליה

 אי.בי. מישל, 

 קארי פרופר

35,000 

הצעירה היצירה פרס 

 ע"ש וים ון ליר

 פרס הסרט העלילתי 
 מקום ראשון

ל יום העצמאות ש 21
 ליאור 

 1,000 דניאל ליטבין, דנה לוי עופרי ביידר

 פרס הסרט העלילתי 
 מקום שני

לי ליטמן, -נעה מעברים 22
 מורן מורדי

 2,000 לי ליטמן-נעה

 פרס הסרט התיעודי 
 מקום ראשון

 1,000 שני מסיקה דור חלפון קארמה 23

 פרס הסרט התיעודי 
 מקום שני

 40,000 ר שוכמןאו אור שוכמן כאן גרים בכיף 24

פרסי החוויה היהודית 

המוענקים ע"י מיכאלה 

 ולאון קונסטנטינר

פרס ליה לסרט העוסק 

 במורשת יהודית

אלכסנדר  ימים 24 25

 ארקדי

 10,000 אלכסנדר ארקדי

ינות פרס אבנר שלו למצו

קולנועית בסרט בנושא 

 השואה

סטפן  רשע קיצוני 26

 רוזוויצקי

יוזף אייכהולצר, 

 יכטרוולפגנג ר

8,000 

פרס מטעם קרן 

משפחת אוסטרובסקי 

 לסרט במקום הראשון

ידאו ופרס אמנות הו

והקולנוע הישראלי 

 הניסיוני

תערוכה במרכז  - רותי סלע למען הרישום 27

מעמותה בבית הנסן 

 ירושלים

פרס המרכז לאומנות 

ומדיה לסרט במקום 

 השני

פרס אמנות הוידאו 

והקולנוע הישראלי 

 הניסיוני

€   -  שרון פז זכות לעזובה 28 7,000  
 

 

€   יפעת פסטלניק רם נהרי  נילס CNC 29פרס  פרסי פיצ'ינג בירושלים 6,000  

חיליק מיכאלי, תמי   ניר ברגמן להציל את נטע 30 פרס ארטה

 לאון ואברהם פירחי

30,000 

 פרס לסרט 

 בתהליך עבודה

 2,000 מנצוריאיתן  אלעד קידן מצבנו הכלכלי 31 פרס קרן ון ליר

מענק ע"ש אלכס 

 ברנשטיין

מענק להפקת סרט תיעודי 

 של סטודנט מצטיין

 ייעוץ וליווי   אליה שוורץ פנדורה 32

בהפצת סרט פרינג' 

 "יש"מתנת סטודיו 

תחרות פרינג'ידר 

 לקולנוע ישראלי עצמאי

 פרס אביר הפרינג' 

 לסרט עצמאי

ואורי אודי ירושלמי  אדם קלדרון פרחים של מרציפן 33

 הוד

תעודה מטעם 

 הפסטיבל
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 2014הפרסים שחולקו בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת : 22 לוח

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט הזוכה/   שם הפרס
 פרסמקבל ה

 בש"ח סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט

פרס מועדון מבקרי 

הקולנוע הצעירים של 

 הסינמטק

 פרס לסרט הילדים 

 הטוב ביותר

גרגואר  וולפי, הסוד הנפלא 34

סולוטארף, 

 אריק אומון

 ולרי שרמן, 

 כריסטוף ינקוביץ

- 

 

 
 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה  5.1.2

קרן  בחסות עלילתילסרט  פרס"זכה ב לאסף קורמן את לי לילהפרסים:  45ו הבינלאומי בחיפה הוענק סרטיםבפסטיבל ה

סופי של  עמקהסרט ו " פרס לסרט תיעודי ע"ש רוזליה כץ ז"לב" זכה לאבי בלקני ואבי לוי פתלתלהסרט  ;"תרבות חיפה

 ."ענת פרחי ז"ל על שם סרט ביכוריםעבור פרס "בזכה , ארטוס

 

 2014הבינלאומי חיפה בשנת  סרטיםבפסטיבל הזוכי הפרסים : 23לוח 

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט   שם הפרס
מקבל  הזוכה/
 הפרס

 סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

פרס לסרט עלילתי בחסת  קולנוע ישראלי עלילתי

 קרן תרבות חיפה

חיים מקלברג, אסתי  אסף קורמן  את לי לילה 1

מקלברג. מפיקים -יעקב

תפים: משה אדרי, לאון שו

 אדרי, יגאל מוגרבי.

100,000 

פרס לסרט ביכורים ע"ש 

 ענת פרחי ז"ל

דוד מנדיל, משה אדרי,  סופי ארטוס עמק 2

 לאון אדרי.

30,000 

פרס לתסריט, בשיתוף איגוד  

 התסריטאים 

חיים מקלברג, אסתי  אסף קורמן את לי לילה 3

מקלברג. מפיקים -יעקב

לאון  שותפים: משה אדרי,

 אדרי, יגאל מוגרבי.

8,000 

פרס השחקן  בסרט עלילתי  

  Nu Image LAבשיתוף 

דוד מנדיל, משה אדרי,  סופי ארטוס עמק 4

 לאון אדרי.

10,000 

פרס השחקנית בסרט  

 Nu Imageעלילתי,  בשיתוף 

LA  

שרון מימון וטל  מיתה טובה 5

 גרנית

חיים מקלברג, אסתי 

מקלברג, טליה -יעקב

לר, אסנת קלינהנד

הנדלסמן קרן, תנאסיס 

 קראטנוס.

10,000 

פרס לתרומה אמנותית  

בולטת בתחרות הקולנוע 

 הישראלי העלילתי

חיים מקלברג, אסתי  אסף קורמן את לי לילה 6

מקלברג. מפיקים -יעקב

שותפים: משה אדרי, לאון 

 אדרי, יגאל מוגרבי.

 תעודה

מענק הפקת חבילת שיווק  

בינ"ל לקידום יוצרים 

ישראלים בתעשייה  

 האמריקאית

נפתלי  יוליה 7

 גליקסברג

 $ 25,000 נפתלי גליקסברג

 קולנוע תיעודי

  

פרס לסרט תיעודי ע"ש 

 רוזליה כץ ז"ל

אבי בלקין ואבי  פתלתל 8

 לוי

 30,000 אבי בלקין ואבי לוי

 תעודה סילבן ביגלאייזן יעקב ינאי ליין מול התוהו שבה 9 ציון לשבח לסרט תיעודי

מענק קרן מקור לקולנוע  קולנוע קצר

וטלוויזיה ע"ש שרון עמרני 

 לסרט קצר עצמאי

 10,000 אילה שרוט אילה שרוט ענפים שבורים 10

מענק קרן מקור לקולנוע 

וטלוויזיה ע"ש שרון עמרני 

לסרט קצר שהופק בבית 

 ספר לקולנוע

 10,000 אוניברסיטת תל אביב מיה צרפתי. משרה מלאה 11

ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה  נאיף חמוד  זוכרת שהתנשקנו 12 בח לסרט קצרציון לש

 סם שפיגל, ירושלים.

 תעודה
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 2014הבינלאומי חיפה בשנת  סרטיםבפסטיבל הזוכי הפרסים : 23לוח 

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט   שם הפרס
מקבל  הזוכה/
 הפרס

 סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

 פרס אלי גלפנד  אנימציה ישראלית

 לסרט אנימציה

13 LUMA  ,כרמל בן עמי

 סוהיני טל

היחידה לאנימציה, 

 בצלאל, אקדמיה 

 לאמנות ועיצוב, ירושלים

5,000 

 ציון לשבח לסרט  

 אנימציה קצר

14 A Way of Being היחידה לאנימציה,  קובי ווגמן

 בצלאל, אקדמיה 

 לאמנות ועיצוב, ירושלים

 תעודה

פורום הפיצ'ינג 

חיפה 11-הבינלאומי ה  

מענק קרן מקור לקולנוע 

וטלוויזיה לעידוד פיתוח 

 תסריט

 10,000 איתן מנצורי ניר ברגמן אב ובנו 15

מענק קרן הקולנוע הישראלי 

 ח תסריטלעידוד פיתו

 ייסורי וורקו  16

 הצעיר

אסתי אלמו 

 וקסלר

 10,000 אלעד וקסלר

מענק מכון הקולנוע הפולני 

 בורשה לסרט נבחר בכנס

 10,000 אסף אמיר אסף מכנס מה קרה בפולין 17

מענק פוסט פרודקשן של  סינמרקט חיפה

 POST REPUBLICמעבדות 

 גרמניה

 € 20,000  אלאיילת קייט אמיר הר  מיכל ויניק  ברש 18

 € 10,000  ניצן גלעדי  ניצן גלעדי  חתונה מנייר 19 

פרס ראש העיר חיפה לסרט  יצירה צעירה 

 חיפאי עלילתי

 1,000 תיכון עירוני ה' חיפה אסף מנור הדייר 20

מענק האוזן  -ציון לשבח 

 השלישית

אין כניסה  21

 לחסידות

מנוי לאוזן  תיכון באר טוביה  מור אדלשטיין 

 השלישית

בית ספר אליאנס/בית  ליבי מנש קול הדממה 22 

  רוטנברג, חיפה

מנוי לאוזן 

 השלישית

מיכל צפר  קפסולת זמן 23 

  והודיה מזרחי

 תיכון מטרו ווסט 

 ואמי"ת רננים

מנוי לאוזן 

 השלישית

מענק דיגיטל ויז'ן לסרט 

 3מקום  - תיעודי

 ערכת סאונד רמל זבולון יגורבית ספר כ עודד שטראוס בלי להביט לאחור 24

מענק עירית חיפה לסרט 

  3מקום  - העלילתי

נעם עופר  זה רק משחק 25

 ומאיה קריסטל

 1,000 בית הספר תלמה ילין.

מענק קרן גשר לקולנוע רב 

תרבותי לקידום יצירה 

חברתית צעירה לסרט 

 2מקום  –תיעודי 

 *2,000 בית הספר עמקים תבור  יהלי שונרי קשר השתיקה 26

למטבע שני  27 

   צדדים

 *2,000 תיכון אלון רמת השרון ירדן מלכה

מענק קרן גשר לקולנוע רב 

תרבותי לקידום יצירה 

חברתית צעירה לסרט 

 התיעודי הטוב ביותר

 *3,500  תיכון מקיף נשר אופיר לינג   הנוכחות שבאין 28

מענק יוקי ניידת שידור 

  לסרט העלילתי הטוב ביותר

 בית חינוך ע"ש   עמית גרשון התערבות 29

 יצחק רבין כ"ס

5,500* 

פרסי תא מבקרי הקולנוע 

לסרטים  בישראל,

שהוקרנו במהלך שנת 

2013-2014 

פרס לסרט הישראלי 

 העלילתי הטוב ביותר

 תעודה יולי אוגוסט הפקות טליה לביא אפס ביחסי אנוש 30

פרס לשחקן בסרט ישראלי 

 עלילתי

ארז תדמור,  יםהבן של אלוה 31

 גיא נתיב

שמי שיינפלד, עמיתן 

 מנלזון 

 תעודה

פרס לשחקנית בסרט 

 ישראלי עלילתי

 תעודה יולי אוגוסט הפקות טליה לביא אפס ביחסי אנוש 32

 תעודה - אלכסנדר פיין נברסקה 33 פרס לסרט הזר הטוב ביותר

נורי בילגה   שנת חורף 34 פרס עוגן הזהב תחרות עוגן הזהב

  ילן.ג'י

פסלון +  זיינפ אוזבאטור אטאקן

 תעודה  
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 2014הבינלאומי חיפה בשנת  סרטיםבפסטיבל הזוכי הפרסים : 23לוח 

שם 
               המסגרת/הקטגוריה

שם הסרט   שם הפרס
מקבל  הזוכה/
 הפרס

 סכום הפרס מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

ציון לשבח תחרות עוגן 

 הזהב

אייקן ורוניקה פרוסנץ',  רוק ביצ'ק  אויב הכיתה 35

 יאנש לאפיינה

 תעודה

פרס הבמאים של מחר 

 בחסות פדאורה

אנדריי  לוויתן 36 פרס הסרט הטוב ביותר

 זבייגינצב.

אלכסנדר רודניאנסקי, 

 סרגי מלקומוב

 תעודה

 תעודה יואב רועה, אורית זמיר  נעם קפלן מנפאואר 37 ציון לשבח

הפרס ע"ש טוביאס 

ספנסר לסרט הטוב ביותר 

בתחרות "בין ישראליות 

  ליהדות"

 20,000 סילביין קורביל, ננסי גרנט מקסים ג'ירו פליקס ומאירה 38 פרס הסרט הטוב ביותר

על תרומה למוסיקה בקולנוע  פרס הוקרה

 הישראלי

 פסלון - - דב זלצר 39

על תרומה לקולנוע  

 הבינלאומי

 פסלון - - אנדריי זבייגינצב. 40

מענקי קרן גשר, להפקת  קצר וסאטירי

סרטים קצרים בנושא 

 סאטירה והומור

המקווה האחרון  41

 בסיביר 

 100,000 חיים שריר נפתלי אלטר  

 
דניאל נחנסון,  ביאכטה 42 

 אלי חביב 

 100,000 י חביב דניאל נחנסון, אל

 
הוצאתו לאור של  43 

 המשורר המת

ישראל ברייט 

 ורן שריג 

 100,000 אסף אמיר

 
ולתפארת מדינת  44 

 ישראל 

 100,000 - יניב סנגלוביץ' 

 
 -לחופש נולד  45 

 אנימציה

 100,000 - ליאב צברי

 שווי הפרס *
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 אביב-לקולנוע דוקומנטארי בתל הפסטיבל הבינלאומי -פסטיבל דוקאביב   5.1.3

 קטגוריות תחרות. שבעבמסגרת פרסים  32הוענקו אביב -רי בתלאלקולנוע דוקומנטהבינלאומי אביב -דוקבפסטיבל 
תקופת זכה הסרט  בתחרות הישראלית. ג'יהאן נוג'יםלהכיכר  הסרט "הראשוןהמקום פרס "בתחרות הבינלאומית זכה ב

 ".המקום הראשוןפרס "ב בראביגיל שפר לש מבחן

 

 2014אביב בשנת -זוכי הפרסים בפסטיבל דוק :24לוח 

שם 

 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/מקבל 
 הפרס

 סכום הפרס בש"ח  שם המפיק שם הבמאי

 ראשון מקום פרס  תחרות ישראלית

 בתחרות הישראלית

 ומן,אילנית בא אביגיל שפרבר תקופת מבחן 1

 ענב שנהר

70,000 ₪ 

  

משמרות -אולפני זינקו      

 ₪  10,000עריכה בשווי 

  

השכרת ציוד  -רד רנטל      

 ₪             10,000וי בשו

  

חבילת  -רות דיסקין      

 ₪  15,000הפצה בשווי 

חגי ארד, אלעד  ערי דניאל ארליך החיים על פי אוהד 2 ציון לשבח  

 פלג
20,000 ₪ 

 פרס ראש העיר   

 תל אביב יפו 

 לסרט ביכורים

 ₪ 30,000 אסנת טרבלסי קרן שעיו כופר נפש 3

  

 ,Stephanie spray מאנאקאמנה 4 פרס החזון האמנותי

Pacho Velez 

Lucien Castaing-

Taylor, Verena 

Paravel 

13,987 ₪ 

  
 -פרס החזון האמנותי

 ציון לשבח

ארבע  –כוכבי לכת  5
 תוקוריאציות על ני

 ציון לשבח אוהד מילשטיין אוהד מילשטיין

נדב שירמן,עמרי  נדב שירמן הנסיך הירוק 6 פרס העריכה  

 עוזרד,סיימון צ'ין,

 ג'ון באטסק

4,000 ₪ 

  

 אילנית באומן, אביגיל שפרבר תקופת מבחן 7 פרס הצילום

 ענב שנהר

4,000 ₪ 

 שולה שפיגל, ג'ולי שלז תחנה סופית 8 פרס התחקיר 

 עדןדנה 

4,000 ₪ 

 פרס ראשון  תחרות בינלאומית

 בתחרות הבינלאומית

 ₪ Jehane Noujaim Karim Amer 24,869  הכיכר 9

 ציון לשבח   

 לסרט בינלאומי

 ,Stephanie spray מאנאקאמנה 10

Pacho Velez 

Lucien Castaing-

Taylor ,Verena 

Paravel 

13,987 ₪ 

ני ערבי / תרשום, א 11 פרס הקהל הקהל פרסתחרות 

 سجل أنا عربي

אבתיסאם 

 מנוחין-מראענה

אבתיסאם 

-מראענה

מנוחין,אביבה 

 צימרמן

4,000 ₪ 

פרס ראשון בתחרות  תחרות סטודנטים

 הסטודנטים

 אנה גורביץ, אנה גורביץ מילה של פאפא 12

החוג -ליאור שגיא

לקולנוע וטלוויזיה, 

 ת"אאוניברסיטת 

6,000 ₪ 

  

משמרות -אולפני זינקו     

 ₪ 5,000עריכה בשווי 

  

השכרת ציוד  -רד רנטל     

 ₪  3,000בשווי 

פרס שני בתחרות  

 הסטודנטים

החוג -יעל לוטם יעל לוטם העלמה והמוות 13

לקולנוע וטלויזיה, 

 אוניברסיטת ת"א

4,000 ₪ 

 

פרס ציון לשבח 

 סטודנטיםה בתחרות

 -רותם פסחוביץ' רותם פסחוביץ' 2-3 יום הזיכרון 14

 ספיר מכללת

 ציון לשבח

פרס שלישי בתחרות  

 הסטודנטים

 דן ברונפלד,  דן ברונפלד אנשי ההר 15

בצלאל אקדמיה 

 לאמנות ועיצוב

3,000 ₪ 

https://www.google.co.il/search?biw=1024&bih=647&q=jehane+noujaim&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-QaFRTrZlrhIniG2cV2CcpSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLDrHodOqxVjx0Pc2bf3TRp-BVzSzNAHhVrjlOAAAA&sa=X&ved=0CHYQmxMoATAOahUKEwjHqr_39vrHAhUFWxoKHcyHDwQ
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 2014אביב בשנת -זוכי הפרסים בפסטיבל דוק :24לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס
הזוכה/מקבל 

 הפרס

 סכום הפרס בש"ח  שם המפיק שם הבמאי

מענק  מקום ראשון, פיצ'ינג סטודנטים

 ביותר הסרט הטוב

בצלאל, המכללה  אפרת ברגר פאות 16

לעיצוב ואמנות, 

המחלקה לעיצוב 

 המסך

 מענק פיתוח ₪ 21,000

  

