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 תקציר הדוח
 

סרטים  –סרטים ישראליים חדשים  247וע ובטלוויזיה הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנ 2016בשנת 

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

נוע, ( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קול11הסרטים )% 247מתוך  28המועצה הישראלית לקולנוע. 

דקות(,  70-20טלוויזיה, שאורכם ( היו סרטים קצרים )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה ב14%) 34דקות לפחות(,  80שאורכם 

סטודנטים. ראו רשימת הסרטים ( היו סרטי 41%) 102-ו ם( היו סרטים ייעודיי17%) 43( היו סרטים תיעודיים, 16%) 40

 .1בנספח 

 374-י קולנוע ובבת 44-סרטים ישראליים, ב 26סרטים שונים, מתוכם  233, 2016ו בשנת ארץ הוקרנהי ביישובים ברח 29-ב

את רשימת בתי  4ו בנספח ראמושבים ) 56,281מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם אולמות )בחלק 

באולמות הוקרנו סרטים ים, בישובים קטנ. כמו כן, הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו בשמונת הסינמטקים

 שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים ואולמות של צה"ל, שלגביהם לא נמסרו נתונים. 

. 1,899,774 היה בארץ שהוקרנו בבתי הקולנועהעלילתיים  בסרטים ישראלייםמצפייה  כרטיסים שנמכרופר המס 2016בשנת 

בן בכר ואיציק ל ש הלהקה האחרונה בלבנוןסרט כרטיסים, ל 341,147 נמכרו בסה"כ שמעוןל אמיל בן שישמח חתני סרט ל

 כרטיסים. 175,000 נמכרו בסה"כ רמה בורשטייןל ש לעבור את הקירסרט כרטיסים ול 290,566 נמכרו בסה"כ קריחלי

מיליון ש"ח. סה"כ  101.90-הסתכם ב 2016הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  33התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  47.12-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

( ₪46%).  

מן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי בארבעה סרטים ההכנסות עלו על 

 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 341,147-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 4.22עלתה  ישמח חתניהוצאות ההפקה: הפקתו של הסרט 

מבקרים בארץ  290,566-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 5.68עלתה הלהקה האחרונה בלבנון הפקתו של הסרט ₪, מיליון  10.01

מבקרים בארץ  148,656-יו ממיליון ש"ח והכנסות 3.79עלתה גאליס קונקט  הפקתו של הסרט ₪, מיליון  9.01-הסתכמו ב

מבקרים בארץ  117,017-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 3.09עלתה סופת חול הפקתו של הסרט ₪, מיליון  4.80 -הסתכמו ב

  ₪,.מיליון  3.32-הסתכמו ב

 
 עמק הירדן והרצליה מוקרנים –אביב, חיפה, ראש פינה, שדרות, חולון, בית גבריאל -בשמונת הסינמטקים ירושלים, תל

סרטים  77,139מקומות ישיבה. בספריות הסרטים של הסינמטקים נשמרים בסך הכול  4,719אולמות ובהם  22-הסרטים ב

(. מספר הספרים 31,000ובספריית סינמטק ירושלים  42,845)רובם נשמרים בספריות הסרטים של סינמטק תל אביב 

ובספריית סינמטק ירושלים  10,592ינמטק תל אביב בסך הכול )רובם בספריות של ס 19,882בספריות הסינמטקים הוא 

8,000    .) 

 ₪. 32-אולמות. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם ב 368-ב נווקרהסרטים ש 233-מיליון מבקרים ב 17צפו  2016נת בש

 

פה, פסטיבלים )פסטיבל הסרטים הבינלאומי חי 11ידי -הוענקו פרסים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע על 2016בשנת 

אביב, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה קומיקס -פסטיבל הקולנוע בירושלים, דוק

וקריקטורה, פסטיבל הקולנוע הגאה, הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים, פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל אפוס, פסטיבל 

הסרטים בערבה. כמו כן הוענקו פרסים במסגרת תחרות האקדמיה  תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער ופסטיבל

 ידי פורום היוצרים הדוקומנטריים.-פרסי אופיר ועל - ההישראלית לקולנוע וטלוויזי

מדינות. חלק מן הסרטים  69-פסטיבלים שהתקיימו ב 425-ב, 108  -מספר שיא של סרטים ישראליים  השתתפו 2016בשנת 

 .587-הסרטים הגיע ל 108אחד, לכן מספר ההשתתפויות של השתתפו ביותר מפסטיבל 

פרסים. חמישה סרטים זכו  86-זכו ב 2016בפסטיבלים בחו"ל בשנת  ( הסרטים הישראליים שהוקרנו43%) 108מתוך  46

 NETPACזכה בפרס  מייסלון חמוד של לא פה, לא שםהסרט  :A List  -קולנוע עלילתי  מסוגבפרס בשישה פסטיבלים 
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Award  בפסטיבלToronto International Film Festival  בקנדה, ובשלושה פרסים בפסטיבלSan Sebastian   :בספרד

Eroski' Youth Award, The Sebastian Award  ו-TVE – Another Look Award של עילית זקצר סופת חול  . הסרט

הדס בן של  אנשים שהם לא אניבארה"ב. הסרט  Sundance Film Festivalזכה בפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל 
של איתן עמר זכה בפרס  לב שקט מאדבארגנטינה. הסרט  פסטיבל מאר דל פלאטהב הסרט הטוב ביותרזכה בפרס  ארויה

מקום ראשון בתחרות של אור סיני זכה  אנהבאסטוניה. הסרט  Tallinn Black Nightsהסרט הטוב ביותר בפסטיבל 

בקנדה. שלושה סרטים זכו בפרס  Toronto International Film  פסטיבלבצרפת ובציון לשבח ב בל קאןסינפונדסיון בפסטי

 Berlin Filmזכה בפרס הקהל בפסטיבל  של אודי אלוני 48 ג'אנקשן: הסרט A List -תיעודי בשני פסטיבלים מסוג קולנוע 

Festival  זכה בפרס של תומר וברק הימן  מי יאהב אותי עכשיובגרמניה, הסרטAudience Award  בפסטיבלKarkov 

Film Festival  של תמר קיי זכה בפרס דרקון הזהב לסרט הקצר הטוב ביותר גם כן בפסטיבל  בית האילמתבפולין. הסרט

Karkov Film Festival  מועמד לרשימת הקצרים הבינלאומיים באוסקר של תמר קיי היה  בית האילמתבפולין. הסרט
( 38%) 33פסטיבלים לקולנוע עלילתי, ובפסטיבלים אחרים הוענקו  19-סרטים ב 17-( פרסים הוענקו ל48%) 41. בהוליווד
 פסטיבלים. 25-סרטים ב 16-פרסים ל

 

 
 
 

 
 
 
 
 

, ארגון השחקנים בישראל -שח"םפעלו שבעה ארגונים יציגים לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע:  2016שנת ב

, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל –אקט , םיפורום היוצרים הדוקומנטרי, הבמאים איגוד, איגוד התסריטאים

 . איגוד מקצועות האנימציהו איגוד מקצועות הפוסט בישראל -איגוד העורכים 

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

קיום טקסים, תחרויות  ;וקה לפי מספר תחומים המפורטים בלוחות הבאים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגוןבחל

הפעלת אתרי אינטרנט,  ;פרסומים ;ארגון סדנאות, כיתות אומן והשתלמויות ;ימי עיון והרצאות ;ארגון כנסים ;ופסטיבלים

 סדנאות, כיתות אמן השתלמויות ופעילויות ציבוריות.

סרטים  832כותרים של סרטים ישראליים, מתוכם:  25,337 2016ארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים נמצאו בסוף שנת ב

כותרים של יומני חדשות. כותרים אלו שמורים  1,653-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,852תיעודיים, סרטים  21,000עלילתיים,

 . DVDבפורמט  2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,633וידאו סרטי  11,645בפורמט פילם,  14,750בפורמטים שונים: 

סרטים  2,524סרטים עלילתיים,  1,854כותרים של סרטים ישראלים, מהם  5,668בסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכול 

סרטי וידאו  3,201יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים:  19-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,271תיעודיים, 

VHS בפורמט  2,467-ו ,DVD סרטים להשאלה. 305-קבצי מחשב ו 483מהם 

 

. האגודה 2הקרן לשיווק סרטי תעודה,  –. קופרו 1פעילויות לשיווק סרטים ישראליים:  2016שלושה גופים קיימו בשנת 

ילות שיווק בארץ . פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל. גופים אלו קיימו פע3-האקדמיה, ו –לקידום הקולנוע בישראל 

פרסום קטלוגים  ;הפעלת אתר אינטרנט ;הפעלת ארכיון ;יחסי ציבור ופרסום ;בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים

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

הפעלת אתר  ;הקרנות סרטים בחו"ל ;ארגון פסטיבלים ;ת חומר פרסומיפעילויות השיווק בחו"ל כללו בין השאר: הפצ

 אינטרנט וקיום כנסים.

( מתוכם יועדו להפקת 86%מיליון ש"ח ) 69.07מיליון ש"ח.  80-הסתכם ב 2016תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, ( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: 14%מיליון ש"ח ) 10.92-סרטים ישראליים ו

 סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים 68%מיליון ש"ח ) 60.07מיליון ש"ח מתוך  46.69

( הוקצו לסיוע 16%מיליון ש"ח ) 10.89בתי הקולנוע(. דקות או יותר המיועדים להקרנה ב 80באורך מלא )סרטים באורך 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי 8%מיליון ש"ח ) 5.5בהפקת סרטים תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪7% )מיליון  4.62מיוחד לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

( הוקצו 2%ש"ח )מיליון  1.35דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  70-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.

ים סינמטק, ל( 42%ש"ח ) מיליון 4.57פסטיבלים מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו ל 10.92מתוך 

₪ מיליון  1.2(, 18%מיליון ש"ח ) 1.94(, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 18%מיליון ש"ח ) 2.0

 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע11%ש"ח ) מיליון 1.2-ו( הוקצו לתחום ארכיונים ושימור 11%)
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 2016בשנת  ןם שהופקו בסיועסרטיהפעילות הקרנות ו .1

 הסרטים החדשים  1.1

 
 

 , לפי סגנון הסרט2009-2016מספר הסרטים* שהוקרנו לראשונה בשנים : 1לוח 
סגנון  

 הסרט
 סה"כ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 208 28 32 19 35 37 24 18 15 עלילתי

 149 34 21 27 18 14 11 16 8 קצר

 292 40 37 39 69** 38 49 43 46 תעודה

 261 43 52 36 19 34 24 26 27 עודייי

 544 102 103 117 63 50 29 51 29 סטודנטים

 1,454 247 245 238 135 173 137 154 125 סה"כ

 סרטים קצרים 21*מתוכם *ידי המועצה הישראלית לקולנוע; -* סרטים שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על
 
 
 

ם סרטי –סרטים ישראליים חדשים  247לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  הוקרנו 2016בשנת 

ידי -שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על - וסרטי סטודנטים םניסיוניי, םייעודיי, סרטים סרטי דרמהעלילתיים, תיעודיים, 

ילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, ( היו סרטים על11הסרטים )% 247מתוך  28המועצה הישראלית לקולנוע. 

דקות(,  70-20טלוויזיה, שאורכם )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה ב סרטים קצרים( היו 14%) 34 ,דקות לפחות( 80שאורכם 

ראו רשימת הסרטים  .סטודנטים( היו סרטי 41%) 102-ו םייעודייהיו סרטים  (17%) 43סרטים תיעודיים, היו ( 16%) 40

 .1בנספח 

 
 

מיליון ש"ח  10.11היה הסרט העלילתי בעל התקציב הגבוה ביותר,  אבי נשר של בבימויו החטאים הסרט, 2016בשנת 

היה בעל התקציב  שמעון דותןשל  בבימויו המתנחליםבתחום הסרטים העלילתיים בפרט ובכל התחומים ככלל. הסרט 

היה בעל התקציב הגבוה ביותר,  מיה חטבשל  בבימויה ין העולמותבמיליון ש"ח בתחום סרטי תעודה,  4.7 הגבוה ביותר,

היה בעל התקציב ז'אן פייר ליידו בבימויו של  נסיעה במרחבים –אלג'יר ירושלים  ,בתחום הסרטים הקצרים₪ מיליון  1.12

שבוימו  חשפניתה האחות, הבייביסיטר, הבמאית, אסופת הסרטיםו ש"ח בתחום הסרטים הייעודייםאלף  965הגבוה ביותר, 

בתחום סרטי ₪ אלף  344התקציב הגבוה ביותר,  תבעל , הייתהשירה פיורסקיו יסמין שרייר, שירה פורת, חלי הרדיעל ידי 

 סטודנטים.
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 2016הסרטים בעלי התקציב הגבוה ביותר לשנת  5: 2לוח 

 תקציב הסרט שם התסריטאי שם הבמאי שם הסרט  

 סרטים עלילתיים

 10,112,963 אבי נשר י נשראב החטאים 1

 8,255,940 יוסי אבירם יוסי אבירם הגבעה 2

 5,792,525 תאמר נפאר  אודי אלוני 48ג'אנקשן  3

 5,688,000 בן בכר בן בכר הלהקה האחרונה בלבנון 4

 4,697,315 אורלי רובינשטיין קצף וולף י.   אמיר ציפורי חול 5

 סרטים קצרים 

 1,124,150 מיה חטב מיה חטב בין העולמות 1

 599,802 עלמה גינהר דינה צבי ריקליס  אשת השגריר 2

 320,975 נדב לפיד נדב לפיד מיומנו של צלם חתונות  3

 312,000 אלמורק מרשה אלמורק מרשה עם הפנים לקיר 4

 307,059 תום שובל  תום שובל  הצדקה  5

 סרטי תעודה

 4,799,008 - שמעון דותן המתנחלים 1

 2,293,838 יריב מוזר יריב מוזר בן גוריון אפילוג 2

3 
הממלכה המופלאה של  

 פאפא אלייב
 1,839,334 טל ברדה ונועם פנחס טל ברדה ונועם פנחס

 1,735,341 - מאיה זינשטיין טהורה לעד 4

 1,729,300 רוני אבולעפיה רוני אבולעפיה בית הספר לתקוה )סדרה( 5

 סרטים ייעודיים

1 
נסיעה  –יר ירושלים אלג'

 במרחבים 
 965,667 ז'אן פייר ליידו  ז'אן פייר ליידו 

 718,028 - עביר חדאד נשות החופש 2

 548,000 אלכס פלבניק ורומן שומנוב רומן שומנוב החולמים מבבילון  3

4 
סרטי ג'רוזלם פילם וורקשופ 

 )אוסף(
 יוצרים שונים מהארץ ומחו"ל

- 519,830 

5 
, מי אנחנו סיפור פתוח

 באמת, מקום בטוח
 485,000 - מוטי מאור ועומר יפמן

 סרטי גמר סטודנטים

1 

 חלי הרדי חלי הרדי האחות

344,000 

 שירה פורת שירה פורת הבייביסיטר

 יסמין שרייר יסמין שרייר הבמאית

 שירה פיורסקי שירה פיורסקי החשפנית

 חלי הרדי חלי הרדי האחות

 מאיה מאירי מאיה מאירי לבד בברלין - עבר ועתיד 2
190,390 

 רוני כהנא רוני כהנא קורט ועומר -עבר ועתיד  

 101,500 אורי מרגלית  אורי מרגלית  טבעות בצל 3

 100,000 לילך מרקמן לילך מרקמן גוף  4

 74,624 אדם ושרה בוזקוב-עמרי בר שרה בוזקוב לילה חסר שחר 5
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 מסלולי תמיכה 1.2

במסלול ו סרטים נתמכו בסלול פיתוח והפקה 31סרטים במסלול הפקת סרטים, עוד  106-הקרנות תמכו ב 2016בשנת 

 סרטים.  21-השלמת הפקה ניתנה תמיכה ל

 

 לפי מסלולי תמיכה 2016-מספר הסרטים שהוקרנו לראשונה ב: 3לוח 

תחום 
 תמיכה

 שם המוסד
פיתוח 
 והפקה

 הפקה 
השלמת 

 הפקה
 סה"כ

 17 6 9 2 קרן הקולנוע הישראלי עלילתי

 20 9 11 0 ' לאמנויותרבינוביץקרן יהושוע   

 37 15 20 2   סיכום ביניים

 קצר
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
2 2 0 4 

 30 2 26 2 קרן גשר  

 34 2 28 4   סיכום ביניים

 10 1 9 0 קרן יהושוע רבינוביץ' לאמנויות תעודה

  
ום ועידוד הקרן החדשה לקיד

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
0 15 3 18 

  
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
0 13 0 13 

 41 4 37 0   סיכום ביניים

 29 0 21 8 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי עודייי

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
17 0 0 17 

 46 0 21 25   סיכום ביניים

 154* 21 106 31   סה"כ

סרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת *  

 

 

-מסלולים לכתיבה ופיתוח תסריטים. בכל המסלולים תמכו הקרנות ב 38 -ב₪ מיליון  9.15השקיעו הקרנות  2016בשנת 

 תסריטים.   271
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 2016-ם במסלולי סיוע בכתיבה ופיתוח תסריטי: 4לוח 

תחום 
 תמיכה

 מס' מסלולים   שם המוסד
מס' תסריטים 

 שנתמכו
סך סכום 
 התמיכה

  1,465,000 37 4 קרן הקולנוע הישראלי עלילתי

  
' רבינוביץקרן יהושוע 

  לאמנויות
4 27 1,095,000  

  2,560,000 64 8   סיכום ביניים

 קצר
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
1 4 60,000 

  218,000 39 4 רן גשרק  

  278,000 43 5   סיכום ביניים

 תעודה
קרן יהושוע רבינוביץ' 

 לאמנויות
2 12 240,000  

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
6 17 440,000 

  
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
1 6 160,000  

  840,000 35 9   סיכום ביניים

  2,621,775 67 4 גשר לקולנוע רב תרבותיקרן  יעודיי

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
12 62 2,850,574  

  5,472,349 129 16   סיכום ביניים

  9,150,349 271 38   סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסרטים וסה"כ תמיכת הקרן ₪  2,570,564סרטים דלי תקציב שסך תקציבם  5-קרן הקולנוע הישראלי תמכה ב 2016בשנת 

     וסה"כ תמיכת הקרן בסרטים₪  1,339,800 סרטים דלי תקציב שסך תקציבם 4-רבינוביץ' תמכה ב קרן ₪, 1,019,000

 (.1)ראו רשימת הסרטים דלי התקציב בנספח   ₪ 397,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: תקציב הסרט 2016סרטים דלי תקציב שהפקתם הושלמה בשנת : 5לוח 
 בש"ח -ותמיכת הקרן 

 הקרןשם 
מס' סרטים דלי 

 מכותתקציב שנ
סה"כ תקציב 

 הסרטים
סה"כ תמיכת הקרן 

 בסרטים

 1,019,000 2,570,564 5 קרן הקולנוע הישראלי

 397,000 1,339,800 4 קרן רבינוביץ'
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 מקורות מימון להפקת הסרטים – 1.3

 

 

 

 

ה בשנת סרטים שהוקרנו לראשונ הפקתמקורות מימון לא':  6לוח 
 : סרטים עלילתיים 2016

מספר  שם המקור מס'
 סרטים

 אחוז סכום

 43% 41,727,500 25 קרנות קולנוע 1

 12% 11,542,371 15 מקורות פרטיים בארץ 2

 6% 5,650,000 7 גופי שידור בארץ 3

ההפקה יוצרים וצוות 4  15 4,333,179 4% 

5 
מקורות ציבוריים 

 בארץ
17 19,457,791 20% 

 16% 15,282,837 9  בחו"ל קורותמ 6

 
 100% 97,993,678 25*  סה"כ

 סרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת בלבד* 

 
 

 . ₪ 101,204,838היה  2016לראשונה בשנת  שהוקרנו)לא כולל סרטים דלי תקציב( עלילתיים סרטים  28עלות ההפקה של 

₪  26,671,455  - מקורות פרטיים בארץ(, ₪43% ) 43,892,050  - קולנועהרנות היו: ק אלה סרטים להפקתמימון המקורות 

₪  5,013,725  -ההפקה  יוצרים וצוות(, ₪6% ) 5,650,000 - גופי שידור בארץ(, ₪16% ) 15,712,837 - מקורות בחו"ל(, 26%)

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2 ראו בנספח (.₪4% ) 4,264,771 - מקורות ציבוריים בארץ( ו5%)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקורות המימון להפקת הסרטים ₪.   6,882,544היה  2016 שהוקרנו לראשונה בשנת קצריםסרטים  30עלות ההפקה של 

₪  637,825  -ההפקה  יוצרים וצוות(, ₪9% ) 641,743  - מקורות פרטיים בארץ(, ₪61% ) 4,164,150  -היו: קרנות הקולנוע 

(, ₪6% ) 431,159 - מקורות בחו"ל( ו₪6% ) 400,000 - גופי שידור בארץ(, ₪9% ) 607,667 - מקורות ציבוריים בארץ(, 9%)

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2ראו בנספח 

 

 

 

  

 

 

 

 

סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  הפקתמקורות מימון ל ב': 6לוח 
 : סרטים קצרים2016

מספר  שם המקור מס'
 סרטים

 אחוז סכום

 61% 4,164,150 30 קרנות קולנוע 1

 9% 641,743 7 מקורות פרטיים בארץ 2

 6% 400,000 4 גופי שידור בארץ 3

ההפקה ם וצוותיוצרי 4  15 637,825 9% 

5 
מקורות ציבוריים 

 בארץ
8 607,667 9% 

 6% 431,159 10 מקורות בחו"ל 6

 
 100% 6,882,544 30* סה"כ

 סרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת בלבד* 
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מקורות המימון להפקת הסרטים ₪.   33,693,674היה  2016סרטים תיעודיים שהוקרנו לראשונה בשנת  28עלות ההפקה של 

(, ₪20% ) 6,816,790  -(, קרנות הקולנוע ₪27% ) 9,172,384 - מקורות בחו"ל(, ₪36% ) 12,128,054 - גופי שידור בארץהיו: 

 - מקורות ציבוריים בארץ(, ו₪4% ) 1,188,292  - מקורות פרטיים בארץ( ₪9% ) 2,975,092  -ההפקה  יוצרים וצוות

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2(. ראו בנספח ₪4% )1,413,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקורות המימון להפקת הסרטים ₪.   4,154,691היה  2016שהוקרנו לראשונה בשנת ייעודיים סרטים  11עלות ההפקה של 

יוצרים (, ₪15% ) 618,042 - מקורות בחו"ל(, ₪18% ) 768,000 - גופי שידור בארץ(, ₪46% ) 1,930,509  -היו: קרנות הקולנוע 

 (.₪2% ) 75,000  - מקורות פרטיים בארץו (₪7%  306,994 - מקורות ציבוריים בארץ ,(₪11% ) 456,146  -ההפקה  וצוות

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2וראו בנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  הפקתמימון ל מקורות  ג': 6לוח 
 תיעודיים: סרטים 2016

מספר  שם המקור מס'
 סרטים

 אחוז סכום 

 20% 6,816,790 31 קרנות קולנוע 1

2 
מקורות פרטיים 

 בארץ
7 1,188,292 4% 

 36% 12,128,054 28 גופי שידור בארץ 3

קהההפ יוצרים וצוות 4  16 2,975,092 9% 

5 
מקורות ציבוריים 

 בארץ
12 1,413,062 4% 

 27% 9,172,384 13 מקורות בחו"ל 6

 
 100% 33,693,674 31* סה"כ

 סרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת בלבד* 

סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  הפקתמקורות מימון ל  ד': 6לוח 
 ייעודיים: סרטים 2016

 אחוז סכום מספר סרטים שם המקור מס'

נועקרנות קול 1  11 1,930,509 46% 

 2% 75,000 1 מקורות פרטיים בארץ 2

 18% 768,000 4 גופי שידור בארץ 3

ההפקה יוצרים וצוות 4  5 456,146 11% 

 7% 306,994 4 מקורות ציבוריים בארץ 5

ו"למקורות בח 6  1 618,042 15% 

 
 100% 4,154,691 11* סה"כ

 יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת בלבדסרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י * 
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 פעילות הסינמטקים .2
 

 

 

 אור הסינמטקיםית :7לוח 

 שם הסינמטק
מספר 
 אולמות

ות מספר מקומ
 ישיבה

 מספר ספרים בספריה מספר סרטים בספריה

 8,000 31,000 1,106 6 סינמטק ירושלים 

 10,592 42,845 1,141 5 סינמטק תל אביב

 0 0 629 2 סינמטק חיפה -אתוס 

 0 0 219 1 סינמטק ראש פינה

 800 0 400 2 סינמטק שדרות

 490 3,294 485 2 החברה לתרבות חולון

 0 0 465 2 ק הירדןעמ -בית גבריאל 

 0 0 274 2 סינמטק הרצליה

 19,882 77,139 4,719 22 סה"כ

 

 

מוקרנים  עמק הירדן והרצליה – בית גבריאל, חולון ,שדרותאביב, חיפה, ראש פינה, -ים, תלירושל הסינמטקיםמונת שב

 סרטים 77,139ל ום בסך הכהסרטים של הסינמטקים נשמרי מקומות ישיבה. בספריות 4,719אולמות ובהם  22-הסרטים ב

מספר הספרים  (.31,000 ירושליםובספריית סינמטק  42,845מטק תל אביב סינת הסרטים של וינשמרים בספר םרוב)

מטק ירושלים ובספריית סינ 10,592מטק תל אביב ל )רובם בספריות של סינובסך הכ 19,882בספריות הסינמטקים הוא 

8,000  .)   

 

 

 הקרנת סרטים ישראליים: 2016טקים בשנת פעילות הסינמ :8לוח 

 מס' הקרנות מס' סרטים שם הסינמטק

 421 291 סינמטק ירושלים 

 2,075 438 סינמטק תל אביב

 392 119 סינמטק חיפה -אתוס 

 304 62 סינמטק ראש פינה

 476 201 סינמטק שדרות

 154 98 החברה לתרבות חולון

 700 61 עמק הירדן -בית גבריאל 

 247 80 נמטק הרצליהסי

סה"כ
 

 1,350 4,769 

 
 

. הקרנות 4,769-ב סרטים ישראליים 1,350 2016הוקרנו לציבור בשנת שפעילותם נסקרה בדו"ח הסינמטקים מונת שב

בסינמטק , סרטים 291הוקרנו ירושלים בסינמטק ישראליים, סרטים  1,350מתוך  סרטים 438אביב הוקרנו -בסינמטק תל

בסינמטק הרצליה  ,סרטים 98הוקרנו  חולוןסרטים, בסינמטק  119הוקרנו  חיפהבסינמטק , סרטים 201הוקרנו  שדרות

 61הוקרנו  בית גבריאל –מועצה אזורית עמק הירדן בסינמטק ו, סרטים 62הוקרנו  ראש פינהבסינמטק סרטים,  80הוקרנו 

 סרטים )חלק מן הסרטים הוקרנו, כמובן, ביותר מסינמטק אחד(. 

 700בית גבריאל נערכו בסינמטק  הקרנות של הסרטים הישראליים,ה (44%) 4,769מתוך  2,075ק תל אביב נערכו בסינמט

 392בסינמטק חיפה נערכו ( הקרנות, 9%) 421( הקרנות, בסינמטק ירושלים נערכו 10%) 476(, בשדרות נערכו 15%הקרנות )

בסינמטק חולון ( ו5%הקרנות ) 247נערכו בסינמטק הרצליה  ,(6%הקרנות ) 304נערכו  ראש פינהבסינמטק ( הקרנות, 8%)

 (.3%הקרנות ) 154נערכו 
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 . מתוכם הוקרנו2016בסינמטקים בשנת  ( הוקרנוסרטים ישראלים 1,350-סרטים זרים ומתוכם  3,579סרטים ) 4,929

 (.7%סרטים ) 363 – ( ובמסגרת תכניות חינוך7%) 345 – הקרנות מוזמנות(, 86%)סרטים  4,221 –במסגרת הקרנות פתוחות 

צופים בהקרנות של סרטים  254,485צופים מתוכם  796,872הקרנות, בפני  16,050-ל בוסרטים אלו הוקרנו בסך הכ 4,929

 .שראליםי

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2016מספר הקרנות בסינמטקים בשנת  :10לוח 

 שם הסינמטק

 סה"כ כניות חינוךת הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 1,068 421 95 26 29 26 944 369 סינמטק ירושלים

 3,560 2,075 14 18 59 117 3,487 1,940 סינמטק תל אביב

סינמטק  -אתוס 
 חיפה

361 837 1 3 30 208 392 1,048 

סינמטק ראש 
 פינה

294 718 0 0 10 19 304 737 

 1,096 476 9 72 22 68 1,065 336 סינמטק שדרות

החברה לתרבות 
 חולון

144 571 0 4 10 25 154 600 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

659 2,621 16 16 25 6 700 2,643 

 529 247 9 20 30 2 490 225 סינמטק הרצליה

 11,281 4,769 385 211 163 230 10,733 4,328 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2016מספר סרטים שהוקרנו בסינמטקים בשנת  :9לוח 

 שם הסינמטק

 סה"כ כניות חינוךת הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

ם סרטי
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 901 291 84 24 29 26 788 241 סינמטק ירושלים

 911 438 13 18 56 103 842 317 סינמטק תל אביב

סינמטק  -אתוס 
 חיפה

93 431 1 3 25 30 119 464 

סינמטק ראש 
 פינה

52 121 0 0 10 19 62 140 

 354 201 9 48 19 38 326 115 סינמטק שדרות

החברה לתרבות 
 חולון

91 383 0 4 7 16 98 403 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

20 74 16 16 25 6 61 96 

 310 80 9 20 32 2 269 58 סינמטק הרצליה

 3,579 1,350 186 177 159 186 3,234 987 סה"כ
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 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2016פרוט מספר צופים בסינמטקים בשנת : 11לוח 

 שם הסינמטק

 סה"כ כניות חינוךת ות מוזמנותהקרנ הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 101,518 28,644 12,862 4,516 3,901 4,111 84,755 20,017 סינמטק ירושלים

 184,719 107,182 2,574 3,233 9,159 19,851 172,986 84,098 סינמטק תל אביב

סינמטק  -אתוס 
 חיפה

19,938 43,950 150 450 6,300 31,200 26,388 75,600 

סינמטק ראש 
 פינה

14,771 33,127 0 0 501 953 15,272 34,080 

 31,854 39,638 2,520 7,070 2,047 6,033 27,267 26,535 סינמטק שדרות

החברה לתרבות 
 חולון

1,590 11,836 0 1,303 3,002 5,871 4,592 19,010 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

20,899 69,984 1,169 922 769 300 22,837 71,206 

 24,400 9,932 1,105 2,935 2,100 300 21,195 6,697 סינמטק הרצליה

 542,387 254,485 57,385 28,326 19,882 31,614 465,100 194,545 סה"כ

 

מיליון  18.01רובן הכנסות של סינמטק תל אביב, ₪, מיליון  43.61-הסתכמו ב 2016בשנת הסינמטקים מונת שההכנסות של 

 ₪.מיליון  43.93 -הסינמטקים הסתכמו ב שמונתההוצאות של ₪. מיליון  9.76והכנסות של סינמטק ירושלים ₪ 

 

 סך ההכנסות וההוצאות של סינמטקים )בש"ח( :12 לוח

 הכנסות שם הסינמטק

הכנסות 
שיועדו 
 לרכוש
 קבוע

 הוצאות
השקעה ברכוש 

 קבוע
עודף 
 )גירעון(

נכסים נטו 
ללא 

הגבלה 
לשימוש 
 לפעילויות

 (8,214,765) (7) 257,248 10,275,959 119,340 9,762,253 סינמטק ירושלים

 0 (5,281) 0 18,022,415 0 18,017,134 סינמטק תל אביב

סינמטק  -אתוס 
 חיפה

3,480,000 0 3,480,000 0 0 0 

 (356,929) 131,564 73,937 1,870,431 0 2,001,995 ק ראש פינהסינמט

 0 (142,947) 0 2,603,872 0 2,460,925 סינמטק שדרות

החברה לתרבות 
 חולון

2,852,422 0 2,616,490 0 235,934 0 

עמק  -בית גבריאל 
 הירדן

3,014,813 0 3,014,813 0 0 0 

 80,596 (31,947) 11,470 2,055,243 0 2,023,296 סינמטק הרצליה

 (8,491,098) 187,316 342,655 43,939,223 119,340 43,612,838 סה"כ
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 פירוט מקורות ההכנסה לפי סינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :13לוח 

 שם הסינמטק
 הכנסות
 עצמיות

 תמיכות
 ציבוריות

 הכנסות
ממקורות 

פרטיים ומגופים 
 לא ציבוריים

 הכנסות
 אחרות

 כ"סה
 הכנסות

 9,762,253 144,082 4,332,508 872,014 4,413,649 סינמטק ירושלים

45% 9% 44% 1% 100% 

 18,017,134 0 0 5,871,795 12,145,339 סינמטק תל אביב

67% 33% 0% 0% 100% 

 3,480,000 0 0 2,053,000 1,427,000 סינמטק חיפה -אתוס 

41% 59% 0% 0% 100% 

 2,001,995 0 0 669,568 1,332,427 סינמטק ראש פינה

67% 33% 0% 0% 100% 

 2,460,925 51,492 368,241 986,656 1,054,536 סינמטק שדרות

43% 40% 15% 2% 100% 

 2,852,422 0 62,604 1,496,404 1,293,414 החברה לתרבות חולון

45% 52% 2% 0% 100% 

עמק  -בית גבריאל 
 הירדן

2,282,535 732,278 0 0 3,014,813 

76% 24% 0% 0% 100% 

 2,023,296 0 0 1,250,000 773,296 סינמטק הרצליה

38% 62% 0% 0% 100% 

 43,612,838 195,574 4,763,353 13,931,715 24,722,196 סה"כ

  57% 32% 11% <1% 100% 

מקורן בתמיכה  –₪ ן מיליו 13.93 – 32%מקורן בהכנסות עצמיות,  –₪ מיליון  24.72 –מהכנסות הסינמטקים  57%

 -₪ אלף  195 - 1%מקורן בהכנסות ממקורות פרטיים ומגופים לא ציבוריים ועוד  –₪ מיליון  4.76 – 11%ציבורית,  