  מקום שני,

 מענק הפקה

 מענק הפקה ₪ 7,500 מכללת ספיר נידה אזברגה נקמה 17

  מקום שני, 

 מענק הפקה

כל אחד והחנה  18

 שלו

 מענק הפקה ₪ 7,500 מכללת מעלה הדס שוקרון

 ₪ 10,000  ת"אאוניברסיטת   אמנון האס דב גריזלי מהלך 19 מענקי הפקה נוספים 

 ₪ 10,000 מנשר לאמנות אליה שוורץ קופסת פנדורה 20  

כשמסתכלים  21 מענק פיתוח נוסף 

 בעיניים

 ₪ 5,000 מכללת ספיר יאנה לרנר

 מענק עריכת אונליין מכללת תל חי אסף לזריס  קתרזיס 21 מענק חדר און ליין   

 מענק עריכת סאונד  

 וייעוץ מוסיקלי

נד מענק עריכות סאו המכללה למינהל רודריגו גונזלס מעלות 180 22

 וייעוץ מוסיקלי

מענק ייעוץ מוסיקלי   

 יות ספריהווזכ

מענק ייעוץ מוסיקלי  מנשר לאמנות ליאור וינשטיין האי 23

 וזכויות ספריה

 אבי הלר וצוות  חוזר לטבע 24 פרס ראשון Challengeדוקו 

 "גליל עליון"

 ₪ 10,000 אבי הלר

משמרות עריכה       
 אולפני זינקו -וסאונד

 י לסינמטק תל אביבמנו      

 -הכנת דיסק בלו ריי      
 ארט מדיה

 -₪ 500שובר בסך       
 רד רנטל

החברים הערומים  25 פרס שני  

 שלי

 לוצה שרש וצוות

 נזירים קתולים""

שובר להשכרת ציוד  -

בחברת ₪  8,000בשווי 

 "ראשס"

 מנוי לסינמטק        

 תל אביב

 -הכנת דיסק בלו ריי      

 יהארט מד

רד . -₪ 500שובר בסך       

 רנטל

רודריגו גונזלס וצוות  חדר החלומות 26 פרס שלישי  

 "120"קאלס 

השכרת ציוד  -רד רנטל -

 ₪  5,000בשווי 

 מנוי לסינמטק       

 תל אביב

 -₪ 500שובר בסך       

 רד רנטל

 מצלמה מתנת "בנדפרו" - רן מנדלסון אני כאן 27 הצילוםפרס   

 מנוי לסינמטק      

 תל אביב

 -₪ 500שובר בסך       

 רד רנטל

 -משמרות עריכה  - שחם רמח גרמני על האש 28 פרס העריכה 

 אולפני זינקו

 
 מנוי לסינמטק     

 תל אביב

 
 -₪ 500שובר בסך      

 רד רנטל

בית ספר קרית  אסתר בירס אחים 29 מקום ראשון -דוקצעיר דוקצעיר

 יערים ירושלים

ור מעשי בבית שיע

 הספר ג'אמפ קאט
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 2014אביב בשנת -זוכי הפרסים בפסטיבל דוק :24לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס
הזוכה/מקבל 

 הפרס

 סכום הפרס בש"ח  שם המפיק שם הבמאי

בית הספר תלמה  יורם שפירא היום לא פורים 30 מקום שני -דוקצעיר 

 ילין גבעתיים

 מנוי לסינמטק תל אביב

תיכון לאמנויות  שלי רנן קוריס בדרך של לי 31 מקום שלישי -דוקצעיר 

 ירושלים

דיגיטל  -ערכת סאונד

 ויז'ן

 אורט ע"ש רבין, אמירם רומם קמחכה לפראנ 32 ציון לשבח -דוקצעיר 

 גן יבנה

 ציון לשבח

   
  

 גליל – דוקאביבפסטיבל    5.1.4

פיצ'ינג במסגרת כנס מקצועי של הרשות השנייה  –פורום הפורמטים "במסגרת הוענק פרס אחד " גליל -דוקאביב  בפסטיבל

  חיים יופה.לטל  The Time Capsuleסרט ללטלוויזיה ורדיו" 
 

 2014" בשנת גליל -דוקאביב הפרסים בפסטיבל "זוכי : 25לוח 

שם 

 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט הזוכה/     שם הפרס

 מקבל הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט

 הפרס 

 -פורום הפורמטים

פיצ'ינג  במסגרת כנס 

מקצועי של הרשות 

השנייה לטלוויזיה 

 ורדיו

 ₪ 10,000 טל חיים יופה טל חיים יופה The Time Capsule 1 זוכה "פורום הפורמטים"

 
 

 " קולנוע דרוםפסטיבל " 5.1.5

פרס הסרט הטוב "זכה ב "קולנוע דרום חדשתחרות סרטי "פרסים. במסגרת  26בפסטיבל "קולנוע דרום" בשדרות הוענקו 
לרז  שוטה בכפרהסרט ב"פרס מקום שני באדיבות קשת" זכה ו לרז בדו לילה אחת ביאפהע"ש מיקה איילון" הסרט  ביותר

"אוצרות תיעודית" הוענקו פרסים  . בקטגוריהלנופר פסקל וצליל בן ארי מקורקעותב"פורמט הטלויזיוני" זכה הסרט ברקו. 

לרועי  הקבורים בחיים עבודותיהם של לאמיר יציב ויהונתן דובק, 80פלאוסול  לקרן רוסו, אקסטרנשטיינהסרטים:  6-ל
 למרדכי ורדי. אמא לא משוגעתולרובי אלמליח  זית על מאלמיכל קפרא ודווה עוז מלמן,  של פוקושימה מבטים 36חזן, 

 
 2014זוכי הפרסים בפסטיבל "קולנוע דרום" בשנת : 26לוח 

שם 

 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט הזוכה/     שם הפרס

 מקבל הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט

 הפרס

 7,000 קרן רוסו קרן רוסו אקסטרנשטיינה 1 יעודיתאוצרות ת אוצרות תיעודית

אמיר יציב  אמיר יציב ויהונתן דובק 80פלאוסול  2  

 ויהונתן דובק

7,000 

 עבודותיהם של 3  

 הקבורים בחיים

 7,000 - רועי רוזן

מיכל קפרא ודווה עוז  מבטים על פוקושימה 36 4  

 מלמן

 7,000 מיכל קפרא

 רותי שץ,  יחרובי אלמל זית על מא  5  

 עדי ברש

7,000 

 7,000 מרדכי ורדי מרדכי ורדי אמא לא משוגעת 6  

לסרט הטוב   מקום ראשון קולנוע דרום החדש 

 ע"ש מיקה איילון ביותר

 7,000 דור אבירם בדורז  לילה אחת ביאפה 7

באדיבות   מקום שני
 'קשת'

 5,000 אילון שני רז ברקו שוטה הכפר 8

 5,000 צופית אמירה נופר פסקל וצליל בן ארי מקורקעות 9  ויזיוניפרס הפורמט הטלו

המסע אל הפלנטה  10 פרס סרט האנימציה
 האחרת

 5,000 אייל קיילה תום קלס

 4,000 דוד מימוני נטע בן יעקב תופסת 11 פרס ההפקה

 4,000 אמיר גלבוע ניצן ציפרוט קו חברון 12 פרס הצילום

 4,000 אביבית צנטי רבקטל פיינה להיות שמח מוכרחים 13 פרס העריכה
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 2014זוכי הפרסים בפסטיבל "קולנוע דרום" בשנת : 26לוח 

שם 

 המסגרת/הקטגוריה              

שם הסרט הזוכה/     שם הפרס

 מקבל הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט

 הפרס

 2,500 ליאת רביב ליאת רביב וניצן להב אטוואל 14  פרס המוזיקה המקורית

 2,500 גל אפיק דוד ריינליב לבירינת 15 קול-פרס עיצוב פס

פרסים ייעודיים 

 ליוצרים צעירים

 מענק פיתוח 

 והשלמת הפקה 

 10,000 - אוהד מילשטיין - 16

 20,000 - דוד וולך - 17 פיתוח מענק

 20,000 - רותם פארן   - 18 מענק פיתוח

פרסים ייעודיים 

 ליוצרים צעירים

 10,000 - זאב זליקוביץ' - 19 מענק פיתוח

 קולנוע עלילתי 

 עצמאי

 תחרות קולנוע 

 עלילתי עצמאי

 נון -נדב בן  נדב בן נון הגרמני הרך 20

 ועומר נווה

7,500 

 5,000 אייל קיילה אילון שני להכות שורשים 21 מקום ראשון  ויזיהפיצ'יניג טלו

 5,000 איתי חמאני איתי חמאני פגישת מחזור 22 מקום שני 

 שלומי בנאי ורותם פדידה מכורים  23 מקום שלישי 
שלומי בנאי 

 ורותם פדידה
5,000 

 3,500 חני אוהד חני אוהד כוונות טובות 24 מקום רביעי 

 15,000 יונתן גרון יונתן גרון  a-22103 25 מקום ראשון קומנטריפיצ'יניג דו

 10,000 עלי ונוס עלי ונוס בית/ גן העדן האבוד 26 מקום שני

 

 לאומי לסרטי ילדים ונוער-פסטיבל תל אביב הבין  5.1.6

חרות. בתחרות ים במסגרת שתי קטגוריות תפרסשלושה הוענקו לאומי לסרטי ילדים ונוער -תל אביב הביןבפסטיבל 

משהו פיצ'נג הסרט תחרות לפרנץ וויז. ב כינור הקסםוולפוביץ'" הסרט  לאומיים זכה ב"פרס ע"ש מרילה מוזס-לסרטים בין

זכה במענק פיתוח  חצי הדרך לירחהסרט נוע רבינוביץ' וזכה במענק פיתוח לכתיבת תסריט מטעם קרן קול פשוט מסובך
 אלי.לכתיבת תסריט מטעם קרן הקולנוע הישר

 2014לאומי לסרטי ילדים ונוער בשנת -זוכי הפרסים בפסטיבל תל אביב הבין: 27לוח 

שם המסגרת/ 

 הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 בש"ח

 -תחרות לסרטים בין 

 לאומיים

פרס ע"ש מרילה מוזס 

 לבית וולפוביץ 

מישל דה רויז'י,  פרנץ וויז קסםכינור ה 1

סבינה ויננדאל, 

 פטר בוקארט

10,000 

מענק פיתוח  -פרס  תחרות פיצ'נג

לכתיבת תסריט לסרט 

עלילתי המיועד לילדים 

ונוער מטעם פרויקט 

 קולנוע של קרן רבינוביץ.

התסריטאית דקלה  משהו פשוט מסובך 2

 קידר 

 20,000 טרם הופק

מענק פיתוח  -פרס  

תסריט לסרט לכתיבת 

עלילתי המיועד לילדים 

ונוער מטעם קרן הקולנוע 

 הישראלי.

התסריטאית שני  חצי הדרך לירח 3

 האריס 

 20,000 טרם הופק
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 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים – -אוטופיה" פסטיבל " 5.1.7

מתחת  הטוב ביותר" הסרט"זכה בפרס  רך מלאסרטים בינלאומיים באו בקטגוריתפרסים:  9" הוענקו אוטופיהבפסטיבל "

לבני פרידמן ובפרס  התאבדותפרס ראשון לסרט הוענק סרטים ישראליים באורך מלא ת בקטגורי, לג'ונתן גלייזר לעור
 של ניר שפיגל ורוברט רומנו. משא"הסרט הישראלי הקצר הטוב ביותר" זכה הסרט 

 2014בשנת  בדיוני,פנטזיה ומשחקי תפקידים למדעפסטיבל  –זוכי הפרסים בפסטיבל אוטופיה :28לוח 

שם הסרט    שם הפרס שם המסגרת/ הקטגוריה              

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט

הפרס 

 בש"ח

אורך לסרטים בישראלי 

 מלא

פרס ראשון בתחרות 

הסרט הישראלי באורך 

 מלא

השתתפות  שחר צפניה בני פרדמן התאבדות 1

יבל בפסט

סיטג'ס 

2015 

ציון לשבח בתחרות 

הסרט הישראלי באורך 

 מלא

השתתפות  גרין פרודקשנס בועז ארמוני מסווג חריג 2

בפסטיבל 

סיטג'ס 

2015 

ציון לשבח בתחרות  

הסרט הישראלי באורך 

 מלא

השתתפות  מוש דנון רוני קידר סופעולם 3

בפסטיבל 

סיטג'ס 

2015 

הטוב ביותר  פרס הסרט אורך מלאלסרטים בבינ"ל 

בתחרות הסרט 

 הישראלי באורך  מלא 

ניר ווקסלר , ג'יימס  ג'ונתן גלייזר מתחת לעור 4

 ווילסון

- 

פרס הסרט הטוב ביותר  

 אוטופיה  -

ניר ווקסלר , ג'יימס  ג'ונתן גלייזר מתחת לעור 5

 ווילסון

- 

פרס הסרט הטוב ביותר  

 דיסטופיה -

לר , ג'יימס ניר ווקס ג'ונתן גלייזר מתחת לעור 6

 ווילסון

- 

פרס הסרט הישראלי  הקצר -ישראלי 

 הקצר הטוב ביותר

ניר שפיגל ורוברט  משא 7

 רומנו

ניב שפיגל ורוברט 

 רומנו

2,000 

ציון לשבח בתחרות  

הסרט הישראלי הקצר 

 הטוב ביותר

 - רפי שור רפי שור זמן להרוג 8

פרס הסרט הזר הקצר  בינ"ל קצר

 הטוב ביותר

 - ניקולאס שמרקין דוארד סאליהא הוואנה 9

 

 הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס וביפסטיבל  5.1.8

ס "הסרט פרחרות הסרט הישראלי הקצר בבת: פרסים 11הוענקו  הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס וביבפסטיבל 

 " התיעודי בחסות קרן רבינוביץ'הפ'יצ'ינג "תחרות  בפרסלאלי גלזר,  מכירת סוף עונהזכה  "הישראלי הקצר הטוב ביותר
זכה הסרט  " הפ'יצ'ינג העלילתי בחסות קרן רבינוביץ'"תחרות  ובפרסתומר הימן של  יונתן אגסי הציל את חייזכה הסרט 

 של מעיין כהן. לשלוט בגן עדן

 2014 זוכי הפרסים בפסטיבל הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי :29לוח 

שם הסרט    שם הפרס קטגוריה              שם המסגרת/ ה

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 בש"ח

תחרות הסרט הישראלי 

 הקצר 

הסרט הישראלי הקצר 

 הטוב ביותר 

 ₪ 5,000 נלה הרוש אלי גלזר מכירת סוף העונה 1

תחרות התסריט הקצר  תחרות התסריט הקצר 

  ע"ש דן לחמן

 ₪ 5,000 יותם דויד ציטר דויד ציטריותם  סלואו 2

תחרות הפיצ'ינג  פיצ'ינג תיעודי

התיעודי בחסות קרן 

 רבינוביץ'

יונתן אגסי הציל את  3

 חיי

 ₪ 15,000 ברק הימן תומר הימן
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 2014 זוכי הפרסים בפסטיבל הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי :29לוח 

שם הסרט    שם הפרס קטגוריה              שם המסגרת/ ה

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 בש"ח

תחרות הפיצ'ינג  פיצ'ינג עלילתי

העלילתי בחסות קרן 

 רבינוביץ'

   ₪ 25,000 מעיין כהן מעיין כהן לשלוט בגן עדן 4

 הקולנוע העלילתי סרט 

 הטוב ביותר

סרט הקולנוע העלילתי 

 הטוב ביותר

אסתר מרטין  משהו חייב להשבר 5

 ברגסמארק

  100 ₪  

ציון לשבח לסרט קולנוע  

 עלילתי הטוב ביותר

הדרך שבה הוא  6

 מביט

 תעודה דניאל ריבריו דניאל ריבריו

 תעודה - - ארץ הסופות 7 פרס חביב הקהל פרס חביב הקהל

 הסרט התיעודי  פרס

 הטוב ביותר

פרס הסרט התיעודי 

 הטוב ביותר

 ₪ 100 גמה בק יוהאנה ג'קי באייר יוליה 8

ציון לשבח לסרט  

 התיעודי הטוב ביותר

אולריקה צימרמן  3.0פות  9

 וקלאודיה רישרס

אולריקה צימרמן 

 וקלאודיה רישרס

 תעודה

 פרס הסרט הבינלאומי 

 הקצר הטוב ביותר

אומי פרס הסרט הבינל

 הקצר הטוב ביותר

 ₪ 100 כריסטוף פרדארי. כריסטוף פרדארי חום אנושי 10

ציון לשבח לסרט  

 בינלאומי קצר

 תעודה קרסטן גיסנאנס קרסטן גיסנאנס לא ארץ לגברים 11

 

 

 לאומי לסרטי סטודנטיםנהביהפסטיבל  5.1.9

התחרות הישראלית זכה בפרס "הסרט העלילתי בקטגוריה של פרסים:  20 לסרטי סטודנטים הוענקובפסטיבל הבינלאומי 

ללאה טוניק, בתחרות הישראלית זכה  בכורהפרס "הצילום הטוב ביותר זכה ובלאורן גרנר,  גרינלדהסרט  "הטוב ביותר

לזורב  צומת דרכיםבפרס "הסרט העלילתי הטוב ביותר" לדבן ון דאם ובפרס "הצילום הטוב ביותר זכה  דרך כל בשרהסרט 
 ילי.דמדטראשוו

 2014לסרטי סטודנטים זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי  :30לוח 

שם המסגרת/ 

 הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 בש"ח

 20,000 בן ואנדאנדאלה דבן ון דאם דרך כל בשר 1 הסרט העלילתי הטוב ביותר נלאומיתיהתחרות הב

 10,000 פאתה גודזאשווילי זורב דמדטראשווילי צומת דרכים  2 הצילום הטוב ביותר 

 10,000 מישל קוטרת ברנז'ה טואה גיום הנואש 3 העריכה הטובה ביותר 

 10,000 קלמנס קוסטלין מרים בליס על סף הדלת 4 התסריט הטוב ביותר 

 5,000 ענבל טננבאום נעה גוסקוב התצפיתנית 5 הבמאי המבטיח 

 סימני חיים 6 סרט האנימציה הטוב ביותר 
קטרינה 

 קרהאנקובה
 2,500 טרזה פאפלובה

 כריסטוף ריינר רקוויאם לרובוט  7 הסרט הניסיוני הטוב ביותר 
מקסימיליאן 
 האסלברגר

2,500 

התחרות הבינלאומית 

 דוקומנטרי -

 5,000 ילאמיל לנגבי אמיל לנגבייל נער חוף 8 הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר

 9 הסרט הטוב ביותר  
בתים עם חלונות 

 קטנים
 בולנט אוצורק

אנטואן ורמיסך 
 ואנה פיליפו

10,000 

 40,400 ליטל מייזל אורן גרנר גרינלנד 10 הסרט העלילתי הטוב ביותר התחרות הישראלית

 33,000 ברית הראל לאה טוניק בכורה 11 הצילום הטוב ביותר 

 
 מישהו ראה את  12 העריכה הטובה ביותר

 איל נוריך?