 .יםאחרות קורממ
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 פירוט סעיפי הוצאות הסינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :14לוח 

שם 
 הסינמטק

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

פרסום 
 ושיווק

 קהאחז
נסיעות 
 לחו"ל

שיפוצים 
-חד

 פעמיים

הוצאות 
 מימון

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

סינמטק 
 ירושלים

0 2,183,573 1,935,892 1,142,105 1,750,005 0 0 109,522 3,154,862 10,275,959 

0% 21% 19% 11% 17% 0% 0% 1% 31% 100% 

סינמטק 
 תל אביב

5,046,000 703,824 8,633,591 294,000 3,345,000 * 0 0 0 18,022,415 

28% 4% 48% 2% 19% 0% 0% 0% 0% 100% 

 -אתוס 
סינמטק 

 חיפה

1,048,000 523,000 1,317,304 149,000 423,696 0 0 19,000 0 3,480,000 

30% 15% 38% 4% 12% 0% 0% 1% 0% 100% 

סינמטק 
 ראש פינה

0 1,329,437 311,067 63,217 115,312 0 0 20,793 30,605 1,870,431 

0% 71% 17% 3% 6% 0% 0% 1% 2% 100% 

סינמטק 
 שדרות

0 0 369,447 550,132 824,613 0 0 0 859,680 2,603,872 

0% 0% 14% 21% 32% 0% 0% 0% 33% 100% 

החברה 
לתרבות 

 חולון

1,180,657 1,192,849 106,721 135,491 0 0 0 772 0 2,616,490 

45% 46% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

בית 
 -גבריאל 

 עמק הירדן

0 1,110,151 990,569 0 870,848 0 0 43,245 0 3,014,813 

0% 37% 33% 0% 29% 0% 0% 1% 0% 100% 

סינמטק 
 הרצליה

517,626 0 1,095,636 127,354 307,918 0 0 6,709 0 2,055,243 

25% 0% 53% 6% 15% 0% 0% 0% 0% 100% 

 43,939,223 4,045,147 200,041 0 0 7,637,392 2,461,299 14,760,227 7,042,834 7,792,283 סה"כ

  18% 16% 34% 6% 17% 0% 0% <1% 9% 100% 

 בהוצאות אחזקה. הוצאות נסיעות לחול כלולות** 

 14.76 – 34%, הוצאות תפעול –₪ מיליון  7.04 – 16%, הן הוצאות הפקה – ₪מיליון  7.79–הסינמטקים  מהוצאות 18%

הוצאות  – ₪מיליון  7.63– 17% ,הוצאות פרסום ושיווק – ₪ מיליון 2.46 – 6% ,כלליותוהוצאות הנהלה  –₪ מיליון 

 הוצאות אחרות. – ₪מילון  4.04 – 9%-, ו₪אלף  200 –הוצאות מימון  - 1%, אחזקה
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3. 
ובמסגרות צפייה בסרטים בבתי קולנוע 

 אחרות
 

 קרנות הסרטים בבתי הקולנועה  3.1

 2016 בתי קולנוע* בישראל לפי אזור גיאוגרפי, מספר אולמות ומספר מושבים: 15לוח 

 מס' ישובים אזור גיאוגרפי
 מושבים אולמות בתי קולנוע

 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'

 7% 3,819 5% 19 14% 6 1 אביב-תל

 32% 17,746 29% 108 20% 9 6 גוש דן

 18% 10,195 20% 75 25% 11 8 מרכז

 11% 6,405 12% 44 9% 4 2 ירושלים

 13% 7,108 15% 56 7% 3 2 חיפה והקריות

 6% 3,598 7% 27 11% 5 5 צפון

 13% 7,410 12% 45 14% 6 5 באר שבע והדרום

 100% 56,281 100% 374 100% 44 29 סה"כ

 2016אחדות ענף בתי הקולנוע בשנת * הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהת

 374-בי קולנוע ובת 44-ב סרטים ישראליים, 26, מתוכם סרטים שונים 233 ,2016ארץ הוקרנו בשנת הי ביישובים ברח 29-ב

את רשימת בתי  4ו בנספח ראמושבים ) 56,281מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם אולמות )בחלק 

באולמות הוקרנו סרטים בישובים קטנים, . כמו כן, הסינמטקים בשמונתאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו הקולנוע בארץ(. ז

 שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים ואולמות של צה"ל, שלגביהם לא נמסרו נתונים. 

 14-ב (. 7%מושבים ) 3,819-(, ו5%ות )אולמ 19מבתי הקולנוע בארץ(, שלהם  14%בתי קולנוע ) 6-אביב הוקרנו סרטים ב-בתל

(. 50%מושבים ) 27,941-( ו49%אולמות ) 183, שלהם (45%בתי קולנוע ) 20-ישובים בגוש דן ובאזור המרכז הוקרנו סרטים ב

-( ו22%אולמות ) 83(, שלהם 18%בתי קולנוע ) 8-אזור הצפון )לרבות חיפה והקריות( הוקרנו סרטים ביישובים ב בשבעה

אולמות  45(, שלהם 14%ע )ונלבתי קו 6-אזור באר שבע והדרום הוקרנו סרטים בחמישה יישובים ב(, ב19%מושבים ) 10,706

( 12%אולמות ) 44(, שלהם 9%ע )ונלבתי קו 4-אזור ירושלים הוקרנו סרטים בשני יישובים ב( וב13%מושבים ) 7,410-( ו12%)

 (.11%מושבים ) 6,405-ו

 מספר אולמות, מספר צופים ומחירי כרטיסים, נוע*: מספר הסרטיםפעילות בתי הקול :16לוח 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

מס' סרטים 
 ישראליים

18 17 16 25 28 27 30 26 

מס' סרטים לא 
 ישראליים

187 195 216 215 246 221 244 207 

 233 274 248 274 240 232 212 205 סה"כ סרטים

מספר צופים 
 בתשלום

9,875,855 12,197,112 12,035,348 13,029,524 13,971,851 14,354,337 15,590,793 17,008,939 

מספר המסכים 
עליהם הוקרנו 

 הסרטים

264 281 271 281 275 295 297 368 

מחיר כרטיס 
ממוצע לצרכן 

 בש"ח

31.75 34.5 33.6 33.6 32.5 32 34.5 32 

 2016ולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת * הנתונים מתייחסים רק לבתי הק 
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 26ש"ח.  32-. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם באולמות 368-ב נווקרהסרטים ש 233-ב מבקריםמיליון  17צפו  2016נת בש 

 . ישראליים סרטים הקולנוע ברחבי הארץ היובבתי  2016הסרטים שהוקרנו בשנת  233מתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטים  270מתוך  158 –ידי המועצה לביקורת הסרטים -על 2016יותר ממחצית הסרטים שאושרו להקרנה בארץ בשנת 

 5( הופקו ברוסיה, 2%) 6( הופקו באנגליה, 3%) 7 ( הופקו בצרפת,6%) 17( הופקו בישראל, 20%) 54הופקו בארה"ב.  – (59%)

 שני סרטים הופקו בכל אחת מהמדינות הבאות: אוסטרליה,ו במקסיקוו שלושה סרטים הופק כך גם בספרד. ו( בגרמניה 2%)

  איטליה, וקנדה. 

 

בבתי הקולנוע ה הקרנאושרו לבהן הופקו הסרטים ש המדינות: 17לוח 
 בארץ*

 אחוז מסה"כ מספר סרטים המדינה מס'

 1% 2 אוסטרליה 1

 1% 2 איטליה 2

 1%> 1 איסלנד 3

 1%> 1 איראן 4

 1%> 1 אירלנד 5

 3% 7 אנגליה 6

 1%> 1 ארגנטינה 7

 59% 158 ארה"ב 8

 1%> 1 ברזיל 9

 2% 5 גרמניה 10

 1%> 1 דנמרק 11

 20% 54 ישראל 12

 1% 3 מקסיקו 13

 2% 5 ספרד 14

 1%> 1 צ'ילה 15

 1%> 1 צ'כיה 16

 6% 17 צרפת 17

 1% 2 קנדה 18

 1%> 1 רומניה 19

 2% 6 רוסיה 20

 100% 270 סה"כ  

 ידי המועצה לביקורת סרטים.-על 2016* הנתונים מתבססים על הסרטים שאושרו להקרנה בשנת 
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 מספר הצופים בסרטים  3.2
 

 להחיים הסודיים שבקרב הקהל הישראלי היו: הרבה ביותר זכו להצלחה  2016שלושת הסרטים הלא ישראליים שבשנת 
ביירון הווארד של בבימויים זוטרופוליס סריט של בריאן לינץ', פי תל כריס רנאוד וירו צ'ייני עשל בבימויים  חיות מחמד

מייק מיטשל ווולט דורן על פי תסריט של ג'ונתן של בבימויים טרולים וריץ' מור על פי תסריט של ג'ארד בוש ופיל ג'ונסון ו
 אייבל וגלן ברגר.   

 

 

 2016ישראלים עם מספר המבקרים הגבוה ביותר בשנת -הסרטים הלא :18לוח 

 שמות שחקנים שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט מקום
החיים הסודיים של חיות      1

 המחמד
כריס רנאוד וירו 

 צ'ייני
לואי סי. קיי., אריק סטונסטריט, קווין הארט,  בריאן לינץ' 

סטיב קוגן, אלי קמפר, בובי מויניהן, לייק בל, 
דיינה קארווי, חניבעל בורס, ג'ני סלייט, 

מתיו ברודריק, ג'יימס וודס,  אלברט ברוקס,
כריס אודונל, רוברט דאוני ג'וניור, בט מידלר, 

 רוג'ר סמית' 
ביירון הווארד וריץ'  זוטרופוליס 2

 מור
ופיל  ג'ארד בוש

 ג'ונסטון
 ג'יניפר גודווין וג'ייסון בייטמן

אנה קנדריק, ג'סטין טימברלייק, זואי דשנל,  ג'ינתן אייבל  מייק מיטשל טרולים 3
ואי דשנל, ראסל בראנד, ג'יימס קורדן, גוון ז

 סטפאני
 גלן ברגר וולט דורן  

לארי קלמונס, רלף  וולפגנג רייתרמן ספר הג'ונגל 4
רייט, קן אנדרסון, 
 ואנס גרי וביל פיט

ברוס רייתרמן, פיל האריס, סבסטיאן קאבוט, 
 ג'ורג' סנדרס, סטרלינג הולוויי, לואיס פרימה

מן: שחר באטמן נגד סופר 5
 הצדק

דייוויד ס. גויר וכריס  זאק סניידר
 טריו

הנרי קאביל, בן אפלק, איימי אדמס, גל גדות, 
ג'סי אייזנברג, ג'רמי איירונס, לורנס פישבורן, 

 הולי האנטר, דיאן ליין

אמיליה קלארק, סם קלאפלין, צ'ארלס דאנס,  ג'וג'ו מוייס תיאה שארוק ללכת בדרכך 6
 וילג'נט מקטיר, ברנדן ק

אייק ברינהולץ, דוד  ראוסון מרשל תרבר סוכן וחצי 7
סטסן וראוסון מרשל 

 תרבר

קווין הארט, דוויין ג 'ונסון, איימי ריאן, אהרון 
 פול, דניאל ניקולט

ריאן ריינולדס, מורנה בקארין, אד סקריין,  ורט ריז פול ורניק טים מילר דדפול 8
 ג'ינה קראנו, טי ג'יי מילר

קרייטון רוטנברגר,  באבאק נג'אפי רה: לונדוןהמט        9
קתרין בנדיקט, 

כריסטיאן גודגסט וצ 
 'אד סנט ג' ון

ג'רארד בטלר, אהרון אקהרט, מורגן פרימן, 
, אנג'לה באסט, רוברט פורסטר, ג Moniאלון 

'קי ארל היילי, מליסה ליאו, ראדה מיטשל, שון 
 אובראיין, וליד זואיטר

אנדרו סטנטון,  ו סטנטוןאנדר מוצאים את דורי 10
ויקטוריה סטראוז 

 ובוב פטרסון

אלן דג'נרס, אלברט ברוקס, אד אוניל, דיאן 
קיטון, אידריס אלבה, דומיניק וסט, סיגורני 

ויבר, וילם דפו, היידן רולנס, יוג'ין לוי, טיי בורל 
 וקייט מקינון

 
 

 הכנסות מסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע 3.3

. 1,899,774 היה בארץ שהוקרנו בבתי הקולנועהעלילתיים  בסרטים ישראלייםמצפייה  כרטיסים שנמכרוהפר מס 2016בשנת 

בן בכר ואיציק ל ש הלהקה האחרונה בלבנוןסרט כרטיסים, ל 341,147 נמכרו בסה"כ שמעוןל אמיל בן ש ישמח חתניסרט ל

 כרטיסים. 175,000 נמכרו בסה"כ רמה בורשטיין לש לעבור את הקירסרט כרטיסים ול 290,566 נמכרו בסה"כ קריחלי

מיליון ש"ח. סה"כ  101.90-הסתכם ב 2016הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  33התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  47.12-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

( ₪46%).  

ההכנסות עלו על  יםסרטארבעה ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי ב מן

 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 341,147-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 4.22עלתה  ישמח חתניהפקתו של הסרט  הוצאות ההפקה:

מבקרים בארץ  290,566-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 5.68עלתה  הלהקה האחרונה בלבנוןהפקתו של הסרט ₪, מיליון  10.01

מבקרים בארץ  148,656-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 3.79עלתה גאליס קונקט  , הפקתו של הסרט ₪מיליון  9.01-הסתכמו ב

מבקרים בארץ  117,017-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 3.09עלתה סופת חול הפקתו של הסרט ₪, מיליון  4.80 -הסתכמו ב

  .₪,מיליון  3.32-מו בהסתכ
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מספר צופים, תקציב הסרט והכנסות הסרט  :2016הסרטים הישראליים העלילתיים שהוקרנו בשנת  :19 לוח
 מהקרנות בבתי הקולנוע בארץ

מס'  שם תסריטאי שם הבמאי קרן קולנוע שם הסרט מס'
כרטיסים 

 שנמכרו

מס' 
 מסכים

הכנסות 
מהקרנת 

 הסרט

תקציב 
הסרט 
 בש"ח

 אבוללה 1
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 4,449,200 1,958,151 30 123,269 יוני גבע יוני גבע

 אבינו 2
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 3,473,047 1,761,985 43 128,400 מני יעיש מני יעיש

3 
אנשים שהם לא 

 אני
 162,800 3,680 ˗ 1,216 הדס בן ארויה הדס בן ארויה קרן רבינוביץ'

 3,191,610 3,095,430 29 93,908 שי כנות שי כנות ביץ'קרן רבינו ארבע על ארבע 4

 ארז תדמור קרן רבינוביץ' ארץ פצועה 5
ארז תדמור 

 ושלמה אפרתי
9,240 21 259,684 3,327,000 

 ברש 6
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 2,199,753 254,339 17 8,126 מיכל ויניק מיכל ויניק

 אודי אלוני קרן רבינוביץ' 48ג'אנקשן  7
ר נפאר תאמ

 ואורן מוברמן
23,921 21 812,100 5,792,525 

 800,000 146,900 16 8,000 יואב ודורון פז יואב ודורון פז קרן רבינוביץ' ג'רוזלם 8

 3,789,081 4,801,313 40 148,656 שירלי מושיוף אסף קורמן קרן רבינוביץ' גאליס קונקט 9

10 
האוצר מעבר 

 לנהר
 קובי מחט קרן רבינוביץ'

בי מחט ואלון קו
 גור אריה

70,319 27 2,058,984 2,605,667 

 8,255,940 26,591 ˗ 1,048 יוסי אבירם יוסי אבירם קרן רבינוביץ' הגבעה 11

 הדיבוק 12
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 5,733,060 36,620 8 2,193 מרסין ורונה מרסין ורונה

 ההר 13
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 2,923,534 29,598 5 2,281 יעל קיים יעל קיים

 10,112,963 3,542,891 37 119,811 אבי נשר אבי נשר קרן רבינוביץ' החטאים 14

 היורד למעלה 15
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 253,967 205,694 33 12,705 אלעד קידן אלעד קידן

16 
הלהקה 

 האחרונה בלבנון
 קרן רבינוביץ'

בן בכר ואיציק 
 קריחלי

בן בכר ואיציק 
 קריחלי

290,566 33 9,015,543 5,688,000 

 חתונה מנייר 17
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 1,687,812 624,656 27 32,495 ניצן גלעדי ניצן גלעדי

 2,682,130 1,595,898 26 52,962 רן אפלברג רועי פלורנטין קרן רבינוביץ' ילד טוב ירושלים 18

 ˗ ˗ 19 11,498 דורית חכים דורית חכים ˗ 12ירח בבית  19

 קרן רבינוביץ' ישמח חתני 20
אמיל בן 

 שמעון
 4,225,703 10,014,020 31 341,147 שלומית נחמה

 3,309,146 103,240 15 3,277 ערן ב.י.  ארנון צדוק  קרן רבינוביץ' כיפה אדומה 21

 3,000,040 14,500 4 930 הדר מורג הדר מורג קרן רבינוביץ' למה עזבתני 22

 4,138,012 1,625,396 33 175,000 רמה בורשטיין רמה בורשטיין קרן רבינוביץ' לעבור את הקיר 23

 3,090,074 3,324,422 33 117,017 עילית זקצר עילית זקצר קרן רבינוביץ' סופת חול  24

25 
סיפורים מהחצר 

 האחורית
 קרן רבינוביץ'

יהונתן 
אינדורסקי 

 ועמרי לוי

יהונתן 
אינדורסקי, 
אורית זמיר 

 ויועמרי ל

3,000 ˗ 6,827 120,000 

 ˗ ˗ 9 565 עמיקם קובנר עמיקם קובנר ˗ עיר מקלט 26

 עמק 27
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 3,468,760 189,372 17 3,419 סופי ארטוס סופי ארטוס

 ˗ ˗ 5 5,000 טומי לנג טומי לנג ˗ פטר השלישי 28

 פלאפל אטומי 29
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 4,234,937 884,246 27 62,752 דרור שאול דרור שאול

 257,000 2,970 ˗ 160 נטלי קפלן נטלי קפלן קרן רבינוביץ' פעם היתה ילדה 30

 אמיר י. וולף קרן רבינוביץ' ציפורי חול 31

אורלי 
רובינשטיין קצף, 

איציק וולף 
 ואמיר י. וולף

7,886 17 199,378 4,697,315 

 קמטי צחוק 32
קרן הקולנוע 

 הישראלי 
 977,169 194,649 21 9,835 פיני עדן עדןפיני 

 3,255,319 332,484 33 29,172 אסף פולונסקי אסף פולונסקי קרן רבינוביץ' שבוע ויום 33

 101,901,564 47,121,561   1,899,774 סה"כ        
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 הקרנת סרטים במסגרות אחרות 3.4

 
 
 

 2016רות נוספות בשנת הקרנתם של סרטי התעודה בערוצי הטלוויזיה ובמסג: 20לוח 

 שם הקרן
מס' 

 סרטים

מס' הקרנות במסגרות  הבטלוויזימס' הקרנות 
 בחו"ל בארץ נוספות

 765 1 50 16 קרן רבינוביץ'

 479 2 57 20 לקולנוע וטלוויזיה הקרן החדשה

 72 2 25 10 קרן מקור

 

 

סרטים שנתמכו  16, הטלוויזיה ובמסגרות נוספותבערוצי הוקרנו סרטי התעודה שנתמכו ע"י קרנות הקולנוע  2016בשנת 

סרטים  20פעמים במסגרות נוספות.  765-בארץ, פעם אחת בחו"ל ו הפעמים בערוצי טלוויזי 50הוקרנו  'ע"י קרן רבינוביץ

פעמים  479-בארץ, פעמיים בחו"ל ו הפעמים בערוצי טלוויזי 57הוקרנו  החדשה לקולנוע וטלוויזיהשנתמכו ע"י הקרן 

פעמים  72-בארץ, פעמיים בחו"ל ו הפעמים בערוצי טלוויזי 25סרטים שנתמכו ע"י קרן מקור הוקרנו  10-גרות נוספות ובמס

 במסגרות נוספות.
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 פסטיבלי הקולנוע בישראל .  4

 סיכום הפעילות  4.1

 נותהקר - 2016 סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת :21 לוח

 שם הפסטיבל

 מס' הסרטים שהוקרנו

מס' 
 הקרנות

מס' 
סרטים 
 ישראליים

מס' 
סרטים 

 זרים

סה"כ 
 סרטים

אחוז 
סרטים 
 ישראליים

 294 25% 182 137 *45 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

 352 34% 186 122 64 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

 278 47% 141 75 66 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד - פסטיבל דוקאביב

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

126 101 227 56% 288 

 91 23% 56 43 13 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 96 24% 54 41 13 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 68 37% 106 67 39 הפסטיבל הגאה -ב סינמטק תל אבי

 61 51% 47 23 24 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 156 49% 106 54 52 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

 46 50% 38 19 19 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -דוקאביב גליל 

 49 21% 42 33 9 פסטיבל אפוס -העמותה לקידום סרטי אמנות 

 31 32% 31 21 10 סרטים בערבה

 1,810 39% 1,216 736 480 סה"כ 

 סרטים חדשים )קצרים מקובצים, סרטים במסגרת קולנוע מטייל ומחוות( 39*מתוכם 

 

 

 מבקרים - 2016סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת : 22לוח 

 שם הפסטיבל

הכנסות  מס' המבקרים
ממכירת 
כרטיסים 

 בש"ח
 בתשלום

בלא 
 םתשלו

 סה"כ

 2,665,043 85,688 10,000 75,688 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

 1,498,618 54,180 20,307 33,873 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

 1,157,991 66,000 19,000 47,000 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -פסטיבל דוקאביב 

 34,383 34,500 27,500 7,000 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים -אביב -אוניברסיטת תל

 402,045 9,820 1,730 8,090 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 41,282 9,188 1,354 7,834 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 246,722 7,348 1,625 5,723 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

 42,084 3,786 1,976 1,810 פסטיבל קולנוע יהודי -ירושלים סינמטק 

 0 25,000 25,000 0 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

 29,010 6,673 4,400 2,273 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -דוקאביב גליל 

 223,629 10,568 2,854 7,714 פסטיבל אפוס -העמותה לקידום סרטי אמנות 

 124,500 7,564 1,800 5,764 בהסרטים בער

 6,465,307 320,315 117,546 202,769 סה"כ
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  ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים 4.2

 סך ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים )בש"ח( :23לוח 

 עודף )גירעון( הוצאות הכנסות שם הפסטיבל

 0 6,993,104 6,993,104 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

 (7) 4,753,111 5,109,809 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -ינמטק ירושלים ס

 25,986 4,616,605 4,686,980 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -פסטיבל דוקאביב 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

2,097,694 2,055,978 41,716 

 0 886,576 886,576 מי לילדים ונוערפסטיבל בינלאו -סינמטק תל אביב 

 0 524,053 524,053 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 0 552,522 552,522 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

 (7) 443,529 522,829 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 (630,433) 1,950,262 1,319,829 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

 0 485,064 440,675 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -דוקאביב גליל 

 72,958 559,821 632,779 פסטיבל אפוס -אפוס  -העמותה לקידום סרטי אמנות 

 0 868,692 868,692 סרטים בערבה

 (489,787) 24,689,317 24,635,542 סה"כ

 

 חוזים( פירוט מקורות ההכנסה לפי פסטיבלים )בש"ח ובא :24לוח 

 שם הפסטיבל
הכנסות 
 עצמיות

תמיכות 
 ציבוריות

קרנות 
ותרומות 
 פרטיות

הכנסות 
 אחרות

סה"כ 
 הכנסות

 6,993,104 0 746,684 3,502,238 2,744,182 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

39% 50% 11% 0% 100% 

 5,109,809 707,026 1,104,591 1,349,157 1,949,035 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

38% 26% 22% 14% 100% 

פסטיבל בינלאומי לקולנוע  -פסטיבל דוקאביב 
 קומנטריוד

1,922,992 1,056,048 511,687 
       
1,196,253  

4,686,980 

41% 23% 11% 26% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי  -אביב -אוניברסיטת תל
 לסרטי סטודנטים

262,542 730,031 869,906 235215 2,097,694 

13% 35% 41% 11% 100% 

 886,576 0 0 484,531 402,045 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

45% 55% 0% 0% 100% 

 524,053 0 0 256,825 267,228 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

51% 49% 0% 0% 100% 

 552,522 0 0 305,800 246,722 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

0% 0% 0% 0% 0% 

 522,829 100,012 109,400 271,333 42,084 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

8% 52% 21% 19% 100% 

 1,319,829 297,308 86,000 936,521 0 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

0% 71% 7% 23% 100% 

 440,675 132,000 45,084 234,581 29,010 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -דוקאביב גליל 

7% 53% 10% 30% 100% 

פסטיבל  -אפוס  -העמותה לקידום סרטי אמנות 
 אפוס

325,707 191,980 51,092 64,000 632,779 

51% 30% 8% 10% 100% 

 868,692 0 0 744,192 124,500 סרטים בערבה

14% 86% 0% 0% 100% 

 סה"כ
8,316,047 10,063,237 3,524,444 2,731,814 24,635,542 

34% 41% 14% 11% 100% 
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 פירוט סעיפי הוצאות הפסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( : 25לוח 

 תפעול הפקה שם הפסטיבל
הנהלה 
 וכלליות

 אחזקה
שיווק,  
פרסום 
 ויח"צ

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

פסטיבל בינלאומי  -חיפה  -אתוס 
 קולנועל

2,825,400 1,173,249 530,088 237,540 1,758,803 468,054 6,993,134 

40% 17% 8% 3% 25% 7% 100% 

פסטיבל בינלאומי  -סינמטק ירושלים 
 לקולנוע

1,781,622 529,029 0 440,132 794,738 1,207,590 4,753,111 

37% 11% 0% 9% 17% 25% 100% 

ומי פסטיבל בינלא -פסטיבל דוקאביב 
 קומנטריולקולנוע ד

265,819 44,699 620,201 0 252,732 3,433,154 4,616,605 

6% 1% 13% 0% 5% 74% 100% 

הפסטיבל  -אביב -אוניברסיטת תל
 הבינלאומי לסרטי סטודנטים

967,479 295,091 326,261 0 231,932 235,215 2,055,978 

47% 14% 16% 0% 11% 11% 100% 

פסטיבל בינלאומי  -סינמטק תל אביב 
 לילדים ונוער

384,656 149,600 10,400 0 146,620 195,300 886,576 

43% 17% 1% 0% 17% 22% 100% 

 524,053 0 128,403 0 39,025 53,520 303,105 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

58% 10% 7% 0% 25% 0% 100% 

 552,522 226,704 55,031 0 9,100 60,900 200,787 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

36% 11% 2% 0% 10% 41% 100% 

פסטיבל קולנוע  -סינמטק ירושלים 
 יהודי

102,272 103,048 0 66,020 92,545 79,644 443,529 

23% 23% 0% 15% 21% 18% 100% 

פסטיבל קולנוע דרום /  -מכללת ספיר 
 ליאור

285,603 712,529 532,324 0 0 419,806 1,950,262 

15% 37% 27% 0% 0% 22% 100% 

קומנטרי ופסטיבל ד -דוקאביב גליל 
 במעלות

217,938 0 0 0 96,443 170,683 485,064 

45% 0% 0% 0% 20% 35% 100% 

אפוס  -העמותה לקידום סרטי אמנות 
 פסטיבל אפוס -

217,790 232,011 24,832 0 0 85,188 559,821 

39% 41% 4% 0% 0% 15% 100% 

 868,692 47,356 164,980 0 129,450 250,103 276,803 סרטים בערבה

32% 29% 15% 0% 19% 5% 100% 

 סה"כ 
7,829,274 3,603,779 2,221,681 743,692 3,722,227 6,568,694 24,689,347 

32% 15% 9% 3% 15% 27% 100% 
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 נקו בפסטיבליםהפרסים שהוע 5.1  

 ,הסרטים הבינלאומי חיפהפסטיבל ) פסטיבלים 11ידי -ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע עלהוענקו פרסים  2016בשנת 

הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה קומיקס נטים, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטוד אביב,-דוק פסטיבל הקולנוע בירושלים,

פסטיבל פסטיבל אפוס, פסטיבל "קולנוע דרום", יבל לקולנוע יהודי בירושלים, הפסטוקריקטורה, פסטיבל הקולנוע הגאה, 

במסגרת תחרות האקדמיה ופסטיבל הסרטים בערבה. כמו כן הוענקו פרסים יב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער תל אב

 ידי פורום היוצרים הדוקומנטריים.-פרסי אופיר ועל - ההישראלית לקולנוע וטלוויזי

 הסרטים הבינלאומי חיפהבל פסטי  5.1.1

לסרט  פרס קרן תרבות חיפהזכה ב" מהא חאג'ל עניינים אישייםפרסים:  51פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה הוענקו ב

לא פה, לא והסרט  ל""פרס לסרט תיעודי ע"ש רוזליה כץ זזכה ב" אילן פלד ויאיר קדרל ליליאן. משוררתהסרט  ;" עלילתי

 זכה ב"פרס עבור סרט ביכורים על שם ענת פרחי ז"ל". מורג, מייסלון חמודל שם

 2016פסטיבל בינלאומי לקולנוע בשנת  -חיפה  -זוכי הפרסים בפסטיבל אתוס  :26לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם הסרט  שם מלא של הפרס

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

פרס קרן תרבות  קולנוע ישראלי עלילתי
 חיפה לסרט עלילתי

באהר  מהא חאג' ניינים אישייםע
 אגבאריה

מהא חאג', 
 באהר אגבאריה

100,000 

פרס לסרט ביכורים 
 ע"ש דני לרנר ז"ל

 50,000 מייסלון חמוד שלומי אלקבץ מייסלון חמוד לא פה, לא שם

פרס לתסריט, 
בשיתוף איגוד 

 התסריטאים 

גל גרינשפן,  איתן ענר לב שקט מאוד
ורלנד, רועי ק

משה אדרי, 
 לאון אדרי

 10,000 איתן ענר

פרס ע"ש המפיק 
מיכאל שוילי 

לשחקנית בסרט 
 עלילתי

לעבור את 
 הקיר

 10,000 נועה קולר אסף אמיר רמה בורשטין

פרס ע"ש המפיק 
מיכאל שוילי לשחקן 

 בסרט עלילתי

 90מלחמת 
 הדקות

אסף אמיר,  איל חלפון
סטיב הדסון, 
  סוניה איוורס

גי, משה אב
 נורמן עיסא

10,000 

פרס לתרומה 
אמנותית בולטת 

בתחרות הקולנוע 
 הישראלי העלילתי

מונא חוה,  שלומי אלקבץ מייסלון חמוד לא פה, לא שם
סאנא 

ג'ממאליה, 
שאדן קנבורה 

)שחקניות 
 הסרט(

 תעודה

פרס הצילום ע"ש ענת 
 פרחי ז"ל

טליה  ארז תדמור נמל בית
קלינהנדלר, 

אסנת 
, הנדלסמן קרן
משה אדרי, 

 לאון אדרי.

 10,000 זיו ברקוביץ'

פרס העריכה ע"ש 
 ענת פרחי ז"ל

מרק  אריק רוטשטיין אנטנה
רוזנבאום, 

מיכאל 
רוזנבאום, 

יונתן 
 רוזנבאום

 10,000 שירה ארד

מייסלון חמוד,  שלומי אלקבץ מייסלון חמוד לא פה, לא שם פרס חביב הקהל
 שלומי אלקבץ

  

סרט תיעודי פרס ל קולנוע תיעודי
 ע"ש רוזליה כץ ז"ל

ליליאן. 
 משוררת

אילן פלד ויאיר 
 קדר

אילן פלד 
 ויאיר קדר

אילן פלד ויאיר 
 קדר

40,000 

ציון לשבח לסרט 
 תיעודי

 תעודה איתן חריס איתן חריס איתן חריס סולחה

ציון לשבח לסרט 
 תיעודי

דניאלה רייס  לינה צ'פלין שמוניסטים
 רזון

 תעודה לינה צ'פלין

 פרסים .5
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מענק קרן גשר לסרט  קולנוע קצר
  קצר עצמאי עלילתי

 15,000 אורית זמיר יואב רועה אורית זמיר בייביסיטר

מענק קרן גשר לסרט 
קצר בתי ספר 

  לקולנוע

ביה"ס  בעז פרנקל 212
לקולנוע 

וטלוויזיה סם 
שפיגל, 

 ירושלים.

 10,000 בעז פרנקל

מענק קרן גשר לסרט  אנימציה  ישראלית
  צראנימציה ק

בצלאל,   משה גלבוע אני בילי
אקדמיה 
לאמנות 

 ועיצוב

 10,000  משה גלבוע

פורום הפיצ'ינג 
 13 -הבינלאומי ה

 חיפה

מענק קרן הקולנוע 
הישראלי לעידוד 

 פיתוח תסריט

מרק  שרון בר זיו ואהבת לרעך
  רוזנבאום

 10,000 טרנספקס

מענק שירותי עריכת 
"אופוס  -טריילר 

 פרודקשיין"

מרק  ינקול גולדווסר שרוכים
 רוזנבאום

 3,000 טרנספקס

מענק שירותי עריכת 
 סאונד של ג'אנגסאונד

חבורת 
 החולדות

 3,000 פיל אנימציה עופר גזית דני רייספלד

פיצ'ינג סרטי גמר 
עלילתיים של 

 סטודנטים )שנה שניה(

מענק קרן גשר 
 לקולנוע רב תרבותי

תמונת 
משפחתי 

 בשנה הי"ג

אמרי דקל 
 קדוש

 20,000 סם שפיגל  

 -מענק קרן רבינוביץ 
 פרויקט קולנוע

רומנטיקה.דוט 
 קום

 20,000 מכללת תל חי   שי פלנר

מענק הקרן החדשה 
 לקולנוע וטלוויזיה

לילה חסר 
 שחר

 10,000 מנשר לאמנות   שרה בוזקוב

פיצ'ינג סרטי גמר 
עלילתיים של 

  סטודנטים

מענק עריכת און ליין 
 אופוס הפקות

סמינר    מרים ברון טאצ'
 הקיבוצים

3,000 

מענק עריכת סאונד 
 ג'אנגלסאונד

  3000 מנשר לאמנות   דניאל זוז פריימריז

מענק פוסט פרודקשן  סינמרקט חיפה
 POSTשל מעבדות 
REPUBLIC גרמניה 

 20,000 ינוסן  מוש דנון רוני קידר המשפחה
 יורו

מענק קרן גשר  MIX פרסי פרויקט
 ותילקולנוע רב תרב

תסריטאית  רוני וריאד
ובמאית: ענבר 

חורש. 
תסריטאי 

שותף: ניזאר 
 חילאווי

חיים ואסתי 
 מקלברג

2team 250,000 הפקות 

באדיבות משפחת 
  לוין

התסריטאית  תפיסה
והבמאית 

 רוקאיה סבאח

 40,000   איתי תמיר

ציון לשבח מענק קרן 
גשר לקולנוע רב 

 תרבותי

קאיד אבו לטיף  עיד
 ויוסף אבו
מידעם, 

התסריטאי 
 יובל אהרוני

חגי ארד, 
אלעד פלג 

ושלומי 
 אלקבץ.