 6,580 עידו ברון שירה פורת

 10,690 מיכל חג'ג' רוני ריינהרץ רעל 13 התסריט הטוב ביותר 
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 2014לסרטי סטודנטים זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי  :30לוח 

שם המסגרת/ 

 הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 בש"ח

 5,439 שיר זהבי יובל נובלמן השפסעלך 14 חביב הקהל 

התחרות הישראלית 

 פרס ההפצה

מישהו ראה את איל  15 הסרט המצטיין
 נוריך?

ניית ליווי וב עידו ברון  שירה פורת
תוכנית הפצה 

 15-ושליחה ל
פסטיבלים 

ברחבי העולם 
מתנת גרין 

 פרודקשן

התחרות הישראלית 

 פרס פורום מבקרים

סדרת הקרנות  מיכל חג'ג' רוני ריינהרץ רעל 16 הסרט המצטיין
בסינמטקים 
 ברחבי הארץ

 

סדרת הקרנות  שקד לוי יונתן דקל  אחד באפריל 17 ציון לשבח
בסינמטקים 
 ברחבי הארץ

 

סדרת הקרנות  טל הדר טל הדר 4גברת מספר  18 ציון לשבח
בסינמטקים 
 ברחבי הארץ

 

סדרת הקרנות  בועז פוסטר גיא נמש לתמונת אמא 19 ציון לשבח
בסינמטקים 
 ברחבי הארץ

 

מישהו ראה את איל  20 ציון לשבח
 נוריך?

סדרת הקרנות  עידו ברון שירה פורת
בסינמטקים 
 ברחבי הארץ

 

 לאנימציה קומיקס וקריקטורהסטיבל פה 5.1.10

בקטגוריית הסרטים . מסגרות תחרות בחמשפרסים  14הוענקו  הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקוטורהבפסטיבל 

זכה        הקליפיםבקטגוריית ליואב בריל,  HOROהורה העצמאיים הוענק "פרס דיסק אין לסרט העצמאי המצטיין" לסרט 

בקטגוריית לריקרדו ורדסהיים ויונתן ברסקין,  The Devil Went Down To the Holy Land" צטייןאקו"ם לקליפ המ"פרס  ב
הסרטים בקטגוריית , לשחף רםככה זה מתחיל ל" פרס סרט הסטודנטים ע"ש טל יעוקבסוןהוענק " סרטי סטודנטים

זכה  אף.אקס ובקטגוריית סרטי ילדיםוי.לניר גינת לסנובול  ZEROקולה פרסומות"   –פרס מקום ראשון " זכה ב המסחריים

 .גילי דולב, אהוד לנדסברגשל  זאק וקוואקבמקום ראשון הסרט 

 2014 לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 14-הזוכי הפרסים בפסטיבל  :31לוח 

שם המסגרת/ 

 הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 "חבש

 פרס דיסק אין לסרט  סרטים עצמאיים

 העצמאי המצטיין

 ₪ 5,000 גיל סימה יואב בריל HOROהורה  1

 תעודה - אמיר פורת ומור ישראלי Cycle 2 ציון לשבח על הקונספט 

 
ציון לשבח על חוש ההומור 

 והמקוריות

תום אפפל, אלכס בלאו,   In space -בחלל  3

 קובי חדור

 תעודה -

 The Devil Went 4 ס אקו"ם לקליפ המצטייןפר קליפים

Dow n To the Holy 

Land 

 ריקרדו ורדסהיים 

 ויונתן ברסקין 

ZAZ animation 1,000 ₪ 

 ₪ 1,000 סטודיו פוינק אסף בן ארוש  כמו שלכת  5 פרס אקו"ם לקליפ המצטיין 

 תעודה - יובל ומרב נתן Robin 6 ציון לשבח על איכויות ויזואליות 

 
 TILL LIFE DO US 7 לשבח על איכות האנימציה ציון

PAR 

 תעודה - טים רזומובסקי

פרס סרט הסטודנטים המצטיין  סרטי סטודנטים

 ע"ש טל יעקובסון

 ₪ 2,000 - שחף רם ככה זה מתחיל 8

 
ציון לשבח על תסריט וטכניקה 

 מקוריים
רעות אלעד ושגיא  אלי 9

 אלטר, בצלאל
 תעודה -

 
כרמל בן עמי וסוהיני  Luma 10 ורגשציון לשבח על דיוק 

 טל, בצלאל
 תעודה -

 ניר גינת לסנובול  ZEROקולה  11 פרסומות -מקום ראשון  סרטים מסחריים
 וי. אף. אקס 

סנובול וי. אף. 
 אקס

 תעודה
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 2014 לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 14-הזוכי הפרסים בפסטיבל  :31לוח 

שם המסגרת/ 

 הקטגוריה              

שם הסרט    שם הפרס

הזוכה/ מקבל 

 הפרס

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט

 "חבש

 
 תעודה ערוץ קשת ניר וגלי 3פינת ליטוף, פרק  12 סרטים מוזמנים –מקום ראשון 

 
 תעודה - יובל ומרב נתן לקט ישראל 13 שפה אמנותית ציון לשבח על

גילי דולב, אהוד  זאק וקוואק  14 מקום ראשון ילדיםסרטי 
 לנדסברג

QQD Ltd, 
Foundation 

TV, High1 

Entertainment 

 תעודה

 
מאיה ויאיא,   15 ציון לשבח

 מספרה
 תעודה ערוץ בייבי אדיק ונורית מיטגרץ 

 

 פסטיבל "אופס" 5.1.11

 סיפור של גשם" לסרט פרס מקום ראשוןהוענק " תחרות סרטי סטודנטיםבקטגוריית  :פרסים  7הוענקו  ""אופס  בפסטיבל

לאלה זהרנו  לא בשכונה שלנותחרות הסרטים הישראלים הוענק "פרס מקום ראשון" לסרט בקטגוריית לברכה יניגר ו
 גרינהויז .

 2014 5זוכי הפרסים בפסטיבל אופס :  32לוח 

 שם מלא וריהשם המסגרת/הקטג
 של הפרס

שם הסרט   
 הזוכה

סכום הפרס  שם המפיק שם הבמאי
 בש"ח/שווי

 הפרס בש"ח

במענק עידוד  הזירה הדרמטית
 לפיתוח תסריט

ג'יימס דין בתל  1
 אביב

 נאוה לוין,  אורי בר און
 שלום גודמן

5,000 

אלה זהרנו  לא בשכונה שלנו 2 פרס ראשון ישראלייםהסרטים התחרות 
 גרינהויז

אלה זהרנו 
 גרינהויז

8,500 

 מענק פיתוח  תחרות סרטי סטודנטים
 לסרט גמר

 7,500 - עמיר כהן איש קטן של צ'כוב 3

 מענק פיתוח  
 לסרט גמר

 7,500 - דנה ששון נוכחת נעדרת 4

 17,000 - ברכה יניגר סיפור של גשם 5 פרס ראשון 

 2,000 - אמיר סטולר The Unfortunate 6 פרס צילום 

 האישה שלא  7 פרס עריכה 
 יכלה לשכוח

 2,000 - רתם מוסט

 

 פסטיבל "הקולנוע היהודי" 5.1.12

פרס הסרט הקצר למקום הראשון  הוענק פרס אחד בתחרות הסרט הקצר ע"ש בניה צוקרמן, "קולנוע היהודי"בפסטיבל 

 לחי אפיק. נירו ופליקהלסרט 

 2014זוכי הפרסים בפסטיבל הקולנוע היהודי : 33לוח 

 שם המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
  

שם הסרט 
 הזוכה

 שם המפיק שם הבמאי
סכום הפרס 
בש"ח/שווי 

 הפרס בש"ח
תחרות הסרט הקצר ע"ש 

 2014בניה צוקרמן 
פרס הסרט 

הקצר למקום 
 ראשון

 10,000 חי אפיק  חי אפיק נירו ופליקה 1
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 רסי אופירפ – התחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי 5.2

פרסי  18 2014, מייסודה של האגודה לקידום הקולנוע בישראל, העניקה בשנת ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי
זכה בשישה פרסים: "הבמאי הטוב ביותר" ופרס "התסריט הטוב ביותר"  אפס ביחסי אנושהסרט  סרטים: שמונהל"אופיר" 

תר" לדאנה איבגי, פרס "העריכה הטובה ביותר" לאריק להב לייבוביץ' , לטליה לביא, פרס "השחקנית הראשית הטובה ביו

זכה בארבעה פרסים:  מיתה טובה"הליהוק הטוב ביותר" לאורלי רונן. הסרט  ופרס לרן בגנו פרס "המוזיקה המקורית"
לטובי הוכשטיין, פרס "הפסקול הטוב ביותר" לאביב "השחקן הראשי הטוב ביותר" לזאב רווח, פרס "הצילום הטוב ביותר" 

סרט "הפרסים: פרס   בשניזכה  המשפט של ויויאן אמסלם -גט הסרט  אלדמע ופרס "האיפור הטוב ביותר" לאורלי רונן.

זכה  יונהגם הסרט  ,כמו כן .לששון גבאי" שחקן המשנה הטוב ביותרפרס "רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ ול" הטוב ביותר
בפרס "שחקנית המשנה הטובה  פרס "העיצוב האמנותי הטוב ביותר" ופרס "עיצוב התלבושות הטוב ביותר".י פרסים: בשנ

של   פריז על המים, בפרס "הסרט הקצר הטוב ביותר" זכה הסרט את לי לילהביותר זכתה דאנה איבגי עבור משחקה בסרט 

 פרס מפעל חיים ניתן ליהודה ברקן.  כופר נפש.טרבלסי על   ופרס "הסרט התיעודי הטוב ביותר" ניתן לאסנתרותם עלימה 

  2014זוכי פרסי "אופיר" מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בשנת  :34לוח 

 שם הסרט שם מקבל הפרס הפרס מס'

 המשפט של ויויאן אמסלם -גט  שלומי אלקבץ רונית אלקבץ, הסרט הטוב ביותר 1

 אפס ביחסי אנוש יה לביאטל הבמאי הטוב ביותר 2

 מיתה טובה זאב רווח השחקן הראשי הטוב ביותר 3

 אפס ביחסי אנוש דאנה איבגי השחקנית הראשית הטובה ביותר 4

 המשפט של ויויאן אמסלם -גט  ששון גבאי שחקן המשנה הטוב ביותר 5

 את לי לילה  דאנה איבגי שחקנית המשנה הטובה ביותר 6

 מיתה טובה טובי הוכשטיין רהצילום הטוב ביות 7

 אפס ביחסי אנוש טליה לביא התסריט הטוב ביותר 8

 אפס ביחסי אנוש אריק להב לייבוביץ' העריכה הטובה ביותר 9

 יונה אביב אביבי העיצוב האמנותי הטוב ביותר 10

 יונה מיכל דור עיצוב התלבושות הטוב ביותר 11

 אנושאפס ביחסי  רן בגנו המוזיקה המקורית 12

 מיתה טובה אביב אלדמע הפסקול הטוב ביותר 13

 מיתה טובה אורלי רונן האיפור הטוב ביותר 14

 אפס ביחסי אנוש  אורית אזולאי הליהוק הטוב ביותר 15

 פריז על המים רותם עלימה הסרט הקצר הטוב ביותר 16

 כופר נפש אסנת טרבלסי הסרט התיעודי הטוב ביותר 17

 יהודה ברקן חייםפרס על מפעל  18
_ 
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 י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראלל ידע שהוענקופרסים  5.3

 "תעודה טלוויזיוני פרוייקטפרס "ב ,תקופת מבחןסרט ל ואילנית באומן אביגיל שפרברזכו  "תעודה באורך מלאפרס לסרט "ב

 .תיקים מהסנגוריהסרט ל גולדמןמויש גולדברג, לירן עצמור ועמיקם זכו 

 
 2014הפרסים שחולקו ע"י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל בשנת  :35לוח 

 סכום הפרס בש"ח שם היוצר הזוכה שם היצירה   שם הפרס

 פרס כספי - 10,000 מיכל שגריר - 1 פרס מפעל חיים

 מענק פיתוח - 40,000 ת באומןאביגיל שפרבר, אילני תקופת מבחן 2 פרס סרט תעודה באורך מלא

    
נד  5  משמרות 2-ומשמרות סאו

נליין מאולפני ג'אנגל, ציוד להשכרה   או

 פרס כספי - 14,000    

 פרס כספי - 7,000 עידו הר תקופת מבחן 3 פרס העריכה

 פרס כספי - 7,000 אביגיל שפרבר תקופת מבחן 4 פרס הצילום

 פרס כספי - 7,000 זיגנט ויסוקי ודקהקולות מהב 5 פרס המוסיקה המקורית

 פרס כספי - 7,000 אלכס קלוד הנסיך הירוך 6 פרס עריכת פס הקול

 מענק פיתוח - 50,000 קרן שעיו, אסנת טרבלסי כופר נפש 7 פרס הסרט התיעודי

 משמרות בחדר המיסטיקה 2    

 פרס כספי - 14,000    

 פרס פרוייקט 

 תעודה טלוויזיוני

מויש גולדברג, לירן עצמור,  מהסנגוריהתיקים  8

 עמיקם גולדמן

נד  ש משמרות סאו  שלו

 משמרת  DBמאולפני 

נייטריס ני   מאופוס   HDסימפו

 מענק פיתוח - 40,000    

 פרס כספי - 14,000    

 לא תשקוט הארץ 9 פרס התחקיר

 

אמיר אורן , מיכה פרידמן, 

-ד"ר גדעון אביטל

 יפה גנור, דניאלה אפשטיין,

 רייס רזון

 פרס כספי - 7,000

יעל ראובני ,מלאני אנדרנך,  היה שלום פטר שווארץ 10 פרס לסרט הביכורים

 סער יוגב, נעמי לב ארי

 מענק פיתוח - 40,000

 ש"ח  2,000שירותי גיבוי בשווי     

 safe tera biteמטעם 

 פרס כספי - 14,000    

 מענק פיתוח - 3,000 רותם להמן לשחות ירושלמים לא יודעים 11 פרס לסרט סטודנטים

    

עשר משמרות אופליין 

תרגום לאנגלית לסרט  מברודקסט

 קאפ אנ סאב באורך עד שעה מחברת

    

נליין  נד ומשמרת או משמרות סאו

)גריידינג( מאולפני ג'אנגל ושירותי גיבוי 

 . safe tera bite 2לסרט מ 

 פרס כספי - 6,000 אוהד מילשטיין ריאציות על ניתוקארבע ו -וכבי לכתכ 12 פרס לתעודה חופשית

שבעת מדורי הגיהנום של הדיור  13 פרס לכתבה תיעודית

 הציבורי

דורון צברי מפיקים לילך 

קדוש, שי אינס, דפנה פרנר, 

עמיר גולן, גיא בהר 

 מיקי חיימוביץ -"המערכת"

 פרס כספי - 6,000
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 יבלים בחו"לסרטים ישראליים בפסט חשיפת .6

 בפסטיבלים בחו"ל שהוקרנומספר הסרטים  6.1

 2014-2000השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל בשנים  :36 לוח

 מס' סרטים שנה
מס' השתתפויות 

 בפסטיבלים
 מס' מדינות מס' פסטיבלים

2000 85 231 107 34 

2001 97 251 129 40 

2002 85 250 126 37 

2003 80 344 196 48 

2004 79 445 235 53 

2005 93 426 243 44 

2006 100 440 252 51 

2007 80 441 266 58 

2008 63 347 244 54 

2009 91 539 357 63 

2010 78 403 273 58 

2011 92 383 270 59 

2012 85 489 348 52 

2013 90 642 449 72 

2014 76 366 273 61 

 

מדינות. חלק מן הסרטים השתתפו ביותר  61-בפסטיבלים שהתקיימו  273-לים בסרטים ישרא 76השתתפו  2014בשנת 

 .366-להסרטים הגיע  76מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 

 , לפי סוג פסטיבל2014סרטים ישראליים*  שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל  בשנת : 37לוח 

 השתתפויות סרטים סוג פסטיבל

 מספר  
 אחוז מתוך סך

 (76)ם הסרטי
 מספר

אחוז מתוך סך 
 (366)השתתפויות 

 A LIST 11 14% 23 6% -עלילתי  

 A LIST 9 12% 12 3% -תעודה  

 A LIST 9 12% 9 2% -קצר  

 3% 12 12% 9 2דירוג 

 4% 15 13% 10 3דירוג 

 12% 44 21% 16 תיעודי

 69% 251 80% 61 אחר**

 5** ראו פירוט בנספח 

 

,  A LIST - תיעודיקולנוע בפסטיבלים מסוג (. 14%סרטים ישראליים ) 11הוקרנו  ,A LIST -עלילתי נוע קולמסוג סטיבלים פב

בפסטיבלים  (.12%סרטים ישראליים ) 9הוקרנו , A LIST – קצרקולנוע (. בפסטיבלים מסוג 12%רטים ישראליים )ס 9הוקרנו 
פסטיבלים ב .(13%) סרטים 10הוקרנו  3ע עלילתי בדירוג פסטיבלים לקולנו( וב12%סרטים ) 9הוקרנו  2בדירוג  לקולנוע

קולנוע יהודי, קולנוע ישראלי, סרטי זכויות אדם, ) בסיווג "אחר"בפסטיבלים ו (21%סרטים ) 16הוקרנו לקולנוע תיעודי 

מה וסרטי סרטים קצרים, סרטי סטודנטים, סרטים עצמאיים, וידאו ארט, פילם נואר, אנימציה, מדע בדיוני , פנטזיה, אי
 .(80%סרטים ) 61הוקרנו טלוויזיה( 

 

 
 



 
 

 
 
 

42 

  2014 בישראל קולנוע

 42 

 
 במספר רב של פסטיבלים בחו"ל שהוקרנורטים ישראליים ס  6.2 

 לפי סוג סרט 2014סרטים ישראלים שהוקרנו בחו"ל בשישה פסטיבלים או יותר בשנת : 38לוח 

מספר  שם הבמאי שם הסרט

 פסטיבלים

 Aעלילתי 

LIST 

 Aתעודה 

 LIST 

קצר      

A LIST 

עלילתי 

 אחר

 אחר*

 0 18 0 0 3 21 רונית ושלומי אלקבץ גט

 0 7 0 0 3 10 ערן ריקליס ערבים רוקדים

 0 16 0 0 0 16 טליה לביא אפס ביחסי אנוש

 0 7 0 0 4 11 שירה גפן בורג

 0 4 0 0 2 6 אסף קורמן את לי לילה

 0 5 0 0 3 8 נדב לפיד הגננת

 0 6 0 0 0 6 יוסי אבירם הגבעה

 6 0 0 0 0 6 חליל אפרת 61לבום א

 28 0 0 1 0 29 נדב שירמן הנסיך הירוק

 6 0 0 0 0 6 קרן שעיו כופר נפש

 38 0 0 4 0 42 שוש שלם, הילה מדליה לכודים ברשת

 6 0 0 1 0 7 ישרי הלפרן רקדנית, עמוד וסרט

 9 0 0 1 0 10 מנוחין-אבתיסאם מראענה תרשום אני ערבי

 10 0 0 0 0 10 יואב הלוי 06לשכה 

 9 0 0 0 0 9 ליאת מר סגורות

 14 0 0 0 0 14 שירלי ברקוביץ' שקרים בארון

 16 0 0 0 0 16 תמר טל הצלמניה

 15 0 0 1 0 16 דן ווסרמן השדכנית

 7 0 1 0 0 8 ענבר חורש הביקור

 9 0 1 0 0 10 ניב שפיגל, רוברט מורנו משא

 5ספח ראו נ -תעודה, קצרים, סטודנטים ועוד *

 

שוש שלם של לכודים ברשת , חלקם יוקרתיים. או יותר פסטיבלים ששב 2014בשנת הוקרנו ישראליים  םסרטי עשרים

רונית ושלומי של  גט ,פסטיבלים 29-בהוקרן  נדב שירמן הבמאישל  הנסיך הירוק פסטיבלים, 42-הוקרן ב מדליהטהילה 
של תמר  הצלמניהטליה לביא, של  אפס ביחסי אנוש פסטיבלים: 16-שלושה סרטים הוצגו בפסטיבלים,  21-הוקרן ב אלקבץ

ערבים  פסטיבלים: 10-סרטים הוצגו ב וארבעה פסטיבלים 11-הוקרן ב שירה גפןשל  בורג של דן ווסרמן,  השדכניתטל ו

יב שפיגל נשל  משאו יואב הלוישל  06לשכה ,  מנוחין-אבתיסאם מראענהשל  תרשום אני ערבי, ערן ריקליסשל  רוקדים
 ורוברט מורנו.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

  2014 קולנוע בישראל

43 

 הוקרנו הסרטים הישראליים ןבה המדינות  6.3

 2014סרטים ישראליים או יותר בפסטיבלים בשנת  12: המדינות שבהן הוקרנו 39לוח 

 מס' השתתפויות מס' סרטים שם המדינה מס'

 18 15 אוסטרליה 1

 13 12 איטליה 2

 16 14 אנגליה 3

 81 36 ארה"ב 4

 18 14 גרמניה 5

 12 12 ספרד 6

 19 14 פולין 7

 21 17 צרפת 8

 15 12 קנדה 9

רב בפסטיבלים מספר  הוקרנומדינות  בתשע מדינות בעולם. 61-ם לקולנוע בסרטים בפסטיבלי 76 הוקרנו 2014 בשנת

 15, בצרפת 17"ב, בפסטיבלים שהתקיימו בארההוקרנו  סרטים 36סרטים או יותר(.  12יחסית של סרטים ישראליים )
איטליה, , ושנים עשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים בכל אחת מהמדינות הבאות: באנגליה, גרמניה ופולין 14, באוסטרליה

 ספרד וקנדה.

 
 זכייה בפרסים   6.4

 לפי סוג פסטיבל 2014ה בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת יהיקף הזכי: 40לוח 

 מספר הפסטיבלים שהעניקו פרסים סיםמספר פר מספר סרטים זוכים סוג פסטיבל

 A LIST 2 2 2 -עלילתי  

 A LIST 2 2 2 -תעודה  

 A LIST 2 2 2 -קצר  

 1 1 1 2דירוג 

 3 4 4 3דירוג 

 10 10 9 תיעודי

 27 27 21 אחר

זכו בפרס סרטים  שני .פרסים 50-זכו ב 2014בפסטיבלים בחו"ל בשנת  שהוקרנו( הסרטים הישראליים 41%) 75מתוך  31

 -זכה ב שלומי ורונית אלקבץשל  המשפט של ויויאן אמסלם –גט הסרט : A LIST -קולנוע עלילתי מסוגבשני פסטיבלים 

"TVE-Otra Mirada Award"  ,זכה ב שרון מימון טל גרניטשל  מיתה טובהוהסרט בפסטיבל סאן סבסטיאן בספרד-" Peoples 

Choice Award, Brian Award" קולנוע תיעודי מסוגשני סרטים זכו בפרס בשני פסטיבלים ס  באיטליה. בפסטיבל וני- A 

LIST : ב  נדב שירמןשל  הנסיך הירוקזכה הסרט  פסטיבל הסרטים הבינלאומי מוסקבהב- Audience Award" " פסטיבל וב
שני סרטים   .(באורך רגילפרס הבימוי לסרט ) -"Silver Horn" של דן ווסרמן בפרס ה השדכניתקרקוב הבינלאומי זכה הסרט 

גיא נתיב וארז של  אלוהים יקרזכה הסרט  ורשהפסטיבל :  בA LIST -קולנוע סרט קצר מסוגזכו בפרס בשני פסטיבלים 

פרס חבר השופטים בפרס  עידן הובלשל  פת לחםזכה הסרט ,orizzonti –ונציה ובפסטיבל  בפרס ראשון לתסריט תדמור
 " -ב נדב שירמןשל  הנסיך הירוק( זכה הסרט  2פסטיבל סאנדנס )פסטיבל בדירוג ב .(מועמדות לאוסקר האירופאי)

Audience Award " .פרסים 10.  3 טיבלים לקולנוע בדירוגפס בארבעה שהשתתפו סרטים לארבעההוענקו פרסים  ארבעה 

 27-סרטים ב 21-ל פרסים 27 הוענקו אחריםבפסטיבלים ו תיעודיפסטיבלים לקולנוע עלילתי  10-סרטים ב 9-הוענקו ל (3%)
 פסטיבלים.
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 2014רשימת הסרטים הישראליים שזכו בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת  :41לוח 

 מס'  שם התסריטאי שם הבמאי שם הסרט
הפסטיבלים 

 בהם זכה

סה"כ 
 פרסים

 מס' הזכיות לפי סוג פסטיבל

עלילתי 
A LIST 

תעודה 
A LIST 

קצר      
A 

LIST 
עלילתי 

 אחר אחר
 רונית אלקבץ,  המשפט  -גט 

 שלומי אלקבץ
רונית אלקבץ, שלומי 

 אלקבץ

6 6 1 0 0 5 0 

 0 1 0 0 0 1 1 סייד קשוע ערן ריקליס ערבים רוקדים

 0 2 0 0 0 2 2 יה לביאטל טליה לביא אפס ביחסי אנוש

 0 1 0 0 0 1 1 שירה גפן שירה גפן בורג

 0 1 0 0 1 2 2 שרון מימון, טל גרניט שרון מימון, טל גרניט מיתה טובה

 0 1 0 0 0 1 1 אדם סנדרסון אדם סנדרסון לוויה בצהריים

  יובל אדלר, יובל אדלר בית לחם 
 עלי ואקד

1 1 0 0 0 1 0 

 0 1 0 0 0 1 1 - רן כרמיאו גולדברג ואייזנברג

 0 2 0 0 0 2 2 לירון בן שלוש אסף קורמן את לי לילה

 0 1 0 0 0 1 1 - נדב לפיד הגננת

 0 1 0 0 0 1 1 קרן ידעיה קרן ידעיה הרחק מהיעדרו

 0 1 0 0 0 1 1 - ארז תדמור, גיא נתיב הבן של אלוהים

 0 1 0 0 0 1 1 עדי עדואן עדי עדואן ערבאני

 1 0 0 0 0 1 1 - חליל אפרת 61אלבום 

 2 0 0 1 0 3 3 - נדב שירמן הנסיך הירוק

 4 0 0 0 0 4 4 - קרן שעיו כופר נפש

שוש שלם, הילה  לכודים ברשת
 מדליה

- 1 1 0 0 0 0 1 

רקדנית, עמוד 
 וסרט

 1 0 0 0 0 1 1 - ישרי הלפרן

 1 0 0 0 0 1 1 לינט סינגר אנדרה סינגר ירד הלילה

 1 0 0 0 0 1 1 - פז שוורץ יהאהבה לא צפו

 1 0 0 0 0 1 1 - ליאת מר סגורות

 1 0 0 0 0 1 1 - שירלי ברקוביץ' שקרים בארון

 1 0 0 0 0 1 1 - שלי חרמון בעין הסערה

 4 0 0 1 0 5 5 - דן ווסרמן השדכנית

 1 0 0 0 0 1 1 - טל גרנית ושרון מימון חופש גדול

 0 0 1 0 0 1 1 - גיא נתיב וארז תדמור אלוהים יקר

 0 0 1 0 0 1 1 - עידן הובל פת לחם

 2 0 0 0 0 2 2 - תמרה ארדה זו הארץ שלי

 1 0 0 0 0 1 1 -   ירוחם אוף סיזן

 2 0 0 0 0 2 2 הדס איילון הדס איילון פריז על המים

 1 0 0 0 0 1 1 - אורן גרנר גרינלנד

 

זכה בפרס אחד  רונית ושלומי אלקבץשל  גט .2014 חו"ל בשנתסטיבלים בפרסים או יותר בפ שניבסרטים זכו  תשעה

של דן  השדכנית מסוג דירוג עלילתי אחר. פרסים בפסטיבלי קולנוע 5-וב A LISTעלילתי מסוג דירוג בפסטיבל קולנוע 
קרן  של כופר נפש פרסים בפסטיבלי קולנוע אחרים. 4-וב A LIST מסוג תעודהבפסטיבל קולנוע וסרמן זכה בפרס אחד 

זכה בפרס אחד בפסטיבל קולנוע מסוג  של נדב שירמן הנסיך הירוקהסרט . אחריםפרסים בפסטיבלי קולנוע  4-זכה ב שעיו

 ל טליה לביאש אפס ביחסי אנושסרטים זכו בשני פרסים:  שני אחרים.פרסים בפסטיבלי קולנוע  2-וב A LISTתעודה 
בפסטיבל פרס אחד בזכה  ל שרון מימון וטל גרניטש מיתה טובה עלילתי אחר.מסוג בפסטיבל קולנוע  שני פרסיםבזכה 

סרטים זכו בשני פרסים בפסטיבלי  3-ו עלילתי אחרמסוג בפסטיבל קולנוע ובפרס אחד  A LISTעלילתי מסוג קולנוע 

    . יילוןהדס אל ש פריז על המים ו ל תמרה ארדהש זו הארץ שלי,  ל אסף קורמןש את לי לילהעלילתי אחר:  מסוג  קולנוע
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 פעילות הארגונים היציגים .7
 האיגוד מפיקי סרטים וטלוויזי לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: ארגונים יציגים שבעהפעלו  2014בשנת 

, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל בישראל, םפורום היוצרים הדוקומנטריי איגוד שחקני המסך,-, שח"םבישראל

 בישראל. התסריטאיםאיגוד ו , איגוד עורכי תמונה וקול בישראלבמאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל איגוד

פעילויות הציבור הרחב. בלוחות שלהן מוצגות לוהמכוונות לחבריהם  מבצעים מגוון רחב של פעילויות ארגונים אלה
ימי  ;ארגון כנסים ;ופסטיבליםתחרויות  ,קיום טקסים ;בחלוקה לפי מספר תחומים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגון

 , סדנאות, כיתות אמן  אתרי אינטרנט הפעלת ;פרסומים ;כיתות אומן והשתלמויות, ארגון סדנאות ;עיון והרצאות

 ופעילויות ציבוריות.השתלמויות 

 

 ץ לחברים האיגודפעילות תמיכה ויעו – 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ארגון המפיקים 
לקולנוע וטלוויזיה 

 בישראל

 כל השנה חטיבת מפיקים -בעלות  1

ארגון  –שח"ם 
 השחקנים בישראל

 דצמבר -ינואר שמירה על זכויות מבצעים 2

 
 דצמבר -ינואר מאבק להגדלת תקציב התרבות 3

 
 דצמבר -ינואר סכמים לשמירה על זכויות השחקניםחתימה ואכיפת ה 4

 דצמבר -ינואר תמיכה ביצירות קולנועיות חדשות 5  

  
 דצמבר -ינואר פיתוח מועדון ההטבות לחברי הארגון 6

 דצמבר -ינואר שיתוף פעולה עם סוכנויות שחקנים 7  

 דצמבר -ינואר לצורך אכיפת תנאי נאותות הפקה -ביקורי סטים  8  

 דצמבר -ספטמבר  החלפת תוכנת ניהול החברים 9  

 כל השנה פגישות ייעוץ מקצועי קבוצתיות 10 איגוד התסריטאים

 כל השנה ייעוץ מקצועי שוטף 11  

 כל השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 12  

 כל השנה קבוצות עבודה והיכרות מקצועית עבור חברי האיגוד 13  

 כל השנה שמירת יצירה 14  

 כל השנה  פנסיה לחברי איגוד 15  

  
16 

המשך המאבק להשקעה ביצירה  -רשות השידור 
 המקורית

  

 כל השנה פעילות לקידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים לקולנוע 17  

 ספט-14 ייצוג ישראל בכנס התסריטאים הבינ"ל 18  

 כל השנה הטבות לחברי איגוד התסריטאים 19 

   טודנטים בסיום לימודיהםהצגת האיגוד בפני ס 20  

 כל השנה מאבק תל"י 21  

  22 
הוועדה ליישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור 

 ועדת אייל  -בערוצים המסחריים 
 כל השנה

 כל השנה ועדת שכטר -הוועדה לבחינת הרגולציה בשוק השידורים  23  

  24 
 הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי

 ועדת לנדס -בישראל 
 כל השנה

 כל השנה חוק השידור הציבורי החדש -רשות השידור  25  

  26 
 מדיניות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לשיפור

 2 -ו  10איכות תמהיל ומגוון השידורים בערוצים 
 כל השנה

 27 
הוועדה לכתיבת הקוד האתי לכללי השידור והמסרים 

 התקשורתיים ביחס לסמים ולאלכוהול
 ל השנהכ

 

 בעבודה הקמת פורום זכויות יוצרים בהסתדרות  28

 כל השנה מו"מ עם איגוד המפיקים  29

30 
פעילות במסגרת "להב" לשכת ארגוני העצמאים 

 והעסקים בישראל 
 כל השנה
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 ץ לחברים האיגודפעילות תמיכה ויעו – 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 
31 

תיקון החלטות המועצה בעניין  -מועצת הכבלים והלווין 
 לרישיונות מיוחדים והחלת החלטות המועצה על בע

 הרישיון לשידורי לוויין
  

 כל השנה פעילות ציבורית אחרת שוטפת  32 

 איגוד הבמאים
33 

הסדרת יחסי העבודה של הבמאים הישראל מול 
 המפיקים וגופי השידור השונים

 כל השנה

 כל השנה חישוב מס רב שנתי לבמאים 34 

 כל השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 35 

 כל השנה מענה לשאלות מקצועיות 36 

 כל השנה הטבות והנחות לחברי האיגוד 37 

  
  
  
  

 כל השנה המאבק להגדלת תקציב התרבות 38

 כל השנה אכיפת שידור תוכניות דרמה ותעודה בערוצים המסחריים 39

40 

מעקב אחר קיום הוראות החוק ובג"צ,  -רשות השידור
המשך עבודה מול "ועדת לנדס" לבחינת המתווה לשידור 

יבורי העתידי, ופעולה להוזלה דרסטית של מחירי הצ
 הארכיון 

 כל השנה

41 
המאבק להצלת חברת התמלוגים של הבמאים  -תלי

 והתסריטאים בישראל
 כל השנה 

42 

המשך הפעולה להחלת חוק "הקלטת הריקה" על 
מכשירים דוגמת סמאארטפון וטאבלט, ולהשתת תשלום 

 ירה המקוריתקבוע על ספקיות האינטרנט לטובת היצ
 כל השנה 

 החל מחודש נובמבר הסדרת תנאי עבודתם של במאי פרסומות 43 

פורום היוצרים 
םהדוקומנטריי  

 כל השנה  קידום הז'אנר והיוצר הדוקומנטרי 44

 כל השנה פעילות ציבורית  45 

 כל השנה שירותים וסיוע אישי 46 

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 כל השנה זכויות עובדים 47

 כל השנה לובינג ויחסי ציבור וייעוץ ארגוני 48 

 כל השנה זכויות היוצר 49 

 כל השנה מו"מ 50 

 –איגוד העורכים 
איגוד מקצועות הפוסט 

 בישראל
 כל השנה ייצוג וליווי משפטי 51

 כל השנה השתתפות במאבק היוצרים 52 

 כל השנה קה של פרילנסריםקידום חקיקה למען זכוייות העס 53 

 כל השנה פעילות לשיפור תנאי העסקה של עורכים 54 

 

, טקסים, תחרויות, פסטיבלים - 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 
 הקרנות, תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד
איגוד המפיקים לקולנוע 

 לוטלוויזיה בישרא
  
  

 יוני פסטיבל קולנוע דרום 1

 יולי סיפורי מיכה  2

 לאוקטובר עד שלהי דצמבר 29 יצירה וחדשנות בעולם הדיגיטל והניו מדיה -יוצרים ברשת 3

 לאורך כל פסטיבל חיפה -אוקטובר  מאחורי הקלעים של הקולנוע הישראלי 4 

 1.6.2014 פסטיבל הסטודנטים פרס התסריט 5 איגוד התסריטאים

 18.1 פרס התסריט   -פסטיבל חיפה  6 

פורום היוצרים  
 הדוקומנטריים

 דצמבר -אפריל  תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 7

 פברואר  דוקו מודיעין –פעילות פריפריה   8  

 ינואר דוקו בעמק –פעילות פריפריה   9  
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, טקסים, תחרויות, פסטיבלים - 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 
 הקרנות, תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 מאי -אפריל דוקוצ'אלנג' 10 

 11 
קידום מעמדם של יוצרים צעירים  -הבא" "הדור  –תעודה 
 פיצ'ינג בקולנוע דרום -בדרום