 10,000 דרומה הפקות

מענק קרן גשר 
למשתתפי פיצינג 

MIX למעט הזוכים 

 35,000       סרטים 7

פרס ראש העיר חיפה  יצירה צעירה
 לסרט חיפאי עלילתי

יוצרי הסרט  ממך לא ציפיתי
בוגרי בית 

הספר הריאלי 
העברי בחיפה, 
 סניף בית בירם

יוצרי הסרט 
בוגרי בית 

הספר הריאלי 
העברי 

בחיפה, סניף 
 בית בירם

יוצרי הסרט 
בוגרי בית 

הספר הריאלי 
העברי בחיפה, 
 סניף בית בירם

1,000 

מענק  -ציון לשבח 
 רשת סטימצקי

יוצרי הסרט  התשמע קולי 
בוגרי  תיכון 
 באר טוביה

תיכון באר 
 טוביה

בית תיכון באר 
 טוביה

 ספר
בנושא 
 קולנוע

מענק  -ציון לשבח 
 רשת סטימצקי

יוצרי הסרט  אימאן
תיכון עירוני 

מקיף ח' 
 ראשל"צ 

תיכון עירוני 
מקיף ח' 
 ראשל"צ 

תיכון עירוני 
מקיף ח' 
 ראשל"צ 

ספר 
בנושא 
 קולנוע

מענק  -ציון לשבח 
 רשת סטימצקי

שבט ושמו 
 חיפוש 

יוצרי הסרט 
קריית החינוך 
השש שנתית 

"רביבים" 

קריית החינוך 
השש שנתית 

"רביבים" 
 ראשון לציון

קריית החינוך 
השש שנתית 

"רביבים" ראשון 
 לציון

ספר 
בנושא 
 קולנוע
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 ראשון לציון

מענק דיגיטל ויז'ן 
מקום  - לסרט תיעודי

III 

יוצרי הסרט  ללא מילים
מבית הספר 
 עמקים תבור

בית הספר 
 עמקים תבור

בית הספר 
 עמקים תבור

ערכת 
 סאונד

ענק עירית חיפה מ
לסרט העלילתי מקום 

III  

חלומה של 
 אישה

ליוצרי הסרט 
מבית הספר 

מקיף אבן 
 –ח'לדון 

 עראבה, 

ית הספר 
מקיף אבן 

 –ח'לדון 
 עראבה, 

ית הספר מקיף 
 –אבן ח'לדון 

 עראבה, 

1,000 

מענק הקרן החדשה 
לקידום יצירה צעירה 

מקום  –לסרט תיעודי 
II  

יוצרי הסרט  המעבר
הספר מבית 

הרצוג בית 
 חשמונאי

בית הספר 
הרצוג בית 

 חשמונאי

בית הספר 
הרצוג בית 

 חשמונאי

 1500שווי 

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

מקום  –לסרט עלילתי 
II 

יוצרי הסרט  אדום
מבית הספר 

תיכון אחד 
העם פתח 

 תקוה

תיכון אחד 
העם פתח 

 תקוה

תיכון אחד העם 
 ח תקוהפת

 2000שווי 

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

לסרט התיעודי הטוב 
 ביותר

יוצרי הסרט  אל יהודייה
מבית הספר 

 ויצ"ו נהלל

בית הספר 
 ויצ"ו נהלל

בית הספר ויצ"ו 
 נהלל

  2500שווי

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

העלילתי הטוב  לסרט
 ביותר

יוצרי הסרט מ  הפורץ
תיכון 

לאומנויות 
 ירושלים 

תיכון 
לאומנויות 

 ירושלים 

תיכון לאומנויות 
 ירושלים 

 3000שווי 

פרס ביקורת הקולנוע 
לסרטים  הישראלי,

שהוקרנו במהלך שנת 
2015-2016 

פרס לסרט הישראלי 
 העלילתי הטוב ביותר

 תעודה אלעד קידן ספירו פילם אלעד קידן היורד למעלה

פרסי תא מבקרי 
 הקולנוע בישראל,
לסרטים שהוקרנו 

-2014במהלך שנת 
2015 

פרס לשחקן בסרט 
 ישראלי עלילתי

 תעודה רועי אסף   ארז תדמור  ארץ פצועה

פרס לשחקנית בסרט 
 ישראלי עלילתי

 תעודה מורן רוזנבלט   ניצן גלעדי חתונה מנייר

פרס לסרט הזר הטוב 
 ביותר

 תעודה בתי קולנוע לב   לסלו נמש של שאול הבן

תחרות כרמל לקולנוע 
 בינלאומי

פרס לסרט הטוב 
 ביותר

האזרח 
 המכובד

גסטון דופראט, 
 מריאנו כהן

פרננדו 
 סוקולוביץ

גסטון דופראט, 
 מריאנו כהן

40,000 

ציון לשבח תחרות 
כרמל לקולנוע 

 בינלאומי

קטיה  אלכסנדר קוט המבט
 פיליפובה

 תעודה וטאלכסנדר ק

תחרות עוגן הזהב 
 לקולנוע ים תיכוני

פרס לסרט הטוב 
 ביותר

הקור של 
 קלאנדאר

 40,000 מוסטפה ָקאָרא נרמין אייטקין מוסטפה ָקאָרא

ציון לשבח תחרות 
 עוגן הזהב

יסים   ספקות
 אוסטאוגלו

טיטוס 
קריינברג, 

יסים 
אוסטאוגלו, 

מריאן סלוט, 
קלאודיה 
סמייז'ה, 

אליזה 
 אוצ'זובסקה

יסים  
 אוסטאוגלו

 תעודה

פרס תא מבקרי 
הקולנוע האירופי 

 "פדאורה"

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

הקור של 
 קלאנדאר

 תעודה מוסטפה ָקאָרא נרמין אייטקין מוסטפה ָקאָרא

הפרס ע"ש טוביאס 
ספנסר לסרט הטוב 
ביותר בתחרות "בין 

  ישראליות ליהדות"

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

לכסיס א ארי’רפאל נדג השקיעה
דאנטק, פרד 

-בלאיש, אן
מארי גלינאס, 
בנואה בולייה, 

ג'ולי 
 פאראטיאן

אלכסיס 
דאנטק, פרד 

-בלאיש, אן
מארי גלינאס, 
בנואה בולייה, 
 ג'ולי פאראטיאן

20,000 
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לבבות  ציון לשבח
 מצולקים

 תעודה ראדו ג'ודה עדה סולומון ראדו ג'ודה

לבמאי הקולנוע הרוסי  פרס מצוינות בקולנוע 
ודע אנדרי הנ

 לובסקי.’קונצ

אנדרי       
 לובסקי’קונצ

 פסלון

פרס הוקרה על עבודה 
 קולנועית

אדם , -מיכל בת
במאית, תסריטאית 

 ושחקנית

 פסלון מיכל בת אדם      

 

 פסטיבל הקולנוע בירושלים 5.1.2

לזכרו של רוברט ניסים  העלילתי הטוב ביותרהישראלי סרט "ה  פרסב פרסים. 45הוענקו הקולנוע בירושלים בפסטיבל 

בפרס ו אבינו בסרט הופעתו על מוריס כהןזכה  "הטוב ביותרהשחקן "בפרס  ,אסף פולונסקיל שבוע ויוםסרט ה הזכחג'ג'" 

 .מעבר להרים ולגבעותעל משחקה בסרט  נאור-שירי נדב זכתה "השחקנית הטובה ביותר"

 

 2016ל בינלאומי לקולנוע בשנת פסטיב -הפרסים שחולקו בפסטיבל סינמטק ירושלים  :27לוח 

 שם המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם 

הסרט 
 הזוכה

שם 
 הבמאי

שם 
 המפיק

שם 
מקבל 
 הפרס

סכום 
הפרס 
 בש"ח

פרס חג'ג'  תחרות חג'ג' לקולנוע ישראלי עלילתי באורך מלא
לסרט העלילתי 

הטוב ביותר 
 באורך מלא

שבוע 
 ויום

אסף 
 פולונסקי 

-נעמי לב
ארי, סער 

 גביו

אסף 
פולונסקי, 

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

120,000 

פרס חג'ג' 
לשחקן הטוב 

 ביותר

מרק  מני יעיש אבינו
רוזנבאום, 

מיכאל 
רוזנבאום, 

יונתן 
רוזנבאום, 

ז'רום 
 בלייתראק

מוריס 
 כהן 

9,000 

פרס חג'ג' 
לשחקנית 

 הטובה ביותר

מעבר 
להרים 

 ולגבעות

ערן 
 קולירין

אילון 
רצ'קובסקי, 

רדו, יוחנן ק
יוסי עוזרד, 

ליסה 
-שילוח

עוזרד, גיא 
 יקואל

שירי 
 נאור -נדב

9,000 

פרס חג'ג' 
לעריכה הטובה 

 היותר

טהורה 
 לעד

מאיה 
 זינשטיין

מאיה 
זינשטיין, 

 ג'ף ארבורן

נעם 
עמית, 
ג'סטין 

 רייט 

9,000 

פרס חג'ג' 
למוסיקה 

 הטובה ביותר

היער 
 שהיה

רות  גיא רז גיא רז
דולורס 

 וייס 

9,000 

ליר -פרס ון
לצילום הטוב 

 ביותר

 10,000 ירון שרף  מוש דנון אורי סיון הרמוניה

פרס ע"ש ענת 
פרחי לסרט 

ביכורים הטוב 
 ביותר

שבוע 
 ויום

אסף 
 פולונסקי 

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

אסף 
פולונסקי, 

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

20,000 

פרס ע"ש ענת 
פרחי לתסריט 

 הטוב ביותר

שבוע 
 ויום

 אסף
 פולונסקי 

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

אסף 
 פולונסקי

10,000 

ליר -פרס ון ליר לקולנוע ישראלי תיעודי באורך מלא-תחרות ון
לסרט התיעודי 

 הטוב ביותר

דימונה 
 טוויסט 

מיכל 
 אביעד 

איילת 
קייט, אמיר 

 הראל

מיכל 
אביעד, 
איילת 
קייט, 
אמיר 
 הראל

35,000 
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ליר -פרס ון
לבימוי סרט 

 תיעודי

הורה ט
 לעד

מאיה 
 זינשטיין

מאיה 
זינשטיין, 

 ג'ף ארבורן

מאיה 
 זינשטיין

20,000 

פרס קרן  התחרות הבינלאומית 
משפחת ווילף 

לסרט 
הבינלאומי 

 הטוב ביותר

מותו של 
-לואי ה

14  

אלברט 
 סרה

תיירי 
לונאס, 
אלברט 

סרה, 
חואקים 
סאפינו, 

קלייר 
 בונפוי

אלברט 
 סרה

20,000 
 דולר

פרס ון ליר  לנוע ישראלי קצרליר לקו-תחרות ון
לסרט העלילתי 

הקצר הטוב 
 ביותר

עם 
הפנים 

 לקיר 

אלמורק 
 דוידיאן

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

אלמורק 
 דוידיאן

10,000 

פרס ון ליר  ליר לקולנוע ישראלי קצר-תחרות ון
לבימוי הטוב 

לסרט עלילתי 
 קצר

משה  שבתון
 רוזנטל 

ביצתעין 
 הפקות

משה 
 רוזנטל 

10,000 

רס ון ליר פ
לסרט תיעודי 

קצר הטוב 
 ביותר

בית 
 האילמת 

בית הספר  תמר קיי
סם שפיגל 

לקולנוע 
 ולטלוויזיה

 7,500 תמר קיי

פרס ון ליר  ליר לקולנוע ישראלי קצר-תחרות ון
לסרט אנימציה 

קצר הטוב 
 ביותר

צלאל,  סתיו לוי ראש 
אקדמיה 
לאמנות 

 ועיצוב

 7,500 סתיו לוי

פרס קאמינגס  ליר-ו של וים וןפרס ברוח החופש לזכר
 לסרט עלילתי

דיוויד  הנבחרות 
 פבלוס 

דיוויד  פבלו קרוז
 פבלוס 

4,000 
 דולר

פרס 
אוסטרובסקי 
 לסרט תיעודי 

נאנפו  חוליגנית 
 וואנג

נאנפו  נאנפו ואנג
 וואנג

2,000 
 דולר

פרס חביב  תחרות חביב הקהל
 הקהל

להציל 
 את נטע

ניר 
 ברגמן

חיליק 
מיכאלי, 

ליאון, תמי 
אברהם 

פרחי, 
רינה 

 שניאור

ניר 
 ברגמן

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרסי החוויה היהודית המוענקים ע"י מיכאלה וליאון 
 קונסטנטינר

פרס ליה לסרט 
העוסק 

במורשת 
 יהודית

אורי סיון,  מוש דנון אורי סיון הרמוניה 
 מוש דנון

3,000 
 דולר

פרס אבנר שלו 
למצוינות 
קולנועית 
נושא בסרט ב
 השואה

לא סרט 
 משפחתי 

שנטל 
 אקרמן

פטריק 
קינה, סרז' 

זייתון, 
שנטל 
 אקרמן

שנטל 
 אקרמן

3,000 
 דולר

פרסי תא  FIPRESCIתחרות תא המבקרים הבינלאומי 
המבקרים 
הבינלאומי 

FIPRESCI 
לסרטי ביכורים 

 בינלאומי

מהמט  אלבום 
צ'אן 

 מרטוגלו

יואל 
מרנדה, 

איתן 
 איפקר

מהמט 
צ'אן 

 מרטוגלו

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרסי תא 
המבקרים 
הבינלאומי 

FIPRESCI 
לסרטי ביכורים 

 ישראלי

שבוע 
 ויום

אסף 
 פולונסקי 

-נעמי לב
ארי, סער 

 יוגב

אסף 
 פולונסקי

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרס ע"ש ליה  2016התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני 
ליר, -ון

בתרומת רבקה 
 סקר

ה ניר ישמעאל 
 פרג

 12,000 נירה פרג נירה פרג

פרס קרן  2015התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני 
משפחת 

 אוסטרובסקי

-הילה בן נעמה 
 ארי

-הילה בן
 ארי

-הילה בן
 ארי

8,000 

מענק להפקת  מענק ע"ש אלכס ברנשטיין
סרט גמר 

תיעודי של 

קרוב 
 אלייך

מעיין 
עבאדי 
 גרבלר 

מעיין   
עבאדי 
 גרבלר 

45,000 
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סטודנט מצטיין 
 מקום ראשון