 יוני

 יוני פסטיבל בינלאומי לסטודנטים 12 

 כל השנה תמונה חדה 13 

 מרץ  -פברואר  דוקומנטרי חוצה יבשות 14 

 אוקטובר דוקומנטרי חוצה יבשות 15 

 יוני הקרנות -פעילות פריפריה  16 

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 אוק-14 24/7פרויקט רב תרבותי גליל  17

 כל השנה פרסים על עריכה 18 איגוד העורכים

 
 
 

 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ע איגוד המפיקים לקולנו
 וטלוויזיה בישראל

  

 לספטמבר 4 האסיפה השנתית 1

 לאוקטובר 12-13 11הסיפור שלנו  -פורום השיווק הבינלאומי כנס הפיצ'ינג  2

 לדצמבר 7-8 הכנס הבינלאומי השנתי 3  

ארגון  -שח"ם 
 השחקנים בישראל

 
 אוגוסט-אפריל ימי סטודנט 4

 2014דצמבר -יוני מסלול פיתוח סרטי אנימציה 5 איגוד התסריטאים

 28.2 הפקת ניו מדיה -יום עיון  6 

 1.6.2014 סדנאת מקצר לארוך  -פסטיבל הסטודנטים  7  

 12.1 הסיפור שלנו -פורום הפיצ'ינג  -פסטיבל חיפה 8  

 7.12 צרפת-פרודוקציות ישראל-פרויקט פיתוח תסריטיאים לקו 9  

   יום עיון מינגלינג לתסריטאים 10  

 29.4.14 גש עם יוצרי משיחמפ 11  

 26.12.14 זכויות התסריטאי -יום עיון 12  

 22/09/2015 מסרט קצר לסרט באורך מלא -"סרטים בהרחבה" 13 איגוד הבמאים

  14 
על תהליך העבודה בין במאים לעורכי  -"יוצרים בטריו"

 וידאו
21/12/2015 

 19/05/2015 איטיפים ליוצר העצמ -הגשות סרטים קצרים לפסטיבלים 15 

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 ינואר  של "תקריב" 7יום עיון במסגרת יציאתו לאור של גליון מס'  16

 אוקטובר של "תקריב" 8יום עיון במסגרת יציאתו לאור של גליון מס'  17  

  18 
 -כנס אקדמי בינלאומי בנושא קולנוע דוקומנטרי ישראלי

 שנה רביעית
 יולי

 מאי במסגרת פסטיבל דוקאביב -יום עיון 19  

 אוקטובר כנס על גזענות במסגרת פסטיבל חיפה 20  

 מאי 21כנס קופרו על הטלוויזיה הציבורית במאה ה  21  

 מרץ הקרנה והרצאה -השיבה לחומס 22 

 יוני כנס איגודים בעניין חוק רשות השידור 23 

ובדים איגוד ע –אקט 
 בקולנוע ובטלוויזיה

 בישראל

 15-דצמ כנס אינפוט 24

 15-ינו כנס מגדרי 25

 15-נוב כנס מחלקתי 26

 15-מאי כנס שדולת עצמאיות ועצמאיים 27  

 15-דצמ כנס מעמד היוצר העצמאי 28 
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 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 
 אפריל, ספטמבר אימגו 29

 
 כל השנה מחלקת צילום 30

 
 15-יונ ואסיפה כללית 25כנס  31

איגוד  -איגוד העורכים 
ועות הפוסט מקצ

בישראל )לשעבר איגוד 
עורכי תמונה וקול 

 בישראל(

 23.3.14 ימי עיון מקצועיים 32

 25.3.14 ימי עיון מקצועיים 33

 13.4.14 ימי עיון מקצועיים 34

 5.10.14 ימי עיון מקצועיים 35

 21.12.14 ימי עיון מקצועיים 36

 

 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2014-מקצוע ב פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי: 45לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

 כל השנה אתר קולנוען 1

 מאי צרפת לטלוויזיה -אמנת ישראל  2

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר פעילות לקידום היצירה הישראלית בטלוויזיה ובקולנוע 3

 דצמבר -ינואר עיצוב, עדכון ופיתוחים באתר האינטרנט 4

 2014החל מספטמבר  מיתוג ואתר אינטרנט 5 איגוד התסריטאים

 כל השנה אתר האינטרנט של איגוד הבמאים 6 איגוד הבמאים

 כל השנה שנה רביעית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 7  

 כל השנה וג אינטרנטיאינטרנט וניו מדיה: קטל 8

9 
אינטרנט וניו מדיה: אתר האינטרנט של הפורום: 

www.fdoc.org.il  פייסבוק  והניוזלטר  -רשת חברתית 
 כל השנה

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל

 כל השנה תכנות ושדרוג האתר 10

 כל השנה רשתות חברתיות 11

 

 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2014-ע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות לקידום הקולנו: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 
 בישראל

 לאוקטובר 22-23-23 כריסטופר ווגלר 1

 דצמבר -ינואר סדנאות מבית שח"ם 2 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם

 דצמבר -ינואר מצלמהסדנת משחק מול  3

4 
סדנת כתיבה עם הבמאית והתסריטאית אורי 

 אגוז
 אוגוסט

 דצמבר -ינואר כיתת חזרות במשרדי שח"ם 5

 אוקטובר אירוע חשיפה  6

7 
אודישנים פתוחים והכשרת שחקנים 

 לתפקידים ספציפיים
 דצמבר -ינואר

 איגוד התסריטאים
  
  
  

8 
סדנאת ניו  -קורס עריכת וידאו לתסריטאים 

 מדיה
 2015מרץ  -נובמבר 

 28.3 פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואמנות 9

 14-18.7 2014פרויקט "סרט הילדים הראשון שלי"  10

 21-22.10 ראנר-כנס השואו 11

   קורס גיון מימון ושיווק של סרטים 12

 10/12-ל 23/10-בין המפגשים שנערכו  8 "חממת פיתוח פרויקטים דוקומנטרים" 13 איגוד הבמאים

14 
מפגש בין במאי למעצב פס  -"6"טיפול זוגי 

 קול
 אפר-30

15 
מפגש בין במאי לעוזרת  -"7"טיפול זוגי 

 במאי
30/07/2015 

16 
מפגש בין במאי למנהלת  -"8"טיפול זוגי 

 אומנותית
 אוק-27
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 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2014-ע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות לקידום הקולנו: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 בישראל

 
17 

ות ומצלמה שתי נשים, שני דור -פריפריה
סדנת וידיאו והקרנת סרטים בשיתוף -אחת

 נשים ובנותיהן בלוד
 מרץ -ינואר

 כל השנה "הדוקו הראשון שלי" 18

19 
קידום מעמדם של יוצרים  -הדור הבא 

 שנה שלישית  -ניצנים-צעירים
 יוני -מאי

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 15-מאי מחלקת גריפ 20

 15-נוב יתת אומן תאורהכ 21

 דצמ-14 סדנת עוזרי צלם 22

 15-פבר כיתת אומן צילום 23

 כל השנה ניהול מו"מ 24

 יולי -אפריל פוסט פרודקשן 25

 כל השנה סדנאות מקצועיות 26

 15-מאי סדנת מאפרות 27

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
הפוסט בישראל )לשעבר איגוד עורכי 

 ל בישראל(תמונה וקו

 28.1.14 ימי עיון מקצועיים 28

 6.6.14 ימי עיון מקצועיים 29

 24.8.14 ימי עיון מקצועיים 30

 26.11.14 ימי עיון מקצועיים 31

 כל השנה הנחות בתחומים מקצועיים 32

 

 פעילות ציבורית – 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 
 בישראל

1 
הגנת המפיק העצמאי/ קידום  -פעילות ציבורית

 היצירה הישראלית
 כל השנה

 כל השנה בעלות חטיבת מפיקים 2

3 
הועדה לכתיבת הקוד האתי לחכני השידור 

 והמסרים התקשורתיים ביחס לאלכוהול וסמים
 כל השנה

 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם
4 

שימור ושידרוג הסכמים עם הגופים והמוסדות 
 השונים

 דצמבר -ינואר 

5 
המשך קמפיין בשיתוף "כלל" לרישום שחקנים 

 לביטוח פנסיוני ואובדן כושר עבודה
 דצמבר -ינואר 

 אוגוסט אסיפה כללית 6

 דצמבר -אפריל פרויקט תרבות ואמנות בפריפריה 7

 ויקט תרבות ואמנות בחברהפר 8
הפרויקט לא התקיים כי לא קיבלנו תקצוב על 

 ידי עיריית תל אביב

 דצמבר -מאי  פרויקט משחק חוצה ישראל 9

 איגוד התסריטאים
  

 13.6 מפגשי תסריטאים ופריפריה  10

   ספרי עיון מקצועיים תסריטאות  11

 איגוד הבמאים
  

 כל השנה השמירה על חופש הביטוי והיציר 12

13 
פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית 

 הקולנוע והטלוויזיה
 כל השנה

 כל השנה המאבק להגדלת תקציב התרבות 14

15 
איגוד הבמאים מארח את פורום  -"ביקור בית"

 מבקרי הקולנוע
 דצמ-29

 21-27/5 "אוטובוס הסטודנטים" -פעילות למען הקהילה 16

בקולנוע איגוד עובדים  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 כל השנה הפקות ריאליטי 17

 כל השנה ביטוח חברים 18

 במהלך המחצית השניה של השנה אמנה נגד הטרדות מיניות בסטים 19

 יולי -מאי  תואר ראשון בתקשורת 20

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
הפוסט בישראל )לשעבר איגוד 

 עורכי תמונה וקול בישראל(

 2014שנת  הגעה להסכם עבודה עם גוף שידור 21

 2014שנת  קמפיין ״שעה נוספת בתוספת״ 22

 2014שנת  הקמת מאגר מידע לחיפוש עורכים באתר האיגוד 23
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 פעילות ציבורית – 2014-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 כל השנה המשך פעילות האיגוד להעסקה ישירה 24 

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 בישראל

 
 יולי ערב מחווה למיכה שגריר של סם שפיגל 25



 

 
 

  2014 קולנוע בישראל

51 

 

 ארכיונים ושימור .8
 

 2014סרטים ישראליים השמורים בארכיונים בשנת : 48לוח 

מס' עותקים  מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון

DVD 

ים מס' עותק
 VHSוידיאו 

 מס' נגטיבים מס' פילמים

 סינמטק ירושלים*

 316 3,829 440 350 742 עלילתי

 8,107 9,301 10,116 1,270 19,790 תיעודי

 684 1,612 510 395 1,676 עלילתי קצר 

 1,508  579 250 1,563 יומני חדשות

 10,615 14,742 11,645 2,265 23,771 סה"כ  

 סינמטק תל אביב

 - * 468 885 1,353 לילתיע

 - * 1,011 947 1,958 תיעודי

 - * 934 328 1,262 עלילתי קצר 

 - * 18 0 18 יומני חדשות

   2,431 2,160 4,591 סה"כ  

 ירושלים.נמטק י*ארכיון סינמטק ת"א העביר באופן שוטף עותקי פילם לארכיון ס

 

סרטים  742מתוכם:  ,יםיכותרים של סרטים ישראל 23,771 2014נת נמצאו בסוף שירושלים  בסינמטקבארכיון הסרטים 

כותרים אלו כותרים של יומני חדשות.  1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,676סרטים תיעודיים,  19,790עלילתיים, 
  .DVD בפורמט 2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,615 וידאוסרטי  11,645בפורמט פילם,  14,742שמורים בפורמטים שונים: 

סרטים  1,958סרטים עלילתיים,  1,353מהם  ,כותרים של סרטים ישראלים 4,591בסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכל 

סרטי וידאו  2,431 :יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים 18-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,262תיעודיים, 
VHS בפורמט 2,160-ו DVD. 

 

 ראליים השמורים בארכיוניםסרטים הלא יש: 49לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
מס' עותקים  מס' עותקים

 VHSוידאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

DVD 

 סינמטק  ירושלים
 11 13,274 10,765 2,808 17,753 עלילתי

 6 3,420 4,170 1,244 7,126 תיעודי

 8 1,177 1,099 462 2,242 עלילתי קצר  

 0 128 8 7 123 ני חדשותיומ  

 25 17,999 16,042 4,521 27,244 סה"כ  

 סינמטק תל אביב
 - * 15,414 5,941 21,355 עלילתי

 - * 6,420 1,925 8,345 תיעודי

 - * 3,670 312 3,982 עלילתי קצר  

 - * 300 0 300 יומני חדשות  

     25,804 8,178 33,982 סה"כ  

 ירושלים.נמטק יביר באופן שוטף עותקי פילם לארכיון ס*ארכיון סינמטק ת"א הע

 

 7,126סרטים עלילתיים,  17,753ים מתוכם: יישראללא כותרים של סרטים  27,244בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים 

ים: כותרים של יומני חדשות. כותרים אלו שמורים בפורמטים שונ 123-סרטים עלילתיים קצרים ו 2,242סרטים תיעודיים, 

. בסינמטק תל אביב נשמרים בסך DVDבפורמט  4,521-בנגטיבים ו VHS  ,25 וידאוסרטי  16,042בפורמט פילם,  17,999
סרטים  3,982סרטים תיעודיים,  8,345סרטים עלילתיים,  21,355ישראלים מהם לא כותרים של סרטים  33,982 :הכל

 .DVDסרטי  8,178-ו VHSסרטי וידאו  25,804ים בשני פורמטים, יומני חדשות. כותרים אלה שמור 300-עלילתיים קצרים ו
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 ארכיון סינמטק ירושלים - 2014רשימת קטלוגים אשר הוצאו לאור בשנת  :50לוח 

 שם הקטלוג  
מועד 

ההוצאה 
 לאור

מס' 
עמודים 
 בקטלוג

 מס' עותקים שהודפסו
נגישות לציבור 

 הרחב
האם קיים 

 כקובץ ממוחשב

 600 אחת לשנה רטי הארכיון קטלוג של כלל ס 1
בעיקר לשימוש  –בודדים 

 הסינמטקים וגופים מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 55 אחת לשנה הקולנוע הישראלי העלילתי 2
נמסרים בעיקר ע"פ  –עשרות 
 דרישה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 170 לשנה אחת הקולנוע הישראלי התיעודי 3
נמסרים בעיקר עפ"י  -עשרות 
 דרישה

קיים במשריד 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 170 אחת לשנה אוסף  הנגטיבים הישראליים 4
בעיקר לשימוש  –בודדים 

 הסינמטקים וגופים מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 עשרות 200 אחת לשנה קטלוג אוסף סרטי השואה 5
קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 אוסף סרטי נתן אקסלרוד 6
)לא  1998

 משתנה(

שני כרכים 
 400סה"כ  -

 עמודים
 מאות

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 -לכלל הציבור 

עלה לאתר 
 האינטרנט

 כן

7 
 DVD-קטלוג סרטי הוידיאו ו

 של הארכיון
 בודדים 340 אחת לשנה

קיים במשריד 
ונגיש הארכיון 

 לכלל הציבור
 כן

 בודדים 70 אחת לשנה קטלוג אוסף שירות הסרטים 8
קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 לכלל הציבור

 כן

 

כולם והקטלוגים נגישים לציבור במשרדי הארכיון  רוב קטלוגים. שמונהירושלים הוציא לאור  סינמטק 2013בשנת 
 בקובץ ממוחשב. מוחזקים

 

  2014אשר נרכשו לארכיון סינמטק ירושלים בשנת  םייחודייאוספים  :51לוח 

 תיאור יחוד הסרט במאי הסרט סוג הסרט שם האוסף  

1 

כל אוסף בית ספר לקולנוע 
ע"ש סם שפיגל לדורותיו, 

הפקות הפילם של בית 
 הספר

 שונים עלילתי קצר
הפקות סטודנטיליות של תלמידי בית 

 הספר למגמותיו

2 

הפקדות של קרנות הקולנוע 
שונות, קרן הקולנוע,קרן ה

רבינוביץ, קרן גשר ,קרן 
מקור,הקרן החדשה 
 לטלוויזיה ולקולנוע 

 שונים תיעודי/עלילתי
מגוון ההפקות שנתמכו ע"י הקרנות הנ"ל 

בפורמט אנאלוגי או  2014במהלך שנת 
 פורמט דיגיטאלי

 יונתן פז עלילתי כל סרטי יונתן פז 3
 כל סרטי הבמאי יונתן פז )רכבת העמק,

 זאיה אסקימוסים בגליל(

 שונים תיעודי רותי דיסקין הפצת סרטים 4
ידי רות -מאות סרטים תיעודיים שהופצו על

השלמת  -דיסקין הועברו להפקדה בארכיון
 2014האוסף בשנת 

 

ם סרטים תיעודיי 35סרטים תיעודיים, 103תל אביב:  סרטים ייחודיים לארכיון סינמטק 441נרכשו בסך הכל  2014בשנת 
סרטי  3סרט אנימציה אחד, קצרים,  םניסיוניי סרטים 4עלילתיים קצרים, סרטים  14סרטים עלילתיים,  275קצרים, 

 סרטים מוזיקליים. 3-סרטים קצרים ו 3אנימציה קצרים, 
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  2014תל אביב בשנת  סינמטקסרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

     סרטים תיעודיים

 Slesin, Aviva 1986 ביים וויליאם ווילר 1

 Brownlow, Kevin 1980 סדרה על תולדותו הסרט האילם -הוליווד 2

 2014 צרור, רינו אני ה' 3

 2012 עמית גורן אש ואשמה 4

 2013 נורית אביב בשורות 5

 2013 גורביץ, ילון 53גורל  6

 2013 ני, יעלראוב היה שלום פטר שוורץ 7

 2013 ענבר, גלעד מסע עם אנדרה היידו-הקוביה ההונגרית 8

 2014 אלמליח, רובי זית על מא שמן על מים 9

 2013 קרצנר, רונית יהודי חיובי 10

 2013 ארבל, טובי 3יחסים דור  11

 2013 שעיו, קרן כופר נפש 12

 2012 דמסקי, נעם הכח לספר 13

 2011 אלוןאלשיך,  לא רחוק מהעץ 14

 2010 מורה,דרור להיות מיומנה 15

 2014 אלמליח, רובי ללא פחד 16

 2014 היימן, ברק כמעט חברות 17

 2013 טל, נילי כלות מאוקריאנה סוף הדרך 18

 2012 קיני, יסמין מהו הקו הורוד 19

 2014 דיין, אילנה לעצור את השעון מלחמת הצללים ישראל איראן 20

 2012 מלץ, ג'ודי ם צבעמהשחור עושי 21

 2013 פק, ססיליה המסלול של מיס עולם סיפורה האמיתי של לינור אברג'יל 22

 2014 שירמן, נדב הנסיך הירוק 23

 2009 שפר, יורם ביננו עד שאלוהים יפריד 24

 2014 כחלילי, רון ערסים ופרחות האליטות החדשות 25

 2013 לנדסמן, מולי סיפור המתחיל בתמונה 26

   בן נון, הראל צל כבד 27

 2012 במאים שונים 2012קהילות מדליקות תשע"ג  28

 2013 ענבר, גלעד הקוביה ההונגרית מסע עם אנדרה היידו 29

   צ'פלין, לנה קולות מהבודקה 30

 1986, 1979 ,1974 ארליך, ז'קו, גורי, חיים ברגמן, דוד פני המרד, הים האחרון -81המכה ה -הטרילוגיה התיעודית 31