מענק להפקת 
סרט גמר 

תיעודי של 
סטודנט מצטיין 

 מקום שני

אסיל  כמו דג 
אבו 

 חג'ול  

אסיל אבו   
 חג'ול  

10,000 

מענק להפקת 
סרט גמר 

תיעודי של 
סטודנט מצטיין 

 מקום שני

שיהיה 
לנו לבן 
 בחיים 

תומר 
 אסייג 

תומר   
 אסייג 

10,000 

פרס מועדון  רי הקולנוע הצעירים של הסינמטקתחרות מועדון מבק
מבקרי 

הקולנוע 
הצעירים של 

הסינמטק 
לסרט ילדים 
הטוב ביותר 
 ע"ש קמינגס

הילד 
 והחיה

מאמורו 
 הוסודה

יואיצ'ירו 
סאיטו, 
טקויה 
איטו, 

אטסושי 
צ'יבה, גנקי 

 קוואמורה

מאמורו 
 הוסודה

3,000 
 דולר

רט פרס הס תחרות היצירה הצעירה ע"ש וים ון ליר
העלילתי מקום 

 ראשון

איגור 
2000 

דיאנה 
 פרנקל

כפר הנוער 
אשל 

 הנשיא

כפר 
הנוער 
אשל 

 הנשיא

1,500 

פרס הסרט 
העלילתי מקום 

 שני

מזמור 
 לשירה

אסף 
 עייש

בית ספר 
תיכון מקיף 

-רגר, באר
 שבע

בית ספר 
תיכון 
מקיף 
רגר, 
-באר
 שבע

1,000 

פרס הסרט 
העלילתי מקום 

 שלישי

יריב  הילד  
רמן זילב
 שדה

בית ספר 
תיכון אלון 

רמת 
 השרון

בית ספר 
תיכון 
אלון 
רמת 
 השרון

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרס הסרט 
התיעודי מקום 

 ראשון

דניס  חילזון
 קוזמין

בית ספר 
תיכון ויצ"ו, 

 נהלל

בית ספר 
תיכון 
ויצ"ו, 
 נהלל

1,500 

פרס הסרט 
התיעודי מקום 

 שני

Asala תיכון  מונא זיד
אלנהדה 

יד, כפר עת
 קרע

תיכון 
אלנהדה 

עתיד, 
 כפר קרע

1,000 

פרס הסרט 
התיעודי מקום 

 שלישי

קח את 
זה כמו 

 גבר

בית ספר  נטע יונה
 תיכון כדורי

בית ספר 
תיכון 
 כדורי

חבילת 
סרטים 
האוזן 

 השלישית
פרס הבימוי 
ע"ש הלגה 

 קלר

האור 
שבקצה 
 המנהרה

זיו 
 גולדמן

בית ספר 
תיכון עמק 

 החולה

בית ספר 
כון תי

עמק 
 החולה

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל
פרס התסריט 

ע"ש מאיר 
 חסון

כאב של 
 רקדנית

שחק 
 מסיקה

בית ספר 
תיכון 

גינסבורג 
האורן, 

 יבנה

בית ספר 
תיכון 

גינסבורג 
האורן, 

 יבנה

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

יריב  הילד פרס ההפקה
זילברמן 

 שדה

בית ספר 
תיכון אלון 

רמת 
 השרון

בית ספר 
תיכון 
אלון 
רמת 
 השרון

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרס העריכה 
ע"ש עופר 

 עמוס

טום  53קו 
 לאופמן

בית ספר 
תיכון אחד 

העם, פתח 
 תקוה

בית ספר 
תיכון 
אחד 

העם, 
פתח 
 תקוה

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרס הסרט 
 החברתי

אל 
תקרא לי 
 סמולנית

שיר 
 פאלי

בית ספר 
תיכון 

אביב, 

פר בית ס
תיכון 

אביב, 

תעודה 
רשמית 
מטעם 
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 הפסטיבל רעננה רעננה

פרס הצילום 
ע"ש אלקה 

 עינור

בין 
 העולמות

ניצן 
 אבשלום

תיכון טדי 
קולק 

 ירושלים

תיכון טדי 
קולק 

 ירושלים

תעודה 
רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל
-פרס קרן ון 2016תחרות פיצ'ינג ירושלים, 

ליר, מסלול 
 הפקה

מאיה  מתן יאיר פיגומים
 פישר

 מאיה
פישר, 

 מתן יאיר

20,000 

פרס קרן 
Wouter 

Barendrecht 

לימור  מונטנה
 שמילה

תמי  תמי ליאון
ליאון, 
לימור 
 שמילה

4,000 
 אירו

פרס  2016תחרות פיצ'ינג ירושלים, 
YAPIMLAB 

קרן  מאמי
 ידעיה

מארק 
 רוזנבאום

קרן 
ידעיה, 
מארק 

 רוזנבאום

5,000 
 אירו

 Cinelabפרס 
מעבדת פוסט 

 פרודקשן

אופה ה
 מברלין

אופיר 
 גרייזר

אופיר  איתי תמיר
גרייזר, 

איתי 
 תמיר

17,000 
 דולר

מענק הקרן  2016תחרות פיצ'ינג ירושלים, 
החדשה 
לקולנוע 

וטלוויזיה ליוצר 
או יצירה 

הנותנים קול 
לפריפריה 

התרבותית 
והגיאוגרפית 

 בישראל

מיכאל  שמי ניאון
 רוזנוב

מיכאל  תמי ליאון
רוזנוב, 

תמי 
 ליאון

7,700 
 דולר

 

 אביב-הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל -דוק אביב   5.1.3

בתחרות  קטגוריות תחרות. תשעבמסגרת פרסים  25הוענקו אביב -רי בתללקולנוע דוקומנטהבינלאומי אביב -דוקבפסטיבל 

 הישראלית . בתחרותביילבסקהרולינה לק קרא לי מריאנה הסרט "ןהסרט הבינלאומי הטוב ביותרפרס "הבינלאומית זכה ב

 ".סרט הישראלי הטוב ביותרהפרס "ב אסף סודרי וטלי שמש לש מוות בבאר שבעזכה הסרט 

 

 2016קומנטרי בשנת ופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -זוכי הפרסים בפסטיבל דוקאביב  :28לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
מקבל שם  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

פרס הסרט  תחרות ישראלית
הישראלי הטוב 

 ביותר

מוות בבאר 
 שבע

אסף סודרי 
 וטלי שמש

אסף סודרי  אסף סודרי וטלי שמש
 וטלי שמש

70,000  
אולפני 

-זינקו
משמרות 

עריכה 
בשווי 

10,000  
 -גליקסון

השכרת 
ציוד 
ויי ובש

10,000      
רות 

 -דיסקין
חבילת 
הפצה 
בשווי 

15,000           
יעל קיפר  אמא ילדה ציון לשבח

 ורונן זרצקי
יעל קיפר ורונן  יעל קיפר ורונן זרצקי

 זרצקי
20,000 

פרס ראש העיר תל 
אביב יפו לסרט 

 ביכורים

החולמים 
 מבבילון

 30,000 רומן שומונוב דורון צברי רומן שומונוב
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יעל קיפר  אמא ילדה פרס הצילום
 ורונן זרצקי

 4,000 רונן זרצקי פר ורונן זרצקייעל קי

עיר בעין  פרס העריכה
 הסערה

אורי 
רוזנווקס,אייל 

 בלחסן

אורי רוזנווקס,אייל 
 בלחסן

נועה קידן 
,ג'ואל 

אלכסיס, בועז 
 ליאון

4,000 

 4,000 דנאי אילון דנאי אילון,פול קאדיו דנאי אילון הפאטריארך פרס התחקיר

פרס המוזיקה 
 המקורית

מוות בבאר 
 שבע

אסף סודרי 
 וטלי שמש

תומר יוסף,  אסף סודרי וטלי שמש
 תום דרום

5,000 

ארצם של  פרס החזון האמנותי תחרות עומק שדה
 הנאורים

Pieter-jan 
De Pue 

Bart Van 
Langendonck 

Pieter-jan 
De Pue 

10,000 

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
ים מאירופה ומדינות ה

תחרות  -התיכון
 ישראלית

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
מאירופה ומדינות 

 הים התיכון

מוות בבאר 
 שבע

אסף סודרי 
 וטלי שמש

אסף סודרי  אסף סודרי וטלי שמש
 וטלי שמש

5,000 

ציון לשבח מטעם 
חבר השופטים של 

 פדאורה

   דנאי אילון דנאי אילון,פול קאדיו דנאי אילון הפאטריארך

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
מאירופה ומדינות הים 

תחרות  -התיכון
 בינלאומית

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
מאירופה ומדינות 

 הים התיכון

תחת השמש: 
שנה בצפון 

 קוריאה

Vitaly 
Mansky 

Natalya 
Manskaya,Simone 

Baumann,Filip 
Remunda 

Vitaly 
Mansky 

  

פרס הסרט  תחרות בינלאומית
הבינלאומי הטוב 

 ביותר

קרא לי 
 מריאנה

קרולינה 
 ביילבסקה

קרולינה  זביגנייב דומגלסקי
 ביילבסקה

20,000 

 Jerzy דון ז'ואן ציון לשבח
Sladkowski 

Antonio Russo 
Merenda 

Jerzy 
Sladkowski 

  

הסודות של  פרס הקהל פרס הקהל
 דהאיי

 5,000 אלון שורץ אלון שורץ אלון שורץ

תמר קיי, אריאל  תמר קיי בית האילמת פרס ראשון  תחרות סטודנטים
 ריכטר

 - 10,000 תמר קיי
באדיבות 

יואב 
גוטסמן 
אולפני 

-זינקו
משמרות 

עריכה 
בשווי 
5,000 
 -גליקסון

השכרת 
ציוד 

בשויי 
3,000     

 6,000 נה לרנריא יאנה לרנר יאנה לרנר סאשקה פרס שני 
באדיבות 

יואב 
 גוטסמן

אלעד  שובר שמירה פרס שלישי 
דוידוביץ' 
 שיקוביץ'

אלעד דוידוביץ' 
 שיקוביץ'

אלעד 
דוידוביץ' 
 שיקוביץ'

4000 ₪- 
באדיבות 

יואב 
 גוטסמן

מענק  -מקום ראשון פיצ'ינג סטודנטים
 הסרט הטוב 

 21,000 שחר מלחי מכללת ספיר שחר מלחי זכרון מבוים

ום שני,מענק מק
 הפקה 

מעלה, בית הספר  מיכל כהן שיר לשירי
לטלוויזיה קולנוע 
 ואמנויות ירושלים

 15,000 מיכל כהן

מענק של שני ימי  
 עריכת און ליין

מעלה, בית הספר  ליהי סבג חיים של אמא
לטלוויזיה קולנוע 
 ואמנויות ירושלים

מענק   ליהי סבג
של שני 

ימי 
עריכת 
 און ליין

יכת פסקול מענק ער
של אולפני ג'אנגל 

 סאונד

המופע של 
 תימור

בית  -סם שפיגל תמרה ממון
הספר לקולנוע 

 וטלוויזיה ירושלים

מענק של  תמרה ממון
ימי  3

עריכת 
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 סאונד

אני נגד  ציון לשבח
 היונים

מנשר לאמנות, בית  דניאל ריב
ספר גבוה ומרכז 

 תרבות

   דניאל ריב

רס ענת אס בית מקום ראשון דוקצעיר
 ודני ימר

ענת אסרס  בית ספר קריית יערים
 ודני ימר

ערכת 
 סאונד 

העולם קצת  מקום שני 
 ממהר

ילנה בלאוס, 
עידו משה 

 ואסף שפיגל

בית ספר 
 טשרניחובסקי, נתניה

ילנה בלאוס, 
עידו משה 

 ואסף שפיגל

משמרת 
און ליין 

ללא עורך 
וחצי 

משמרת 
עריכת 
סאונד 
 באולפן

מין ניסים, יס זריחה מקום שלישי 
תמר 

 וינשינקר

יסמין ניסים,  תיכון אלון, רמה"ש
 תמר וינשינקר

כרטיסיה 
לסינמטק 

 10של 
 סרטים

 

 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים 5.1.4

 Formatמטעם  פרס"פרסים: בקטגוריה של התחרות הישראלית זכה ב 22בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים הוענקו 

Court  של דנה  גבולות"הסרט העלילתי הטוב ביותר" הסרט   בתחרות הבינלאומית זכה בפרס ור סיני,לאאנה " הסרט

 לרר.

 2016הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים  -אביב -זוכי הפרסים באוניברסיטת תל :29 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם הסרט  שם מלא של הפרס

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 
 הפרס
 בש"ח

הסרט העלילתי הטוב  התחרות הבינלאומית
 ביותר

 28,000 דנה לרר נועה גוטסמן דנה לרר גבולות 

 מריה גוסקובה שובו של ארקין הצילום הטוב ביותר

דניס גוסקוב, 
מריה 

גוסקובה, 
רינת 

 מוסלימוב

 5,000 דניס גוסקוב

העריכה הטובה 
 ביותר

 5,000 נונינגה אמיל ריאן אבלינג יסמין שרופר דרך חיים

 אהבה התסריט הטוב ביותר
בויה 

 האריזנובה
NATFA  בית

 הספר
סימאון 

 ונציסלבוב
5,000 

 רענן ברגר  קום ותהלך הבמאי המבטיח
אור כץ, רענן 

 ברגר
  10,000 

 -התחרות הבינלאומית
 דוקומנטרי

הסרט הדוקומנטרי 
 הטוב ביותר

 אל תוך האפלה
רצ'ידה אל 

 גראני
RITCS  בית

 הספר
רצ'ידה אל 

 גראני
8,800 

פרס ראש העיר תל  התחרות הישראלית
יפו לסרט הטוב -אביב

 ביותר
 24,000 אור סיני לאה טוניק אור סיני אנה

 5,000 אמיר ֵפכִרּדין אמיר ֵפכִרּדין אמיר ֵפכִרּדין בין שתי מיתות הבימוי הטוב ביותר

 עד-גל אל אשם הצילום הטוב ביותר
קשת סידי, 

 ץאוריה הר
 5,000 גיא סחף

העריכה הטובה 
 ביותר

שלא יגמר לי 
 הלילה

 5,000 אורנית לוי יואב שני  זיו ממון

 התסריט הטוב ביותר
לאף אחד אסור 

 להיות פה
 5,000 צור אביגד נדב אנקר צור אביגד

 פאנג`ויה  חביב הקהל
עומרי לרון, 

 אדם ויינגרוד
 אלמוג גורביץ'

עומרי לרון, 
 אדם ויינגרוד

3,000 

תחרות הסרט העצמאי 
 הקצר

הפרס הראשון על שם 
  יאנוש מורגנשטרן

עם הפנים 
 לקיר

אלמורק 
 דוידיאן

סער יוגב, 
 נעמי לבארי

 10,000 אלמורק דוידיאן
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תחרות הסרט העצמאי 
 הקצר

פרס שני על שם 
 יאנוש מורגנשטרן

 מי שטוב לו
מורן רוזנבלוט 

 וגפן גנני

נעמה 
יחזקאלי, רון 

 ז'אווי

זנבלוט מורן רו
 וגפן גנני

5,000 

תחרות הסרט העצמאי 
 הקצר

ציון לשבח מטעם 
 חבר השופטים

 אורן גרנר שן כריש
אייל וטינקר 

 שיראיי
 6,260 אורן גרנר

 חביב הקהל
דיוקנה של 
 אישה יפה

 3,000 יולה גידרון לאה טוניק יולה גידרון

התחרות הישראלית 
 פרס פורום המבקרים 

פרס ראשון מטעם 
  מבקריםפורום ה

       טל קנטור במילים אחרות

פרס ראשון מטעם 
  פורום המבקרים

       מאיה קסל עיקרון החסד

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

   דנה לרר נועה גוטסמן דנה לרר גבולות 

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

       לי היימן כחול בירוק

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

       אפרת רסנר געתלא ל

 Formatפרס מטעם  התחרות הישראלית 
Court  

 2,700 אור סיני לאה טוניק  אור סיני אנה

 

 וקריקטורה קומיקס לאנימציהפסטיבל ה 5.1.5

פרסים בחמש מסגרות תחרות. בקטגוריית הסרטים העצמאיים הוענק  13בפסטיבל לאנימציה, קומיקס וקריקטורה הוענקו 

אורי של  מעגלים הקליפ המצטיין"בקטגוריית קליפים זכה ב"פרס , ותן מורנולדשוק  לסרט " ן לסרט העצמאיק אי"פרס דיס

פוצי לבסון" ו, בקטגוריית סרטי סטודנטים הוענק "פרס סרט הסטודנטים המצטיין ע"ש טל יעקלוטן ויואב שטיבלמן

 תשע נשמותשון לסרט שאינו שיווקי" קום הראמ"מסחריים זכה במוזמנים והבקטגוריית הסרטים ה, לעידו בהר המעופף

 .קבוצת הופ! אדיק מיטגרץ,של כשאהיה גדול ובקטגוריית סרטי ילדים זכה במקום ראשון הסרט של ניר וגלי מערוץ קשת, 

 2016פסטיבל אנימציה בשנת  -זוכי הפרסים בסינמטק תל אביב  :30לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 ההזוכ
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

 סרטים עצמאיים
פרס דיסק אין לסרט 

 עצמאי
 5,000 דותן מורנו דותן מורנו דותן מורנו שוק

 סרטי סטודנטים

פרס סרט 
הסטודנטים המצטיין 
 על שם טל יעקובסון

 2,000 עידו בהר בצלאל עידו בהר פוצי המעופף

 מקום שני
במילים 
 אחרות

   טל קנטור בצלאל ל קנטורט

ציון לשבח על 
 וירטואוזיות קולנועית

   יונתן השילוני ספיר יונתן השילוני מקק

 קליפים
 מעגלים פרס הקליפ המצטיין

אורי לוטן 
ויואב 

 שטיבלמן

אורי לוטן 
ויואב 

 שטיבלמן

אורי לוטן ויואב 
 שטיבלמן

  

   שחף רם שחף רם שחף רם נבל מקום שני

 נים ומסחרייםסרטים מוזמ

מקום ראשון לסרט 
 שאינו שיווקי

 ניר וגלי תשע נשמות
ניר וגלי 

 )עבור קשת(
   ניר וגלי

מקום ראשון לסרט 
 שיווקי

Our Design סטודיו פוינק סטודיו פוינק סטודיו פוינק   

ציון לשבח על איכות 
 אמנותית

לילה לבן 
2016 

נעמה צרפתי 
ונדיה 

 דוביז'נסקי

נעמה צרפתי 
 ונדיה

 דוביז'נסקי

נעמה צרפתי 
ונדיה 

 דוביז'נסקי
  

חביב הקהל מבין 
 הסרטים המוזמנים

לילה לבן 
2016 

נעמה צרפתי 
ונדיה 

 דוביז'נסקי

נעמה צרפתי 
ונדיה 

 דוביז'נסקי

נעמה צרפתי 
ונדיה 

 דוביז'נסקי
  

 סרטים לילדים

 כשאהיה גדול מקום ראשון
אדיק מיטגרץ, 

 קבוצת הופ!
קבוצת מדיה 

 הופ!
מיטגרץ,  אדיק

 קבוצת הופ!
  

ציון לשבח על עיצוב 
 ושפה חזותית

רוזלינד 
 פרנקלין

נועם משולם, 
 גילת פרג

פיצ'יפויי 
הפקות 
 אנימציה

פיצ'יפויי 
הפקות 
 אנימציה
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פרס יורם גרוס   
 למצוינות באנימציה

 10,000 דניאלה שרר      

 

 הגאההקולנוע פסטיבל  5.1.6

ארז ל איך להיות לבד"הסרט הישראלי הטוב ביותר" זכה  חרות הסרט הישראלי בפרס : בתפרסים 13נקו גאה הועבפסטיבל 

ובפרס , ינון מילס והילו גלזרשל  הנותרים" זכה הסרט  הטוב ביותר "הפיצ'ינג   בפרסבתחרות הפיצ'ינג התיעודי , איזנשטיין

 .אלכס אנוואדטרשל  לעולם לא תהיה לבדהטוב ביותר" זכה הסרט הבינלאומי "הסרט העלילתי 

 2016הפסטיבל הגאה בשנת  -זוכי הפרסים בסינמטק תל אביב  :31 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

תחרות הסרט 
 הישראלי

הסרט הישראלי 
 הטוב ביותר

 ארז איזנשטיין איך להיות לבד
ארז 

 איזנשטיין
 5,000 ארז איזנשטיין

ציון לשבח לסרט 
 ישראלי 

איך אני קוראת 
 לך

   אחינועם זיגל אחינועם זיגל אחינועם זיגל

תחרות התסריט הקצר 
 על שם דן לחמן

פרס התסריט הטוב 
 ביותר

CON TE 
PARTIRÒ 

 150,000 עומר טובי גיל סימה עומר טובי

תחרות הפיצ'ינג 
 התיעודי

 הנותרים הפיצי'נג הטוב ביותר 
ינון מילס והילו 

 גלזר
  

ינון מילס והילו 
 גלזר

15,000 

תחרות הפיצ'ינג 
 העלילתי

 25,000 רותם פליטמן   אלעד זכאי המנחם הפיצי'נג הטוב ביותר 

הסרט הטוב ביותר  תחרות סרטי נוער
 בקטגוריית סרטי נוער

זכר ונקבה 
 ברא אותם

קייטי מרי 
 ביטון

   רותם פליטמן  

בקטגוריית  ציון לשבח
 סרטי נוער

   רותם פליטמן   רותם פליטמן לא מתאים

תחרות הסרט 
העלילתי הבינלאומי 

 הטוב ביותר

הסרט העלילתי 
הבינלאומי הטוב 

 ביותר

לעולם לא 
 תהיה לבד

אלכס 
 אנוואדטר

דניאל מרק 
 דרייפוס

אלכס 
 אנוואדטר

  

ציון לשבח לסרט 
 העלילתי הבינלאומי

 קלאוס הנדל טומקאט
ו ווגנר, ברונ

 אנטוני סבודה
   קלאוס הנדל

תחרות הסרט התיעודי 
 הבינלאומי הטוב ביותר

הסרט התיעודי 
הבינלאומי הטוב 

 ביותר

לפני שהמסך 
 האחרון יורד

   תומאס ואלנר תומאס ואלנר תומאס ואלנר

ציון לשבח לסרט 
 התיעודי הבינלאומי

בתוככי הארון 
 הסיני

   סופי לובר סופי לובר סופי לובר

תחרות הסרט הקצר 
 הבינלאומי הטוב ביותר 

הסרט הקצר 
הבינלאומי הטוב 

 ביותר

היינו יכולים 
 להיות הורים

   ביורן אלגרד דיויד פרדמר ביורן אלגרד

ציון לשבח לסרט 
 הקצר הבינלאומי

   סנדרה ריונוסו סנדרה ריונוסו סנדרה ריונוסו קארינה

 

 

 פסטיבל "הקולנוע היהודי" 5.1.7

גן עדן  זכה הסרט "פרס שומן לקולנוע יהודיב"פרסים. בתחרות הבינלאומית,  שלושהל "קולנוע היהודי" הוענקו בפסטיב

 .מאיה ז"קל אור נגדי, זכה הסרט "בניה צוקרמןלזכרו של הסרט הישראלי הקצר  "פרס,  באנדריי קונצ'לובסקיל
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 2016ודי בשנת פסטיבל קולנוע יה -זוכי הפרסים בסינמטק ירושלים  :32לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

 התחרות הבינלאומית
פרס שומן לקולנוע 

 יהודי
 גן עדן

אנדריי 
 קונצ'לובסקי

אנדריי 
קונצ'לובסקי, 
 פלוריאן דייל

אנדריי 
 קונצ'לובסקי

 אירו 4,000

     ג'יל לוטפי מאליק שיבאן המזל  ילדי ציון לשבח

תחרות הסרט 
 הישראלי הקצר

פרס הסרט הישראלי 
הקצר לזכרו של בניה 

 צוקרמן
 5,000 מאיה ז"ק מאיה ז"ק מאיה ז"ק אור נגדי

 

 

 פסטיבל "קולנוע דרום"  5.1.8

מקום ראשון לסרט " זכה ב""קולנוע דרום חדש  פרסים. במסגרת תחרות סרטי 24בפסטיבל "קולנוע דרום" בשדרות הוענקו 

חלום סרטים:  5-. בקטגוריה "אוצרות תיעודית" הוענקו פרסים ללמיכל חג'ג'כיסופים ע"ש מיקה איילון" הסרט הטוב ביותר 

פואטיקה ו, גד אייזןשל  עניינים שבלב, רומן שמונובל החולמים מבבילון לחגי ארד, מחוץ לפריים, מני אליאסל ירושלים

 . יבנורית אבל של מוח

 

 2016פסטיבל קולנוע דרום בשנת  -זוכי הפרסים במכללת ספיר  :33 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

 אוצרות תיעודית
 מני אליאס חלום ירושלים  

מיכה שגריר 
 ומני אליאס

 6,000 מני אליאס

 טל אביטן יםמחוץ לפרי  
אלעד פלג 

 וחגי ארד
 6,000 חגי ארד

  
החולמים 

 מבבילון
 6,000 רומן שמונוב דורון צברי רומן שמונוב

 גד אייזן עניינים שבלב  
גד אייזן וענת 

 ארזי
 6,000 גד אייזן

  
פואטיקה של 

 מוח
 נורית אביב

איתי תמיר 
 וסרג' לאלו

 6,000 נורית אביב

לסרט  ראשוןמקום  קולנוע דרום החדש
ע"ש  הטוב ביותר
 מיקה איילון 

 7,000 מיכל חג'ג' דוד מימוני מיכל חג'ג' כיסופים

המקום השני לסרט 
 הטוב ביותר 

 5,000 מעיין שוורץ מורן נקר מעיין שוורץ חבר שלי, יניב

 פרס ההפקה
בין כראמנשה 

 למיידנק
 4,000 עדן ספנדי עדן ספנדי עומרי נג'ד

 4,000 גיל רמון עדי שעיה אור קרני תשאריו פרס הצילום

 4,000 דור אבירם עומרי גרוס משה יוחננוב עבודה פרס העריכה

פרס סרט האנימציה 
 הטוב ביותר

 5,000 יונתן השילוני יונתן השילוני יונתן השילוני מקק

פרס הפיילוט 
הטלוויזיוני הטוב 

 ביותר
 5,000 דור שלוסברג שיר אמיר דור שלוסברג חבל הטבור

 5,000 נאור בלורי   נאור בלורי 120פרופיל  פרס ראשון פיצ'ינג טלוויזיה

 5,000 יאיר ולר   יאיר ולר הלומים פרס ראשון

פרסים ייעודיים 
 מענק יוצר ויצירה  ליוצרים צעירים

האם תזכרו 
 אותי

 9,000 גבע רונן   גבע רונן

 המעוז האחרון מענק יוצר ויצירה 
רונן )מקיקס( 

 מרע
  

רונן )מקיקס( 
 עמר

9,000 

 CHUPMAMA מענק יוצר ויצירה 
אמיר 

רוטשילד ועדי 
 מוזס

  
אמיר רוטשילד 

 ועדי מוזס
9,000 

 9,000 שאדי סרור   שאדי סרור הסימן מענק יוצר ויצירה 

 9,000 אור סיני   אור סיני ביקור מענק יוצר ויצירה 

 9,000 מיה צרפתי   מיה צרפתי דמי לידה מענק יוצר ויצירה 
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 9,000 יפית מויאל   יפית מויאל החור מענק יוצר ויצירה 

 מענק יוצר ויצירה 
ספר המתים 

 הבדואי

קאיד אבו 
לאטיף ויוסף 

 אבו מדיעם
 9,000 חגי ארד  

מענק הפקה לסרט  פיצ'ינג דוקומנטרי
הטוב ביותר מטעם 

yes  דוקו וקרן גשר
 לקולנוע רב תרבותי

בין שחור 
 םלכתו

יעקב 
 גרינשטיין

יעקב 
 גרינשטיין

 21,000 יעקב גרינשטיין

מענק הפקה לסרט 
הטוב ביותר מטעם 

 קרן רבינוביץ'
EC(H)O-ME 21,000 גוני זילברמן גוני זילברמן גוני זילברמן 

 

 

 

 

 פסטיבל "אפוס" 5.1.9

"פרס מקום ראשון" לסרט   הוענק יםירטים הישראלתחרות סבקטגוריית  קטגוריות: 3-בפרסים  6ס הוענקו ובפסטיבל  אפ

מענק פיתוח "ובקטגוריה פרויקט גמר הוענק לגיא דוידי  רגשות מעורביםולסרט  ינון-נורית יעקבסל האישה מהסינמטק

בקטגוריית תחרות סרטי סטודנטים הוענק "פרס מקום ראשון" לסרט . איטן דה בוטוןשל  יום חוליןלסרט  "לפרויקט גמר

 קובנועה גוסל התצפיתנית

 2016זוכי הפרסים בפסטיבל אפוס בשנת  :34 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

תחרות סרטים 
 ישראליים

 פרס למקום ראשון
האישה 

 מהסינמטק
-נורית יעקבס

 ינון
-נורית יעקבס

 ינון
-נורית יעקבס

 ינון
7,500 

 ס למקום ראשוןפר
רגשות 

 מעורבים
 7,500 גיא דוידי אנה סומרשף גיא דוידי

מענק פיתוח לפרויקט  פרויקט גמר
 גמר

 15,000 איטן דה בוטון איטן דה בוטון איטן דה בוטון יום חולין

תחרות סרטי 
 הסטודנטים

 נועה גוסקוב נועה גוסקוב התצפיתנית מקום ראשון
 

10,000 

 מקום שני 
שאלוה 

 מהלשלו
עומר שרון, 

 דניאלה שניצר

עומר שרון, 
דניאלה 

 שניצר

עומר שרון, 
 דניאלה שניצר

6,400 

 2,000 טל קנטור טל קנטור טל קנטור במילים אחרות מקום שלישי  

 

 

 לאומי לסרטי ילדים ונוערנפסטיבל תל אביב הבי 5.1.10

לאומיים זכה ב"פרס ע"ש מרילה מוזס נטים ביבמסגרת תחרות לסר, לאומי לסרטי ילדים ונוערנבפסטיבל תל אביב הבי

 . קוהקי הסאיל בלנקה, תרומת משפחת מאיר מוזס'" הסרט ז"ל לבית וולפוביץ

  פסטיבל הסרטים בערבה 5.1.11

תקצוב הפקת סרטים שיוקרנו "כו המפיקים אייל שיראי ורוית רוזן בבמסגרת "קצר במדבר" ז ,הסרטים בערבהבפסטיבל 

 . "2017 במסגרת "קצר במדבר"

 

 פרסי אופיר – התחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי 5.2

פרסי  19 2016, מייסודה של האגודה לקידום הקולנוע בישראל, העניקה בשנת ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי

הטוב ביותר"  הבמאי" ו "הסרט הטוב ביותר" יםפרסה פרסים: בשישהזכה  סופת חולהסרט  סרטים: לתשעה"אופיר" 

האיפור " ,לניב אדלר"העיצוב האמנותי הטוב ביותר"  ,עספור-רובא בלאל" לשחקנית המשנה הטובה ביותר" ,לעילית זקצר

זכה בשלושה פרסים:  לעבור את הקיר. הסרט לימור שמילהל "הליהוק הטוב ביותרו"כרמית בוזגלו " להטוב ביותר

" עיצוב התלבושות הטוב ביותרו" רמה בורשטיין" להתסריט הטוב ביותר" ,נועה קולר" להשחקנית הראשית הטובה ביותר"

 " לשירה ארד.העריכה הטובה ביותר" למוריס כהן ו"השחקן הראשי הטוב ביותרזכה בשני פרסים: " אבינו לחוה לוי. הסרט
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איתי אלוהב " ביותר הפסקול הטובו" תאמר נפאר ואיתמר ציגלר" להמוזיקה המקורית"זכה בשני פרסים:  48ג'אנקשן הסרט 

הצילום הטוב " . בפרס ויוםשבוע עבור משחקו בסרט  תומר קאפוןלהוענק " שחקן המשנה הטוב ביותררס "פ. וגיל תורן

הסרט התיעודי " בפרס לאור סיני .  אנהזכה הסרט " הסרט הקצר הטוב ביותר" בפרס . שי גולדמןל תיקוןזכה הסרט  "ביותר

מוות בבאר שבע זכה הסרט " הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר" בפרס לעידו הר,  ס שואופרינסזכה הסרט " הטוב ביותר

 .דן וולמןופרס מפעל חיים ניתן ל טלי שמש ואסף סודריל

 

 

  2016זוכי פרסי "אופיר" מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בשנת  :35לוח 

 שם הסרט שם מקבל הפרס הפרס מס'

 סופת חול עילית זקצר הסרט הטוב ביותר 1

 סופת חול עילית זקצר הבמאי הטוב ביותר 2

 אבינו מוריס כהן השחקן הראשי הטוב ביותר 3

 לעבור את הקיר נועה קולר השחקנית הראשית הטובה ביותר 4

 שבוע ויום תומר קאפון שחקן המשנה הטוב ביותר 5

 סופת חול עספור-רובא בלאל שחקנית המשנה הטובה ביותר 6

 תיקון שי גולדמן הצילום הטוב ביותר 7

 לעבור את הקיר ןירמה בורשטי התסריט הטוב ביותר 8

 אבינו שירה ארד העריכה הטובה ביותר 9

 סופת חול ניב אדלר העיצוב האמנותי הטוב ביותר 10

 לעבור את הקיר חוה לוי עיצוב התלבושות הטוב ביותר 11

 48ג'אנקשן  מר ציגלרתאמר נפאר ואית המוזיקה המקורית 12

 48ג'אנקשן  איתי אלוהב וגיל תורן הפסקול הטוב ביותר 13

 סופת חול כרמית בוזגלו  האיפור הטוב ביותר 14

 סופת חול לימור שמילה הליהוק הטוב ביותר 15

 אנה אור סיני הסרט הקצר הטוב ביותר 16

 פרינסס שואו עידו הר הסרט התיעודי הטוב ביותר 17

 מוות בבאר שבע טלי שמש ואסף סודרי התיעודי הקצר הטוב ביותר הסרט 18

 _ דן וולמן פרס על מפעל חיים 19
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 י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראלל ידע שהוענקופרסים  5.3

לירון ועידו הר זכו  "עודה באורך מלאתפרס סרט "בפרסים.  15 2016פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל העניק בשנת 

מגש סרט ל דנה כהן הפקותודורון צברי, אמיר בן דוד  זכו "תעודה טלוויזיוני יקטפרופרס "ב .ואופרינסס שלסרט  עצמון

 .נעמי שחורילפרס מפעל חיים הוענק . הכסף

 

 2016הפרסים שחולקו ע"י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל בשנת : 36לוח 

 סכום הפרס בש"ח שם היוצר הזוכה שם היצירה   הפרסשם 

 _ 1 פרס מפעל חיים 
 פרס כספי₪  10,000  נעמי שחורי

 פרס סרט תעודה באורך מלא

 מענק פיתוח₪  50,000 עידו הר, לירון עצמון אופרינסס שו 2

ארבע משמרות סאונד ושתי 
 משמרות אונליין מאולפני ג'אנגל

 יפרס כספ₪  13,000

 פרס כספי₪  6,000 תור בן מיור אמא ילדה 3 פרס העריכה

 פרס כספי₪  6,000 אוהד מילשטיין 23שבוע  4 פרס הצילום

 פרס כספי₪  6,000 קותימאן )אופיר קותיאל( פרינסס שואו 5 פרס המוסיקה המקורית

 פרס כספי₪  6,000 רותם דרור פרינסס שואו 6 פרס עריכת פס הקול

 ודיפרס הסרט התיע

 מענק פיתוח₪  40,000 אסף סודרי וטלי שמש מוות בבאר שבע 7

 פרס כספי₪  13,000

בחדר  onlineשתי משמרות 
 הניטריס לסרט הבא של הזוכה, 
כולל הפקת מאסטר ראשון של 

DCP מאולפני אדיט 

 יקט תעודה טלוויזיוניפרס פרו

דורון צברי, אמיר בן דוד,  מגש הכסף 8
 ותדנה כהן הפק

 פרס כספי₪  40,000

 פרס כספי₪  13,000

 AG-ציוד צילום להשכרה מ
production solutions 

שלוש משמרות סאונד מאולפני 
DB 

שתי משמרות סימפוני נייטריס 
HD מאופוס 

 פרס התחקיר
ויטה אקטיבה: ביוגרפיה  9

 רוחנית של חנה ארנדט
עדה אושפיז, אמיר מרמור, 

 שרינה רו
 פרס כספי₪  6,000

 פרס לסרט הביכורים

 מענק פיתוח₪  30,000 רומן שמונוב, דורון צברי החולמים מבבילון 10

 מענק פיתוח₪  10,000

פגישות יעוץ בהפצה ושיווק  2
 לפסטיבלים לסרט הבא 

 go2filmsמחדוה גולדשמידט, 

 פרס כספי₪  13,000

 פרס לסרט סטודנטים

 מענק פיתוח₪  5,000 תמר קיי, אריאל ריכטר למתבית האי 11

 עשר משמרות אופליין מברודקסט

תרגום לאנגלית לסרט באורך עד 
 שעה מחברת "קאפ אנ סאב"