 2014 שוורץ, פז אהבה לא צפויה 32

 1992 בן נון, איתן אקסודוס מסע אל הר האלוהים 33

34 A-22103 2014 גירון, יונתן 

 2014 שלח ניסומוביץ, ריקי אילוף הגוררת 35

 2011 פריישטדט דוד בן גוריון-אישים ודמויות בעם היהודי 36

 2014 ורדי, מרדכי אמא  לא משוגעת 37

 2014 רשפון, אמיר אמיליו מוגילנר בזמן נשימה אחת 38

 2014 איילון, יעקב האנטישמיות החדשה 39

 2014 שי, אורן בלי בושה 40

 2014 אלמליח, רובי ומקיקס) רונן( עמר בלי פחד) ללא פחד( 41

 2014 שני, בן הבן האבוד של משפחת בלקינד 42

 2013 במאים שונים דוקו צ'לנג 43

 2013 אליאס, מני הבריחה 44

 2014 ארליך, דניאל החיים על פי אוהד 45

 1991 מאוטנר, חגי 1961-1991התיאטרון העירוני חיפה  46

 2013 אייזיקוביץ, טניה וטרנים 47

 2014 ארד, תמרה זוהי ארצי 48
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 Emil Weiss 2008 ,2010 ,2015-ווייס, אמיל טרילוגיה-חורבן 49

 2013 נדב שירמן, חדר החושך 50

 2014 משגב, אורי חייו מלאי שיר סיפורו של אברהם חלפי 51

 2010 פילו, עדיה האמנות של יובל מרום -יוצר 52

 2007 אופק, דוד ימים זוהרים 53

 2014 זרצקי, יעל וזרצקי, רונן-קיפר כשרון לארץ ישראל 54

 2013 גרינהויז, אלה-זהרנו לא בשכונה שלנו 55

 2014 מדליה, הילה לכודים ברשת 56

 2013 מוסק, ניסים מערבון בהרי חברון 57

 2013 שוסטק, דרור המרכיב הסודי 58

 2014 בן ארי, סיון משלוש יוצא אחד 59

 2013 ערבה, יעל מראות 60

 2013 קורן, עופרה-שראל פנטסאיש 61

 2007 סודרי, אסף, אופק, דוד פרדיגמה 62

 2014 אסנהיים, עומרי צאלים 63

 2012 קריספל, רועי קומסי חיפה 64

 2014 אברמוביץ, סטפני שלא ישכחו אותי 65

 2014 קפרא, מיכל מבטים על פוקישמה 36 66

 1991 מאוטנר, חגי שנה לתיאטרון חיפה 30 67

 2013 הראל, עדי שמוליק קראוס מאחורי עיניים כחולות 68

 2014 הכט, חיים שני אסמים 69

 2013 רוני קובן, שתי אמהות 70

 2014 שלז, ג'ולי תחנה סופית 71

 2014 שפרבר, אביגיל תקופת מבחן 72

 2014 מנוחין, איבתיסאם-מראנה תרשום, אני ערבי 73

 2012 אהרונסון, ג'וש תזמורת של גולים 74

 Hartleben,Jerry 2014 נע מתוך הריק: חייו ואומנותו של הזן דוד 75

 Cervine, Scott 2012 המסע המקודש של הלב 76

Pow אנטרקטיקה שנה על הקרח 77 ell, Anthony 2014 

 Balmes, Thomas 2013 אושר 78

 Rossato Bennett, Michael 2014 החיים שבפנים 79

 di Florio, Paola 2014 ערות החיים על פי יוגננדה 80

 Rossato Bennett, Michael 2014 החיים מבפנים 81

 Mascara, Tina 2014 נזיר עם מצלמה 82

 Krigbaum, Mark 2014 מוות מאפשר חיים 83

 Nicolaou, Ted 2014 למצוא את האושר 84

 2014 שץ, רותי -ברש, עדי איכילוב 85

 2012 סויוון, אורי אלכס ליבק -גיבורי תרבות 86

 2012 בנטוויץ', גור אתגר קרת -גיבורי תרבות 87

 2012 ענת זלצר, יוני רכטר -גיבורי תרבות 88

 2014 גורביץ, ילון חיים על כדורים 89

 2013 עמית גורן לא תשקוט הארץ 90

 2013 סיון, דניאל סיליקון ודי 91

לבן-סרט שחור 92  2014 חכלילי, רון 

 2014 יבין, חיים תעודה כחולה 93

 2012 במאים שונים אחרת 94

 2010-14 במאים שונים ישראל -וידיאו ארט 95
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 הסרט

 2013 במאים שונים הלוחם -סרטי תעודה ביתסדנת  96

 2013 במאים שונים מכללת אריאל -סרטי גמר 97

 2012 במאים שונים ם-פסטיבל סרטים רגע י 98

 2008-2013 במאים שונים ם-רגע י 99

 2014 וינר, אמנון רשימות קצמן 100

 2013 רובינשטיין, דפנה בטון אחר 101

 2014 לבני, אבידע הפרידה של להקת כוורתסיבוב  -שק של סנטימנטים 102

 - -  ישראל נולדה מחדש 103

     עודיים קצריםיסרטים ת

 2011 סיוון, דניאל 08-נוב 1

 2014 כרמל, מור, קמינסקי, יותם בר מצווה ניגרית  2

 2013 גרשזון, אלי והיהודי האחרון 1914 3

 2014 שבתאי, נועה אבא שלי יעקב שבתאי 4

 2014 הרשטיק, אחווה ראה אותך ביתאני א 5

 2008 תירוש, אורן אסקייפלנד 6

 2013 מור, פז אפוליטי 7

 2013 קובן, רוני בין שתי אמהות 8

 2013 אופק, דוד בינו לבינה 9

 2012 גורביץ, ילון ברוש 10

 2013 בורגר, אורי געגועים לעתיד מיומנו של מאיר עמית 11

 2013 ריספל, רועיק הבן האחרון של קורצ'ק 12

 2014 רובין, יצחק הדרך 13

 2013 ליאור, עומרי החורט במילים 14

 1967 הירש, יכין היצ'קוק בירושליים 15

 2012 דמסקי, נועם הכוח לספר 16

 2013 שוסטק, דרור המרכיב הסודי 17

 2012 לשם, אביב ורוד עולה 18

 2013 זיני,[ דניאל חייל לבן 19

 2013 איפרגן, רוניץ ולחיים על הגב 20

 2014 רונאל, אורית יתומים 21

 2013 יופה, טל לרוקן את הבית של אמא 22

 2012 מלמן, דווה-עוז מילים בסרט 23

 2014 קדר, יאיר מלך היהודים 24

 2012 לבני, אבידע המכונה -משינה 25

 2013 חן, איתמר משמרת לילה 26

 2012 סצמסקי, הדס-לוי משתחווה ומודה 27

 2013 רוט, נעה ספחת 28

 2013 בקר, אבישי עקרב לא מטפס על קירות 29

 2013 יעקוביאן, בנימין פועלים 30

 2014 פנקס, מתן רחוב ההסתדרות 31

 2013 רפאל, קרן-בן שוברת שיניים 32

 2013 מעוז, רואי שייח, מוראד 33

 2014 דימנט, דנה תפקוד גבוה 34

 2013 שיזף, צור קנביס 35

 
   סרטים עלילתיים

 De-Toth, Andre 1938 חתונה בטופריני 1

 Balogh, Bela 1940 מקלו של העיוור 2

 Rathonyi, Akos 1937 גבירתי שלמי 3

 Sandrich, Mark 1943 תרועת הנערות 4
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 הסרט

 Fitzmaurice, George 1936 סוזי 5

 Maar, Gyula 1975 גברת דרי היכן את? 6

 Keleti, Marton 1949 מיקי מגנט 7

 Robson, Mark 1960 אשליות 8

 Friedman, Seymour 1951 אהבתה הראשונה 9

 Wirth, Franz Peter 1973 הו יונתן, הו יונתן 10

 Hill, George Roy 1966 הוואיי 11

 Ratoff, Gregory 1942 סרנדה לאור הבמה 12

 Mann, Delbert 1962 היפהפיה והמיליארדר 13

Cow טוויסטאוליבר  14 en, William J 1933 

 Cavalcanti, Alberto 1947 ניקולס ניקלבי 15

 Mattoli, Mario 1947 שני היתומים -צמד היתומים 16

 Leisen, Mitchell 1940 זכור את הלילה 17

 Amyes, Julian 1981 תקוות גדולות 18

 Thorpe, Richard 1936 טרזן באזיקים  19

 Thorpe, Richard 1939 טרזן ובנו 20

 Gibbons, Cedric 1934 טרזן ובת זוגו 21

 Wyler, William 1940 אנקת גבהים 22

 Forman, Milos 1976 קן הקוקיה 23

 Sigel, Don 1960 כוכב לוהט 24

 Capra, Frank 1932 התה המר של גנרל ין 25

 Vadim, Roger 1970 איזה מין גמנסיה 26

 Sandrich, Mark 1935 כובע צילינדר 27

 Cuckor, George 1950 רק אתמול נולדה 28

 Dalva, Robert 1983 הסייח השחור חוזר 29

 Del-Ruth, Roy 1933 כניסת עובדים 30

 Sidney, George 1950 המפתח לעיר 31

 Kubrick, Stanley 1960 ספרטקוס 32

 Leroy, Mervyn 1951 קוו ואדיס 33

 Clair, Rene 1942 נישאתי למכשפה 34

 Forman, Milos 1981 רגטיים 35

 Ritt, Martin 1963 פרא מיני אלף 36

 Duviver, Julien. 1942 סיפורי הכרך 37

 Clair, Rene 1935 רוח הרפאים הולך מערבה 38

 Milestone, Louis 1931 כותרת ראשית 39

 Van-Dyke, Woody S. 1934 על סף החופה 40

 Del-Ruth, Roy 1937 ברודוויי מלודי 41

 Leonard, Robert Z 1941 כאשר נפגשות נשים/אישה באישה פגעה 42

 Minnely, Vincent 1946 זרמים במצולות 43

 Thorpe, Richard 1954 הנסיך הסטודנט 44

Conw באש  במים ובאהבה 45 ay, Jack 1938 

 Buzzell, Edward 1947 שירת חייו 46

 Van-Dyke, Woody S. 1940 אהבתיך שנית 47

How משפט אוולין פרנטיס 48 ard, William K 1934 

 Van-Dyke, Woody S. 1937 בחיר ליבי 49

 Thorpe, Richard 1951 קרוזו הגדול 50

 Cuckor, George 1934 ארוחת ערב בשמונה 51
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 הסרט

 Ballard, Carol 1979 הסייח השחור  52

 Goulding, Edmond 1943 דור הולך ודור בא 53

 Renoir, Jean 1946 יומנה של חדרנית 54

 Leisen, Mitchell 1937 אושר במקרה 55

 Borzage, Frank 1938 השעה המזהירה 56

 Taurog, Norman 1949 נשיקת חצות 57

 Curtiz, Michael &Dieterle, William 1933 נקבה 58

 Van-Dyke, Woody S. 1935 אני רוצה חיים 59

 Mann, Daniel 1954 סרנדה  60

 Leonard, Robert Z 1938 בת המערב הזהוב 61

 Leonard, Robert Z 1940 היה זה בליל ירח 62

 Van-Dyke, Woody S. 1938 מחמד ליבי 63

 Huston, John 1982 אנני 64

 Mate', Rudolph 1959 באוזני העם אשירה 65

 Brower, Otto &Burton, David 1931 שיירות הלחימה 66

 Berkley, Buzby &Leonard, Robert Z 1941 רת זיגפילדנע 67

Row שבע הגבעות של רומא 68 land, Roy 1957 

 Dassin, Jules 1942 הפגישה בצרפת 69

 Fleischer, Richard 1955 נערה על הנדנדה 70

 Van-Dyke, Woody S. 1942 מלאך משמיים 71

 Cummings, Irving 1945 האחיות דולי 72

Conw מטורפת אהבה 73 ay, Jack 1941 

 Goldstone, Richard &Monks, John Jr. 1962 שלוש שנים בגהינום 74

 Van-Dyke, Woody S. 1940 המר והמתוק 75

 Whelan, Tim 1938 מדרכות לונדון 76

 Meridith, Burgess 1949 האיש על מגדל אייפל 77

Lee, Row גרסה הוליוודית -הרוזן ממונטה כריסטו 78 land, V 1934 

 Fleming, Victor 1934 אי המטמון 79

 Lean, David 1946 תקוות גדולות 80

 Fitzmaurice, George 1932 הנני כרצונך 81

 Bartlett, Hal 1963 המטפלים 82

 Negulesco, Jean 1954 עיינות רומא 83

 Hall, Alexander 1942 הכל נשקו לכלה 84

 Nugent, Elliott 1935 זוהר 85

 Mamoulian, Rouben 1931 ד"ר ג'קיל ומר הייד 86

 Bendeck, Laslo 1948 קסמי אהבה 87

 Freeland, Thornton 1932 קוראים לזה חטא 88

 Pichel, Irving 1946 המחר הוא לנצח 89

 Pommer, Erich 1938 בטלן החופים 90

 Levy, Ralph 1964 נוכלים בריביירה 91

 Von- Sternberg, Joseph 1935 חטא וענשו 92

 Browning, Todd 1936 בובת השטן 93

 Brown, Clarence 1936 הפטריוטית 94

 Vajda, Ladislao 1957 נס בברוקלין 95

 McCarey, Leo 1931 לא דיסקרטי 96

 Machaty, Gustav 1933 אקסטזה 97

 Ulmer, Edgar G 1946 אישה זרה 98

 Sidney, George 1948 אנני אוקלי אשת לפידות 99

 De-Mille, Cecil B. 1921 פרשיות האהבה של אנטול 100
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 הסרט

 McCarey, Leo 1934 היפהפיה של שנות התשעים 101

 Sidney, George 1947 קס טימברליין 102

Pow הכובש הגדול 103 ell, Dick 1956 

 Walker, Stewart 1934 תקוות גדולות 104

 Curtiz, Michael 1937 קיד גלאהד 105

 Olcott, Sidney 1924 גרסה א' -מר בוקייר 106

 Brown, Clarence 1934 עיינויים 107

 Beaudine, William 1926 דרורים 108

 Lang, Fritz 1938 אהבה מסוכנת 109

 Heisler, Stewart 1945 ויהי בבוא ג'ונס 110

 Brown, Clarence 1928 אשה נאהבת 111

 Niblo, Fred 1928 אשת מסתורין 112

 Arzner, Dorothy 1937 הנערה מטרייסט 113

 Roach, Hal 1933 פרא דיאבולו 114

 Hall, Alexander 1952 עבורך 115

 Cuckor, George 1941 אישה ושתי פנים לה 116

 Wyler, William 1929 מלכודת האהבה 117

 Vidor, King 1931 סצינת רחוב 118

 Koster, Henry 1938 אלילת פריז 119

 Brown, Clarence 1931 השראה 120

 Dickinson, Thorold 1940 לאור הגז 121

 Reis, Irving 1948 והאושר היה כה קרוב 122

 Green, Alfred E 1947 קופקבנה 123

 Vidor, King 1940 החבר איקס 124

 Van-Dyke, Woody S. 1936 רענן, בריא ומשוגע 125

 Beaumont, Harry 1931 חוטאים צוחקים 126

 Negulesco, Jean 1954 עולם זה לנשים הוא 127

 Ashby, Hal 1971 הרולד ומוד 128

 Burrows, James 1982 שותפים 129

 Jarman, Derek 1976 סבסטיאן 130

 Butler, David 1942 הרמון במרוקו 131

 Fleming, Victor 1942 הלאה הדאגות 132

 Leonard, Robert Z 1933 המחוללת 133

 Wyler, William 1935 הקוסמת 134

 Koster, Henry 1949 והשמיים צחקו 135

 Leroy, Mervyn 1965 מרגע לרגע 136

 Potter, H.C. 1938 חייל החזית 137

 Prince, Harold 1970 משהו לכל אחד 138

 Frank, Melvin 1968 ערב טוב גב' קמפבל 139

 Thomas, Ralph 1955 רופא בלב ים 140

 Leonard, Robert Z 1937 גחלילית 141

 Saville, Victor 1935 קודם אישה 142

 Hough, John 1975 גנרל על הכוונת 143

 Leroy, Mervyn 1978 קיסר הקטן 144

 Anderson, Michael 1965 מבצע חץ מקשת 145

 Raphaelson, Bob 1976 מועדון השרירים 146

 Cohen, Larry 1975 הקיסר השחור 147
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 הסרט

 Fuller, Samuel 1957 לרוץ עם החץ 148

 Richardson, Tony 1968 נד קלי 149

 Makavev, Dusan 1988 לילה של אהבה 150

 De-Sica, Vittorio 1967 המכשפות 151

 Scola, Ettore 1970 קנאה נוסח איטליה 152

 Curtiz, Michael 1932 עשרים אלף שנה בסינג סינג 153

 Huston, John 1942 מעבר לפסיפיק 154

 Cuckor, George 1956 גורלות נפגשים בבהואני 155

 Aldrich, Robert 1955 נשיקת המוות 156

 Sinatra, Frank 1965 איש מלבד האמיצים 157

 Clayton, Jack 1965 ביית אימנו 158

 Minnely, Vincent 1960 פעמונים מצלצלים 159

 Minnely, Vincent 1943 הבקתה בשדה כותנ 160

 Hefffron, Richard T 1976 עולם  המחר 161

 Corman, Roger 1967 הטריפ 162

 Millar, Gavin 1985 ילדת החלומות 163

 Glenville, Peter 1962 עלילה ומשפט 164

 Walters, Charles 1951 קרנבל בטקסס 165

 Frankenheimer, John 1965 הפרס הגדול 166

 Cuckor, George 1951 פט ומייק 167

 Bergman, Ingmar 1958 פני המכשף 168

 Penn, Arthur 1975 חקירה באפלה 169

New רחל, רחל 170 man, Paul 1968 

 Wyler, William 1946 שנות חיינו היפות ביותר 171

 Von- Sternberg, Joseph 1931 שנחאי אקספרס 172

 Walsh, Raoul 1942 ג'נטלמן ג'ים 173

 Seaton, George 1947 34נס ברחוב  174

 Tavarnier, Bertrand 1985 דקה לחצות 175

 Bergman, Ingmar 1955 חיוכי ליל קיץ 176

 Wyler, William 1941 שועליים קטנים 177

 Borzage, Frank 1934 נתיב העגבים 178

Hathaw לך מערבה, איש צעיר 179 ay, Henry 1936 

עירההולכת ה 180  Hall, Alexander 1935 

 Mayo, Archie 1932 לילה אחרי לילה 181

 Douglas, Gordon 1955 וירעדו נימי הלב 182

 Tourneur, Jacques 1950 הלפיד והחץ 183

 Ruggles, Wesley 1933 אני לא מלאך 184

 Humberstone, Bruce H 1942 איסלנד 185

 Van-Dyke, Woody S. 1941 הבלש העליז 186

 Cuckor, George 1936 רומיאו ויוליה 187

Dw היידי בת ההרים 188 an, Allan 1937 

 Da-Costa, Morton 1958 דודה מיים 189

 Seitz, George B 1940 אנדי הרדי בחברה הגבוהה 190

 Del-Ruth, Roy 1937 הכסף לא יענה את הכל 191

 Cummings, Irving 1942 אביב בהרים 192

 Taurog, Norman 1948 ו למוזיקה לדברתנ 193

 Lang, Walter 1941 חופשה בהוואנה 194

 Gorrie, John 1976 תמונתו של דוריאן גריי 195

 Pevney, Joseph 1957 תמי שושנת העמקים 196
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 הסרט

 Brown, Clarence 1930 רומנס 197

 Levin, Henry 1953 פלח שנשא אישה 198

 Brown, Clarence 1938 והעולם בשגעונו נוהג 199

 Seitz, George B 1941 חיים מתחילים עבור אנדי הרדי 200

 Green, Alfred E 1937 אצילים אינם נכנעים 201

Row כיסופים של שחר 202 land, Roy 1950 

 Butler, David 1950 נערת החלומות 203

 Milestone, Louis 1949 הפוני האדום 204

 Neuman, Kurt 1952 בנו של עלי באבא 205

 Wyler, William 1936 תביעת כל בשר 206

 Lang, Walter 1940 שדרות המוזיקה 207

 Sale, Richard 1957 הניצולים ללא תקווה 208

 Ruggles, Wesley 1931 סימרון 209

 Lamont, Charles 1951 להבת ערב 210

Jew צרור של צרות 211 sion, Norman 1962 

 Robson, Mark 1949 הלב השוגה 212

 Del-Ruth, Roy 1949 במזל מחליקים 213

 Allen, Lewis 1947 השידוך המושלם 214

 Wallace, Richard 1942 לילה שנזכור -לילה שיזכר לעד 215

 Koster, Henry 1940 מצעד האביב 216

 Butler, David 1935 המורדת הקטנה 217

 Leisen, Mitchell 1934 צללי העבר 218

 Leroy, Mervyn 1931 הלילה או  לעולם לא 219

 Sidney, George 1943 רבבות מריעים 220

 Seiter, William 1945 הדים עלי קרח 221

 Leisen, Mitchell 1935 חיוך הגורל 222

 Marshall, George 1959 זה החל בנשיקה 223

 Stone, Andrew L. 1956 יוליה 224

 Mayo, Archie 1938 ומאורעותיו של מרקו פול 225

 Keller, Harry 1963 תמי והדוקטור 226

 Whale, James 1936 אוניית השעשועים) ג. א'( 227

 Vignola, Robert G 1934 אות קלון )גרסה מדברת נדירה( 228

 Ruggles, Wesley 1932 אשה בשם מזוייף 229

 Del-Ruth, Roy 1936 למחולות נולדה 230

 Walters, Charles 1952 יורק-היפהפיה מניו 231

 Von-Cziffra, Geza 1935 נדיר -בית למכירה 232

 Sekely, Steve 1936 נדיר -קפה מוסקבה 233

Hathaw בת היער הארור 234 ay, Henry 1936 

 Hartman, Don 1951 ויהי בגלות המלך 235

 Wallace, Richard 1934 נישאתי לצועניה 236

 Asquith, Anthony 1948 משפטי ווינסלו 237

 Taurog, Norman 1934 אנחנו לא לבושים 238

 Tuttle, Frank 1937 נישואי וייקיקי 239

 Balogh, Bela 1937 אישה מחפשת חדר 240

 Sekely, Steve 1936 היה טוב עד המוות 241

 Sekely, Steve 1937 נדיר -פגישה על שפת הדנובה 242

 Kardos, Laszlo 1937 מהירות מופרזת 243



 

 
 

  2014 קולנוע בישראל

61 

  2014תל אביב בשנת  סינמטקסרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Vajda, Ladislao 1936 שלוש רווקות 244

 Rathonyi, Akos 1942 קטי 245

 Gaal, Bela 1935 כתובת לא ידועה 246

 Mann, Delbert 1968 היידי 247

 Franklin, Sidney 1934 משפחת ברט 248

 Farrow, John 1942 הנחשונים פושטים עם שחר 249

 Bernhardt, Curtis 1955 המנגינה שלא נגמרה 250

 Green, Alfred E 1935 פגיעתה רעה 251

 Compton, Bennett 1950 מכרות המלך שלמה 252

Cromw מה רבו חלומותי 253 ell, John 1935 

 Rathonyi, Akos 1940 אהבה אינה בושה 254

 Sekely, Steve 1934 הרומן של אידה 255

 Vajda, Ladislao 1938 יהלומים שחורים 256

 Sekely, Steve 1938 שני אסירים 257

 Gaal, Bela 1938 סיפורי בודפשט 258

 Zilahy, Lajos 1941 הבתולה והילד 259

 Cserepy, Laszlo 1943 טווס הזהב 260

 2009 גורביץ,חורחה בדרך אל החתולים 261

 2012 דויטש, אדם גולם 262

 2011 בראון, ויקטור הירושה הגדולה 263

 2003 אופק, דוד ליסטיםהמנג 264

 2014 זאבי, משה מרחק ארבעה ימים משתי שנות אור 265

 2013 רייספלד, דני פנתר לבן 266

 2013 וינקלר, ישראל-בוגנים, אלדד קבלת שבת 267

 1949-1951 קרומגולד, ג'וזף קללה לברכה 268

 Hello, goodbye Grham Guit 2008-שלום ולהתראות 269

 2012 גורפינקל, יהונתן שש פעמים 270

 Clifton, Elmer 1922 כי תרד לים הגדול) גרסה אילמת!( 271

 Badger, Clarence G. 1927 זה 272

 Wellman, Wiliam A 1927 כנפיים 273

 Fleming, Victor 1926 מלכודת לגברים 274

 Leni, Paul 1927 החתול והכנרית 275

   סרטים עלילתיים קצרים 

 2014 חכים, בן םלהיות ש 1

 2014 גלזר, אלי מכירת סוף עונה 2

 2014 פינק, תדהר תקוות 3

 2014 ארצי, יוסי אושר עטוף בשמיכה 4

 2013 רפאל, קרן-בן אני הגבר שלך 5

 2010 לנגה, בר-דה בור המיים 6

 2013 גרי, דיתה גשם של רחמים 7

 1947 לייטס, יוסף דמעת הנחמה הגדולה 8

 2013 שחר, עומר-בן ם שגונבים בו שיריםזה לא העול 9

 2010 רומן קרוטר טפטופים במדבר 10

 2012 חן, חלי ליל מעבר 11

 2008 רן לוי גל זיו לילה אפגני 12

 2010 עיני, עמית נמרות בחלל 13

 2013 עודד רז שבעה ימים 14

   סרטים ניסיוניים קצרים 

 2013 דבח, אבי אגם 1
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  2014תל אביב בשנת  סינמטקסרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 2013 יהזאק, מא אמא כלכלה 2

 2011 הרמן, רוני הסוף 3

 2013 קביטקובסקי, אלינה לגעת בגשם 4

   סרט אנימציה 

 Bakshi, Ralph 1982 היי מותק 1

   סרטי אנימציה קצרים 

Smallw מאין הגעתי? 1 ood, Stephen 1985 

Smallw מה קורה לי? 2 ood, Stephen 1986 

 2012 שליטא, דודו געגוע 3

   סרטים קצרים 

 2011 פורטנוי, מתן אישקוקה 1

 2009 רזיאל, איתי מקודשת 2

 2013 מוזר, יריב מפשיטים את ישראל 3

   םמוזיקלייסרטים  

 Semmelroth, Wilhelm 1965 לה בוהם 1

 Large, Brian 1983 בלט-דון קישוט 2

 Large, Brian 1997 טורנדוט 3
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 שיווק .9
האגודה  .2 קרן לשיווק סרטי תעודה,ה – קופרו. 1שיווק סרטים ישראליים: לפעילויות  2014מו בשנת קיי גופים שלושה

. גופים אלו קיימו פעילות שיווק בארץ . פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל3-ו ,יההאקדמ – לקידום הקולנוע בישראל

פרסום קטלוגים  ;אתר אינטרנט הפעלת ;רכיוןא הפעלת ;פרסוםו יחסי ציבור ;בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים

 ועוד. אירועים מקצועיים ;תחרויות וטקסיםארגון  ;וקי סרטיםופיצ'ינג וש ;סדנאות; בליםיארגון פסט ;ומדריכים

 

 2014 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
י לשיווק סרט

 תעודה

שיווק במעלה 
 ראשונה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ימי סדנאות 17 כלל היוצרים והמפיקים סדנאות קופרו  1

 ימי סדנאות 3 כלל היוצרים כללי -סדנאות אומן  2

3 Info Day סדנא בת יום אחד יוצרים ומפיקים 

4 

ליוצרים  -סדנת אומן
שהתקבלו לפיצ'ינג פורום 

 ציותהקופרודוק
 יומיים כלל היוצרים

5,6,7,8 
סדנאות סימולציה לפיצ'ינג 

 פרודוקציות-פורום הקו
 ארבעה מפגשי סימולציה יוצרים ישראליים

9,10 
סדנאות סימולציה לפיצ'ינג 

 מדיה חדשה
 יומיים יוצרים ישראליים

11 
סדנאות יעוץ לסרטי תעודה 

 אינטראקטיביים
   קהל צופים צעיר

12 
נג פורום פיצ'י

 הקופרודוקציות
 יומיים יוצרים ישראליים

 קטלוג שוק הקופרודוקציות 13
בכירי התעשייה התיעודית 

 העולמית
קטלוג חד שנתי המופץ 

 ברחבי הארץ והעולם

14 
פיצ'ינג לרעיונות תיעודיים 
 מקוריים במדיה החדשה

 יום אחד פאנל מומחים

 יומיים ו"למשקיע / מפיק מח פגישות "אחד לאחד" 15

16 
פרויקטים  -"ערוץ לשניים" 

 ישראליים
 משקיעים ומפיקים זרים

פגישות  339התקיימו 
 אישיות

 קטלוג -"ערוץ לשניים"  17
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל
 קטלוג חד שנתי

 מיני פיצ'ינג -ערוץ לשניים  18
פאנל של מנהלי רשתות 
טלוויזיה וקרנות קולנוע 

 םישראליי
 חודש

19 
cuts  &docs -  מסלול

 ראפ קאט
 משקיעים

לקחו חלק  2014בשנת 
פרויקטים  7במסלול זה 

 12-יוצרים  ו 20של 
משקיעים בינלאומיים צפו 
בפרויקטים בשלבי עריכה 

 מתקדמים

 קניינים מרכזים מהעולם "דוקושוק" 20
כותרים הוצגו בקטלוג  200

צפיות  185הדוקושוק , 
 סרטים 70-נרשמו עבור כ

 שיווק במעלה שנייה
  
  
  
  
  
  
  

 טריטוריות שונות בעולם קידום אמנות 21
פגישות במהלך שנת 

2014 

22 

איך מתעדים מאבק בזמן 
דיון והקרנת סרט  -אמת 

שעוקב מקרוב אחרי 
 מלחמת האזרחים בסוריה

 יום אחד יוצרים ישראליים

 ימים 8 יםמשקיעים ומפיקים זר כללי -מחווה ספרד  23

24 
הקרנות  -מחווה לספרד

 סרטים
 ימים 8 הקהל הרחב

25 Who is Who 
יוצרים ,במאים, מפיצים 

 ומפיקים
 יום אחד

26 

 shop Talkדיבור שוק 
Public TV in the 21st 

Century! 
 יום אחד יוצרים ומפיקים ישראליים

27 

 shop Talk Soדיבור שוק 
you want to coproduce 

with Canada Eh! 
 יום אחד יוצרים ומפיקים ישראליים
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 2014 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

28 

קופרו בקמפוס: ערוץ 
  -לשניים ודוקושוק 

 לסטודנטים

מכללות  8-סטודנטים מ
 מרחבי הארץ

פרוייקטים של  15נבחרו 
סטודנטים לשיחות המשוב 
 מול משקיעים בינלאומיים

  
  
  

29 
סרטי מדיה חדשה תמונת 

 מצב עולמית
 אחד יום כלל היוצרים

30 

What About The Title :
What are some of the 
best and worst titles 

commissioning editors 
have heard? 

 יום אחד הקהל הרחב

31 
סדנת אנימציה דוקומנטרית 

 )במכללת ספיר(
 חודש סטודנטים מכללת ספיר

 מדריך הקופרו 32
יוצרי קולנוע מכל שכבות 

 האוכלוסיה
 וש שניםאחת לשל

 -פעילויות קידום 
PROMOTION 

  
  

33 

דוקומיונטי בדרום ת"א 
אים בוצרים י-כחלק מיבו"ל 

 קהילהל
 סרטים 4הוקרנו  יוצרים וצופי קולנוע

 ימים 7 הקהל הרחב "ימי תרבות" 34

35 

דקומיוניטי בדרום הארץ 
יוצרים באים  -כחלק מיבו"ל 

 לקהילה

אוכלוסית הקשישים 
 בדרום הארץ

 סרטים 20הוקרנו 

 כל השנה היוצר הישראלי אתר אינטרנט 36 

האגודה 
לקידום 

הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

 1 תחרויות וטקסים

תחרות "פרסי אופיר" 
בתחום הקולנוע העלילתי 
לבחירת הסרט העלילתי 
 באורך מלא הטוב ביותר

חברי האקדמיה והקהל 
 הרחב

סרטים ,  36התמודדו 
   הקרנות    83נערכו 

 חודשיים

 
2 

פרס אופיר לסרט התיעודי 
 הארוך

חברי האקדמיה והקהל 
 הרחב

סרטים     29השתתפו 
 חודשיים

  3 
פרס אופיר לסרט התיעודי 

 הקצר
חברי האקדמיה והקהל 

 הרחב
סרטים       19השתתפו 

 חודשיים

  4 
פרסי אופיר לסרט העלילתי 

 הקצר
 חברי האקדמיה

סרטים        40הוגשו 
 ייםחודש

   כלל היוצרים תחרות בין יוצרים מצטיינים 5  

  6 
"חודש המועמדיות" הכרזה 

 על העולים לגמר
חברי האקדמיה והקהל 

 הרחב
 שמונה חודשים

 7 

טקס הענקת פרסי אופיר 
של האקדמיה לסרט הטוב 
ביותר וליוצרים מצטיינים 
בתחום הסרט העלילתי 
 ,התיעודי והסרט הקצר

ה"ע שרת התרבות , רו
חיפה, אנשי ציבור, יוצרי 
קולנוע, וחברי אקדמיה 

)הועבר בשידור חי בערוצי 
 רדיו ובטלווזיה(

 טקס בן יום אחד

 - הקהל הרחב יחסי ציבור לתחרות והטקס 8  

 פרסום
9 

שידור חי של הטקס בערוץ 
10 

 יום אחד הקהל הרחב

 10 

הפקת קטלוג סרטים שנתי 
לתיעוד היצירה הקולנועית 

ית בתחום הקולנוע השנת
העלילתי הארוך והקצר 

 והתחום התיעודי

משתתפים בטקס 
התחרות האקדמיה 

השנתית, מוסדות תרבות 
וקולנוע , המתענינים 

 בתחום

- 

 11 אתר אינטרנט  
אתר אינטרנט הכולל ארכיון 

 הקולנוע הישראלי
 - הקהל הרחב

  
  

פורום היוצרים 
 הדוקומנטרים

  
  
  
  

 1 תחרויות וטקסים
תחרות וטקס הענקת פרסי 

 הקולנוע הדוקומנטרי
 שמונה חודשים כלל היוצרים

סדנאות/ מפגשים/ 
 הרצאות/ כנסים

 כל השנה כלל היוצרים הדוקו הראשון שלי 2

 3 הקרנות סרטים
שיווק הסרט הישראלי 
 בפריפריה דוקו מודיעין

 חודש כלל אוכלוסיית מודיעין

  4 
שיווק הסרט הישראלי 

 דוקו בעמקבפריפריה 
 חודש כלל אוכלוסיית קיבוץ מזרע

 חודש לכל תלמידי בית הספר הקרנות בתיכון אילת 5  

 כל השנה כלל היוצרים תמונה חדה  6  
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 2014 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

 קטלוג אינטרנטי  7 קטלוג ומדריכים 

חברי הפורום, הגופים 
השונים הקשורים 
לתעשיית הקולנוע 

ולנצוגויות הישראליות 
 בחו"ל

 כל השנה

 כל השנה כלל היוצרים אתר האינטרנט של הפורום  8 אינטרנט אתר   

 כל השנה כלל היוצרים פייסבוק -רשת חברתית   9    

 כל השנה כלל היוצרים והקהל הרחב כתב עת מקוון -תקריב  10 פרסום ושיווק  

    11 
כלי  -ניוזלטר שבועי 

להעברת אינפורמציה 
 מפסטיבלים בארץ ובעולם

 ל השנהכ כלל היוצרים

 
 

אתר  הפעלת ;בחו"ל סרטים הקרנות ;ארגון פסטיבלים ;חומר פרסומיהפצת : כללו בין השארבחו"ל  השיווקפעילויות 

 .כנסיםאינטרנט וקיום 

 

 2014פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

 -קופרו 
הקרן 

לשיווק 
סרטי 

 תעודה

בשלב פיתוח  שיווק
 ושיווק במעלה שניה

 קידום אומנות  1

גרמניה,צרפת,שבדיה,דנ
מרק,נורבגיה,אוסטריה,ס
פרד,אטליה,ארה"ב,סין,יפ

 ן ורוסיה

 בינלאומי

 
 קהל היוצרים הישראלים בינלאומי מדריך הקופרו  2

 
 

 בינלאומי אתר האינטרנט של קופרו 3

יוצרים ישראליים, 
הגורמים הבינ"ל 

ה עם המשתפים פעול
קופרו )פסטיבלים, קרנות, 

רשתות, וגופי קולנוע 
 בינ"ל(

 4 שיווק בשלבי הפקה
קטלוג פורום 

 הקופרודוקציות 
 בינלאומי בינלאומי

 

 בינלאומי קטלוג -ערוץ לשניים  5 
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל

 ספרד משלחות  6  
בכירים מתעשיית הקולנוע 

 בחו"ל
 

 ניו יורק  7  
 צרפת  8  

 

 שבדיה בשבדיה -"בנוגע לישראל" 9  
 

 קהל מקצועי בינ"ל

 קהל מקצועי בינ"ל ספרד בספרד -"בנוגע לישראל" 10  

 

 11 
יעוץ  -בנוגע לישראל 
 ממוקד

 בינלאומי
פסטיבלים וגופי קולנוע 

 בינ"ל

 קניינים רלוונטיים בינ"ל בינלאומי קטלוג דוקושוק 12 שיווק בשלבי הפצה

 
 ספרד פוקוס על ישראל  13 

קניינים שהגיעו לשוק 
 הספרדי

פורום 
היוצרים 

הדוקומנטרי
 ים בישראל

 1 חומר פרסומי
קטלוג הקולנוע הדוקומנטרי 

 הישראלי
 בינלאומי

חברי הפורום,גופים שונים 
הקשורים לתעשיית 
הקולנוע ולנציגויות 
 השראליות בחו"ל

 2 

כלי –ניוזלטר שבועי 
ה להעברת אימפורמצי
 מפסטיבלים בעולם

 יוצרים דוקומנטריים בארץ בינלאומי

  3 
 -כתב עת מקוון  –תקריב 

 שנה רביעית
 בינלאומי בינלאומי

 בינלאומי אתר האינטרנט של הפורום 4 אתר אינטרנט
קהל רחב, תעשייה בארץ 

 ובעולם

 בינלאומי פייסבוק –רשת חברתית  5 
הציבור הרחב וחברי 

 הארגון

 ארה"ב דוקומנטרי חוצה יבשות 6 הקרנות
הקהילה היהודית 

 שבקליפורניה
 

 ארה"ב דוקומנטרי חוצה יבשות 7
סטודנטים באוניברסיטת 

 ניו אורלינס -טוליין 

 תעשייה בארץ ובחו"ל  בינלאומי פרס הפצה  8 פרסים
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 2014פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

 9 כנסים

כנס אקדמאי בינלאומי 
בנושא קולנוע דוקומנטרי 

 שנה רביעית -ישראלי 
 כלל היוצרים מיבינלאו

האגודה 
לקידום 

הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

 השתתפות בתחרות

1 

השתתפות בתחרות 
האוסקר האמריקאי 

בקטגוריית הסרט הזר 
 הטוב ביותר

 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

  

2 

סיוע לשיווקו של הסרט 
הישראלי הנשלח ע"י 
האקדמיה לתחרות 

 האוסקר בארה"ב

 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

 קשרים בינלאומיים
3 

השתתפות וחברות מן 
המניין באקדמיה  ארופאית 

EFA 
 - מדינות שונות

4 

חברות בפורום האקדמיות 
 Fan ofהאירופאיות 

Europe 
 - מדינות שונות
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אופן החלוקה של תקציב המועצה הישראלית לקולנוע  .10
 2014 תבשנ

 . גופים 29שחולקו בין  ₪מיליון  80על  תקציב הקולנוע עמד 2014בשנת 

 
 

הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2007-2014בשנים 

    2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

               אחוז אלפי ש"ח שם הגוף  

 21,560 20,128 22,793 22,905 23,771 23,131 23,369 26% 21,199 שראליקרן הקולנוע הי 1

 18,994 18,363 21,858 21,666 25,618 26,573 24,000 39% 30,968 קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות  2

3 
הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי 

 קולנוע וטלוויזיה
3,498 4% 3,676 7,031 7,366 6,971 6,252 5,490 6,050 

 4,317 4,157 4,869 4,201 4,556 4,671 4,108 7% 5,627 קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה 4

5 
ארכיון ישראלי  -סינמטק ירושלים 

 לסרטים
1,605 2% 1,584 1,996 2,086 2,085 2,025 1,586 1,998 

 1,901 1,906 2,454 2,376 2,624 2,837 2,491 11% 8,556 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 6

7 
החברה לאמנות, תרבות וספורט 

 חיפה בע"מ )סינמטק חיפה(
922 1% 819 1,008 1,157 1,157 1,222 1,029 1,094 

 208 235 289 334 332 249 243 1%> 246 סינמטק שדרות 8

9 
העמותה לקידום  -דוקאביב 

 1הסרט הדוקומנטרי
522 1% 452 546 482 482 551 395 423 

10 
ם הקולנוע בישראל האגודה לקידו

 האקדמיה -
513 1% 359 526 545 545 580 552 542 

11 
פורום היוצרים הדוקומנטריים 

 בישראל
461 1% 227 346 408 408 384 304 178 

12 
האגודה למפעלי תרבות ונוער 

 אביב(-יפו )סינמטק תל-בת"א
1,860 2% 602 730 948 948 972 979 557 

 201 167 208 186 186 159 168 1%> 176 איגוד שחקני המסך  -שח"ם 13

14 
איגוד העובדים בקולנוע 

 ובטלוויזיה בישראל
176 <1% 147 148 166 166 186 148 178 

15 
מרכז קהילתי ראש פינה )סינמטק 

 ראש פינה(
231 <1% 243 249 281 281 253 235 150 

16 
אביב )הפסטיבל -אוניברסיטת תל

 הבינלאומי לסרטי סטודנטים( 
454 1% 391 104 203 203 256 295 235 

17 
איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה 

 בישראל
176 <1% 168 169 197 197 208 167 201 

 56 120 104 135 134 148 147 1%> 165 איגוד התסריטאים בישראל 18

19 
איגוד מקצועי של במאי קולנוע 

 דוב-וטלוויזיה ע"ש יעקב בן
165 <1% 147 148 135 135 104 120 56 

 273 500 502 501 ,501 765 1,033 1% 1,140 קרן לשיווק סרטי תעודה –קופרו  20

 167 133 0 106 106,7 98 70 1%> 191 פסטיבל קולנוע יהודי 21

22 
מכללת ספיר )פסטיבל קולנוע 

 דרום(
468 1% 400 491 414 414 358 277 283 

 133 153 153 0 169 130 142 1%> 153 סינמטק נצרת -אלסנא  23



 
 

 
 
 

68 

  2014 בישראל קולנוע

 68 

הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2007-2014בשנים 

    2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

               אחוז אלפי ש"ח שם הגוף  

24 
פסטיבל  –עמותת נשים בתמונה 
 בינלאומי לסרטי נשים

0 0% 0 249 213 213 219 147 167 

 _ _ _ _ 169 130 177 1%> 231 החברה לתרבות חולון 25

 _ _ _ _ _ 74 73 1%> 77 איגוד עורכי תמונה וקול בישראל 26 

 _ _ _ _ _ _ 122 1%> 338 פסטיבל אנימציה 27

 _ _ _ _ _ _ 104 1%> 253 אייקון פסטיבל 28

 _ _ _ _ _ _ 104 1%> 244 הפסטיבל הגאה 29

 75,389 60,189 57,902 67,000 72,993 72,912 65,563 100% 80,615  סה"כ  

 

 תחומי התמיכה  10.1

יועדו להפקת  מתוכם (88%)מיליון ש"ח  70.18מיליון ש"ח.  80-כהסתכם ב 2014תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 
( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, סינמטקים, 12%מיליון ש"ח ) 9.7.-סרטים ישראליים ו

 איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

 לפי תחומים ,2014חלוקת תקציב המועצה הישראלית לקולנוע בשנת  :55לוח 

 סכום בש"ח ועתחומי הסי  
אחוז מתקציב 
הסיוע להפקת 

 סרטים

אחוז מסה"כ תקציב 

 התמיכה

 תקציב הסיוע להפקת סרטים

 59% 67% 47,238,256 סרטים עלילתיים 1

 4% 5% 3,531,446 סרטים קצרים 2

 16% 18% 12,538,880 סרטי תעודה 3

 7% 8% 5,520,000 סרטים ייעודיים 4

 2% 2% 1,360,000 סרטי גמר של סטודנטים 5

 88% 100% 70,188,582 סיכום ביניים  

 תקציב הסיוע לפעילויות אחרות

 5% 41% 4,053,554 פסטיבלים 1

 1% 10% 1,015,967 איגודים 2

 2% 19% 1,850,000 סינמטקים 3

 1% 11% 1,110,000 ארכיונים ושימור 4

 2% 18% 1,747,934 שיווק 5

 12% 100% 9,777,455 סיכום ביניים  

 100%   79,966,038 סה"כ תקציב התמיכה  

 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך 67%מיליון ש"ח ) 70.18מיליון ש"ח מתוך  47

( הוקצו לסיוע בהפקת 18%מיליון ש"ח ) 12.5דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80מלא )סרטים באורך 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי מיוחד 8%מיליון ש"ח ) 5.52רטים תיעודיים, ס
( הוקצו לסיוע להפקת ₪5% )מיליון  3.53לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

( הוקצו לסיוע 2%ש"ח )מיליון  1.36ים בעיקר לשידור בטלוויזיה( דקות, המיועד 70-ל 20סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.
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סינמטקים , ל( 41%ש"ח ) מיליון 4.05פסטיבלים מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו ל 9.77מתוך 

₪ מיליון  1.11(, 18%מיליון ש"ח ) 1.74הסרט הישראלי הוקצו  (, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק19%מיליון ש"ח ) 1.85
 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע10%ש"ח ) מיליון 1.01-וום ארכיונים ושימור ( הוקצו לתח11%)

 

 הגופים הנתמכים  10.2

 התמיכה בקרנות להפקת סרטים ולשיווק )בש"ח( :56לוח 

 שם הקרן

 התחום

סך התמיכה 
סרטים  בקרן

 עלילתיים
סרטים 
 קצרים

סרטי 
 תעודה

סרטים 
 ייעודיים

סרטים 

נסיוניים 
וסרטי 

 סטודנטים

 שיווק

 22,912,151 0 0 0 0 0 22,912,151 קרן הקולנוע הישראלי 1

 27,664,189 0 601,637 0 2,736,447 0 24,326,105 קרן יהושוע רבינוביץ' לאמנויות 2

3 
וצרי הקרן החדשה לקידום ועידוד י

 קולנוע וטלוויזיה
0 0 6,922,389 0 205,409 0 7,127,798 

 5,368,359 0 0 0 2,914,773 2,453,586 0 קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה 4

 7,199,497 0 601,637 5,520,000 0 1,077,860 0 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 5

 0 0 0 0 0 0 0 המרכז לאמנות עכשווית 6

 1,014,096 1,014,096 0 0 0 0 0 לשיווק סרטי תעודה קרן -קופרו  7

 71,286,090 1,014,096 1,408,683 5,520,000 12,573,609 3,531,446 47,238,256 סה"כ  
 

גופים שעסקו בסיוע  שבעהגופים, מתוכם  29-מיליון ש"ח, הוענק ל 80-שהיה כ, 2013תקציב המועצה לקולנוע בשנת 

(, לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות הוקצו 32%מיליון ש"ח ) 22.9הישראלי הוקצו  קרן הקולנועלהפקת סרטים ולשיווקם: ל

ור לסרטי קולנוע (, לקרן מק10%מיליון ש"ח ) 7.12(, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה הוקצו 39%מיליון ש"ח ) 27.66
הקרן  –לקופרו (, 10%מיליון ש"ח ) 7.19וקצו תרבותי ה-( ולקרן גשר לקולנוע רב8%מיליון ש"ח ) 5.36הוקצו וטלוויזיה 

 .(₪1% )מיליון  1.01הוקצו תעודה לשיווק סרטי 

להפקת סרטים עלילתיים, ניתנו לקרן הקולנוע  2014( שהוקצו בשנת 49%מיליון ש"ח ) 47.2מיליון ש"ח מתוך  22.9 
 .( ניתנו לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות51%מיליון ש"ח ) 24.32-הישראלי ו

להפקת סרטים קצרים, ניתנו לקרן מקור לסרטי קולנוע  2014( שהוקצו בשנת 69%מיליון ש"ח ) 3. 5מיליון ש"ח מתוך  2.45

 ( ניתנו לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי.31%מיליון ש"ח ) 1.07-וטלוויזיה ו

 6.9 ,יהושע רבינוביץ' לאמנויותלקרן ( שהוקצו להפקת סרטי תעודה ניתנו 22%מיליון ש"ח ) 12.57מיליון ש"ח מתוך  2.7

( ניתנו לקרן מקור לסרטי קולנוע 23%מיליון ש"ח ) 2.9-והחדשה לקולנוע וטלוויזיה ( ניתנו לקרן 55%מיליון ש"ח )

 וטלוויזיה.

 . תרבותי-נו לקרן גשר לקולנוע רבלהפקת סרטים ייעודיים, נית 2014הוקצו בשנת ש₪ מיליון  5.5כל התמיכה בסך 

אלף  205( שהוקצו להפקת סרטי תעודה ניתנו לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות, 43%מיליון ש"ח ) 1.4ח מתוך אלף ש" 601

 תרבותי.-( ניתנו לקרן גשר לקולנוע רב43%אלף ש"ח ) 601-( ניתנו לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ו15%ש"ח )
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 חומי פעילותם )בש"ח(סכומי התמיכה לכל הגופים )למעט קרנות( לפי ת :57לוח 

 שם הגוף

 התחום
סך התמיכה 

 סינמטקים איגודים פסטיבלים בגוף
ארכיונים 

 ושימור
 שיווק

1 
אוניברסיטת תל אביב )הפסטיבל הבינלאומי 

 לסרטי סטודנטים(
454,192 0 0 0 0 454,192 

 165,082 0 0 0 165,082 0 איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל 2

 146,579 0 0 0 146,579 0 ד התסריטאים בישראל איגו 3

 165,028 0 0 0 165,028 0 איגוד מפיקי סרטים וטלויזיה בישראל 4

 146,579 0 0 0 146,579 0 איגוד הבמאים  5

 153,119 0 0 153,119 0 0 סינימטק נצרת  -אלסנא  6

7 
העמותה לקידום הסרט  -דוקאביב 

 הדוקומנטרי
530,142 0 0 0 0 530,142 

8 
יפו -האגודה למפעלי תרבות ונוער בת"א

 )סינמטק תל אביב(
338,063 0 280,452 277,500 0 896,015 

9 
 -האגודה לקידום הקולנוע בישראל 

 האקדמיה
0 0 0 0 478,849 478,849 

10 
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה 

 )סינמטק חיפה(
679,434 0 233,942 0 0 913,376 

 478,779 0 0 0 0 478,779 )פסטיבל קולנוע דרום( מכללת ספיר 11

12 
מרכז קהילתי ראש פינה )סינמטק ראש 

 פינה(
0  239,316  0 239,316 

 1,146,994 0 832,500 314,494   0 ארכיון ישראלי לסרטים -סינמטק ירושלים  13

 239,316 0 0 239,316 0 0 סינמטק שדרות 14

15 
בינלאומי  פסטיבל -עמותת נשים בתמונה 

 לסרטי נשים
0 0 0 0 0 0 

 411,311 254,989 0 0 156,321 0 פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל 16

 191,472 0 0 0 0 191,472 פסטיבל קולנוע יהודי 17

 165,028 0 0 0 165,028 0 איגוד שחקני המסך -שח"ם  18

 72,200 0 0 0 72,200 0 איגוד עורכי תמונה וקול בישראל 19

 205,617 0 0 205,617 0 0 החברה לתרבות חולון 20

 0 0 0 0 0 338,063 פסטיבל אנימציה 21

 0 0 0 0 0 253,241 פסטיבל אייקון 22

 0 0 0 0 0 244,032 הפסטיבל הגאה 23

 183,743 0 0 183,743 0 0 בית גבריאל -מ.א עמק הירדן  24

 7,382,736 733,838 1,110,000 1,850,000 1,016,817 3,507,418 סה"כ  

גופים העוסקים בתחומי פעילות  24-בנוסף לגופים העוסקים בסיוע להפקת סרטים, תמכה מועצת הקולנוע הישראלית ב
גופים להפקת פסטיבלים: אוניברסיטת תל אביב )הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  לתשעה₪ מיליון  3.5אחרים. הוקצו 

"מ; מכללת עיפו; החברה לאמנות, תרבות וספורט חיפה ב-רבות ונוער בת"אסטודנטים(; דוקאביב; האגודה למפעלי ת

איגודים:  לשבעהש"ח  מיליוןהוקצו פסטיבל אנימציה, פסטיבל אייקון והפסטיבל הגאה. פסטיבל קולנוע יהודי, ספיר; 
יזיה בישראל; איגוד איגוד העובדים בקולנוע וטלוויזיה בישראל; איגוד התסריטאים בישראל; איגוד מפיקי סרטים וטלוו

ואיגוד עורכי תמונה וקול  איגוד שחקני המסך –שח"ם ; במאי קולנוע וטלוויזיה; פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל

יפו; החברה לאמנות, תרבות -האגודה למפעלי תרבות ונוער בת"א סינמטקים: לשמונה₪ מיליון  1.85. הוקצו בישראל
סינמטק ארכיון ישראלי לסרטים , –ראש פינה )סינמטק ראש פינה(; סינמטק ירושלים וספורט חיפה בע"מ; מרכז קהילתי 

₪  אלף 832. הוקצו והחברה לתרבות חולון )סינמטק חולון( בית גבריאל –, מ.א. עמק הירדן סינמטק נצרת ,שדרות

תה מטרה לסינמטק תל לאו₪ אלף  277כמו גם  ארכיון ישראלי לסרטים, לצורך ארכיונים ושימור –לסינמטק ירושלים 
האקדמיה ופורום היוצרים  –האגודה לקידום הקולנוע הישראלי גופים:  לשנילצורך שיווק  ₪אלף  733הוקצו  אביב.

 הדוקומנטריים בישראל.
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