שירותי גיבוי, המרה ואיחסון 
 safe tera biteלסרט מ

 פרס כספי₪  6,000

 מענק פיתוח₪  5,000 אוהד מילשטיין 23שבוע  12 פרס לתעודה חופשית

 פרס כספי₪  3,000

 פרס לכתבה תיעודית
עמרי אסנהיים, רותי  הסודות של גנדי 13

  שטיינרג, "עובדה"
 פרס כספי₪  6,000

 פרס העיצוב האמנותי

 פרס כספי₪  6,000 יואב רז פרינסס שואו 14

 פרס כספי₪  6,000 אנה ציגנצ'וק ומקסים חנטייב 23שבוע  15
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 סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל חשיפת .6

 בפסטיבלים בחו"ל שהוקרנומספר הסרטים  6.1

 2001-2016 השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל בשנים: 37לוח 

 מס' סרטים שנה
מס' השתתפויות 

 בפסטיבלים
 מס' מדינות מס' פסטיבלים

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 

2015 80 333 239 57 

2016 108 587 425 69 

 

מדינות. חלק מן הסרטים  69-בפסטיבלים שהתקיימו  425-ב, 108  -מספר שיא של סרטים ישראליים  השתתפו 2016בשנת 

 .587-להסרטים הגיע  108השתתפו ביותר מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 

 י סוג פסטיבללפ ,2016סרטים ישראליים*  שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל  בשנת : 38לוח 

 סוג פסטיבל
  

 השתתפויות סרטים

 מספר
אחוז מתוך סך 

 (108הסרטים )
 מספר

אחוז מתוך סך 
 (587)השתתפויות 

 A LIST 27 25% 42 7% -עלילתי  

 A LIST 4 4% 5 1% -תעודה  

 A LIST 3 3% 3 1% -קצר  

 51% 300 60% 65 עלילתי

 9% 50 19% 21 תיעודי

 6% 35 22% 24 קצרים

 26% 152 63% 68 אחר**

 5** ראו פירוט בנספח 

 

 

,  A LIST - תיעודיקולנוע בפסטיבלים מסוג (. 25%סרטים ישראליים ) 27הוקרנו  ,A LIST -עלילתי קולנוע מסוג סטיבלים פב

פסטיבלים ב (.3%סרטים ישראליים ) 3הוקרנו , A LIST – קצרקולנוע (. בפסטיבלים מסוג 4%רטים ישראליים )ס 4הוקרנו 

 ,(19%סרטים ) 21הוקרנו לקולנוע תיעודי האחרים פסטיבלים ב ,(60%סרטים ) 65הוקרנו עלילתי  לקולנועהאחרים 

, קולנוע /דתות)קולנוע יהודי בסיווג "אחר"בפסטיבלים (. 22%סרטים ) 24בפסטיבלים האחרים לסרטים קצרים הוקרנו ו

 68הוקרנו ( יוניאנימציה, מדע בד סרטים עצמאיים, ,וידאו ארטנוע גאה, קולישראלי, סרטי זכויות אדם, סרטי סטודנטים, 

  .(63%סרטים )
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 במספר רב של פסטיבלים בחו"ל שהוקרנורטים ישראליים ס  6.2 

 

 לפי סוג סרט 2016סרטים ישראלים שהוקרנו בחו"ל בשישה פסטיבלים או יותר בשנת : 39לוח 

ר מספ שם התסריטאי  שם הבמאי שם הסרט
 פסטיבלים

עלילתי 
A 

LIST 

תעודה 
A 

LIST 

קצר      
A 

LIST 

כל 
 היתר*

 11 0 0 1 12 יוני גבע יוני גבע אבוללה

 29 0 0 0 29 ארז איזנשטיין  ארז איזנשטיין  איך להיות לבד

 6 0 0 0 6 דוקי דרור דוקי דרור אל תוך הרשת האפילה

 14 0 0 2 16 _ אור סיני אנה

 9 0 0 0 9 אריאל וייסברוד ויוסי מאירי יסברוד ויוסי מאיריאריאל וי בולמוס.רשת

 18 0 0 1 19 מיכל ויניק מיכל ויניק ברש

 6 0 0 1 7 תמר רודוי  תמר רודוי  הבת של הכלה

 2 0 0 4 6 ארז מזרחי וסהר שביט ארז מזרחי וסהר שביט הלומים

הממלכה המופלאה של 
 פאפא אלייב

 10 0 0 0 10 נועם פנחסטל ברדה ו טל ברדה ונועם פנחס

 17 0 0 0 17 יעל קיים יעל קיים הר

 9 0 0 0 9 ניצן גלעדי ניצן גלעדי חתונה מנייר

 9 0 0 1 10 _ מאיה זינשטיין טהורה לעד

 12 0 0 0 12 כלבי ציד כלבי ציד כלבי ציד

 13 0 0 0 13 חני דומבה ותום קוריס חני דומבה ותום קוריס לילי

 7 0 0 0 7 יניב סגלוביץ' יניב סגלוביץ' אללתפארת מדינת ישר

 14 0 1 0 15 תומר היימן  תומר היימן וברק היימן מי יאהב אותי עכשיו

 7 0 0 2 9 נדב לפיד נדב לפיד מיומנו של צלם חתונות

 64 0 0 1 65 _ תומר הימן מיסטר גאגא

 8 0 0 0 8 בן חכים בן חכים מפעילה

 20 0 0 0 20 י הרבט, לי דרוריהל יהלי הרבט, לי דרור מראות

 16 0 1 6 23 עילית זקצר עילית זקצר סופת חול

 6 0 0 3 9 מהא חאג' מהא חאג' עניינים אישיים

 11 0 0 1 12 _ עידו הר פרינסס שואו

 אמיר י. וולף ציפורי חול
אורלי רובינשטיין קצף, 

 איציק וולף ואמיר י. וולף
37 1 0 0 36 

 11 0 0 0 11 _ טל גרינברג קאפונקה

 47 0 0 2 49 אסף פולונסקי אסף פולונסקי שבוע ויום 

 5ראו נספח  -* עלילתיים, תיעודיים, קצרים, סטודנטים ועוד 

 
 
 

 תומרשל  מיסטר גאגא, חלקם יוקרתיים. או יותר פסטיבלים ששב 2016בשנת הוקרנו ישראליים  םסרטי עשרים ושישה

 37-קרן בהו אמיר י. וולףשל  ציפורי חולו פסטיבלים 49-הוקרן ב אסף פולונסקישל  יוםשבוע ו, פסטיבלים 65-הוקרן ב הימן

 .פסטיבלים
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 הוקרנו הסרטים הישראליים ןבה המדינות  6.3

 2016סרטים ישראליים או יותר בפסטיבלים בשנת  12המדינות שבהן הוקרנו  :40לוח 

 מס' השתתפויות מס' סרטים שם המדינה מס'

 165 44 ארה"ב 1

 39 28 צרפת 2

 34 25 קנדה 3

 28 21 גרמניה 4

 26 19 איטליה 5

 18 15 פולין 6

 20 13 אנגליה 7

 15 13 ספרד 8

 12 12 אוסטריה 9

 17 12 הודו 10

 

רב בפסטיבלים מספר  הוקרנומדינות  בעשרמדינות בעולם.  69-ם לקולנוע בסרטים בפסטיבלי 108 הוקרנו 2016 בשנת

 25, בצרפת 28 ,בפסטיבלים שהתקיימו בארה"בהוקרנו  סרטים 44סרטים או יותר(.  12חסית של סרטים ישראליים )י

עשר סרטים  שנייםו ספרדו אנגליהבעשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים  שלושה .בפולין 15-ובאיטליה,  19בגרמניה,  21בקנדה, 

 והודו.  אוסטריהבהוקרנו בפסטיבלים 

 

 רסיםזכייה בפ   6.4

 לפי סוג פסטיבל 2016יה בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת יהיקף הזכ: 41לוח 

 מספר הפסטיבלים שהעניקו פרסים מספר פרסים מספר סרטים זוכים סוג פסטיבל

 A LIST 5 8 6 -עלילתי  

 A LIST 2 3 2 -תעודה  

 A LIST 1 1 1 -קצר  

 39 41 18 עלילתי

 8 13 9 תיעודי

 7 7 6 קצרים

 8 13 5 אחר

 
רטים זכו ס חמישה .פרסים 86-זכו ב 2016בפסטיבלים בחו"ל בשנת  שהוקרנו( הסרטים הישראליים 43%) 108מתוך  46

 NETPACזכה בפרס  מייסלון חמוד של לא פה, לא שם הסרט :A List  -קולנוע עלילתי  מסוגפסטיבלים בשישה  בפרס

Award  בפסטיבלToronto International Film Festival  ,בפסטיבל  יםפרסבשלושה ובקנדהSan Sebastian  :בספרד 

Eroski' Youth Award, The Sebastian Award  ו-TVE – Another Look Award  .של עילית זקצר סופת חול  הסרט

בן הדס של  אנשים שהם לא אניהסרט . בארה"ב Sundance Film Festivalזכה בפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל 
של איתן עמר זכה בפרס  לב שקט מאדהסרט . בארגנטינה פסטיבל מאר דל פלאטהב הסרט הטוב ביותרזכה בפרס  ארויה

מקום ראשון בתחרות  זכה של אור סיני אנההסרט . באסטוניה Tallinn Black Nightsהסרט הטוב ביותר בפסטיבל 

שלושה סרטים זכו בפרס בקנדה.  Toronto International Film  פסטיבלבצרפת ובציון לשבח ב סינפונדסיון בפסטיבל קאן

 Berlin Filmזכה בפרס הקהל בפסטיבל  של אודי אלוני 48 ג'אנקשן: הסרט A List -תיעודי בשני פסטיבלים מסוג קולנוע 

Festival של תומר וברק הימן זכה בפרס  מי יאהב אותי עכשיו, הסרט גרמניהבAudience Award  בפסטיבלKarkov 

Film Festival גם כן בפסטיבל  לסרט הקצר הטוב ביותר של תמר קיי זכה בפרס דרקון הזהב בית האילמתהסרט . בפולין

Karkov Film Festival  מועמד לרשימת הקצרים הבינלאומיים באוסקר היה של תמר קיי  בית האילמתבפולין. הסרט
( 38%) 33ובפסטיבלים אחרים הוענקו בלים לקולנוע עלילתי, פסטי 19-סרטים ב 17-( פרסים הוענקו ל48%) 41 .בהוליווד
 פסטיבלים. 25-סרטים ב 16-פרסים ל
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 2016רשימת הסרטים הישראליים שזכו בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת  :42לוח 

 שם הבמאי שם הסרט
שם 

 התסריטאי
מס' 

פסטיבלים ה
 בהם זכה

סה"כ 
 פרסים

 מס' הזכיות לפי סוג פסטיבל

עלילתי 
A 

LIST 

תעודה 
A 

LIST 

קצר      
A 

LIST 
 אחר עלילתי

 0 4 0 0 0 4 2 יוני גבע יוני גבע אבוללה

 איך להיות לבד
ארז 

 איזנשטיין 
ארז 

 איזנשטיין 
5 6 0 0 0 4 2 

 0 3 0 0 2 5 5 _ אור סיני אנה

 אני אנשים שהם לא
הדס בן 

 ארויה
הדס בן 

 ארויה
1 1 1 0 0 0 0 

 0 1 0 0 0 1 1 אורית זמיר אורית זמיר בייביסיטר

 3 0 1 1 0 5 5 תמר קיי  תמר קיי  בית האילמת

 2 0 0 0 0 2 2 מיכל ויניק מיכל ויניק ברש

 אודי אלוני 48ג'אנקשן 
תאמר נפאר 
 ואורן מוברמן

3 4 0 1 0 1 2 

 0 1 0 0 0 1 1 תמר רודוי  דוי תמר רו הבת של הכלה

 0 1 0 0 0 1 1 אבי נשר אבי נשר החטאים

 1 0 0 0 0 1 1 מיה צרפתי מיה צרפתי היפה בנשים

 0 1 0 0 0 1 1 חי אפיק חי אפיק המהפכה הצרפתית

 0 3 0 0 0 3 3 יעל קיים יעל קיים הר

 1 0 0 0 0 1 1 עומר ששון עמר ששון השדה

 0 2 0 0 0 2 2 _ יזעדה אושפ ויטה אקטיבה

 2 1 0 0 0 3 3 עומר טובי עומר טובי כלבי ציד

 0 2 0 0 3 5 3 מייסלון חמוד מייסלון חמוד לא פה, לא שם

 0 0 0 0 1 1 1 _ איתן ענר לב שקט מאוד

לתפארת מדינת 
 ישראל

 1 1 0 0 0 2 2 יניב סגלוביץ' יניב סגלוביץ'

 מוות בבאר שבע
אסף סודרי 
 וטלי שמש

_ 1 1 0 0 0 0 1 

 מי יאהב אותי עכשיו
תומר היימן 
 וברק היימן

תומר היימן 
 וברק היימן

3 3 0 1 0 1 1 

 3 7 0 0 0 10 9 _ תומר הימן מיסטר גאגא

 מראות
יהלי הרבט 

 ולי דרור
יהלי הרבט 

 ולי דרור
3 3 0 0 0 0 3 

 0 6 0 0 1 7 7 עילית זקצר עילית זקצר סופת חול

 2 2 0 0 0 4 4 _ עידו הר פרינסס שואו

 1 0 0 0 0 1 1 _ מיכאל אללו קוץ

 שבוע ויום 
אסף 

 פולונסקי
אסף 

 פולונסקי
2 6 0 0 0 0 6 

 2 0 0 0 0 2 2 _ תמר טל שלושה אחים ומערה
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 פעילות הארגונים היציגים .7
, ארגון השחקנים בישראל -שח"ם וע:לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצ ארגונים יציגים שבעהפעלו  2016 בשנת

, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל –אקט , םיפורום היוצרים הדוקומנטרי, איגוד הבמאים, איגוד התסריטאים

 . איגוד מקצועות האנימציהו איגוד מקצועות הפוסט בישראל -ים איגוד העורכ

פעילויות הציבור הרחב. בלוחות שלהן מוצגות לולחבריהם המכוונות  מבצעים מגוון רחב של פעילויות ארגונים אלה

תחרויות  ,קיום טקסים ;: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגוןהמפורטים בלוחות הבאים בחלוקה לפי מספר תחומים

תות כי, ארגון סדנאות ;הפעלת אתרי אינטרנטו פרסומים ;ימי עיון והרצאות, ארגון כנסים ;הקרנות ותערוכות, פסטיבלים

 פעילויות ציבוריות. ;אמן והשתלמויות

 

 ארגון עוץ לחברי היפעילות תמיכה וי – 2016-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר מאבק להגדלת תקציב התרבות 1

 דצמבר -אוקטובר  נת מלהקות ומלהקיםמיסוד אמ 2

 דצמבר -ינואר מאבק לפתיחת תאגיד השידור הישראלי "כאן" 3

4 
מאבק לחיוב הפקות מקור ישראליות אצל מפעילות שידורים 

 בתשתית פס רחב
 דצמבר -ינואר

 דצמבר -ינואר מאבק לחיוב הפקות מקור ישראליות אצל שידורי עידן + 5

 דצמבר -ינואר היצירה הישראלית בטלוויזיה ובקולנועפעילות לקידום  6

 דצמבר -ינואר תמיכה ביצירות קולנועיות חדשות 7

 דצמבר -ינואר  הסדרת תחום הסוכנויות בארץ 8

 דצמבר -ינואר ייעוץ בנושא הגשות לקולות קוראים 9

 ורך השנהלא פעילות לקידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים לקולנוע 10 איגוד התסריטאים

 לאורך השנה הטבות לחברי איגוד התסריטאים 11

 לאורך השנה מו"מ עם גופי השידור בישראל 12

   סדרת שוק התקשורת )וועדת פילבר(הייצוג התסריטאים בוועדה ל 13

14 
מיסוי תשתיות אינטרנט והתמודדות עם שינויים  -הצעות חוק  

 טכנולוגיים בשוק המדיה והתוכן
 נהלאורך הש

 לאורך השנה קשר עם קרנות הקולנוע 15

 לאורך השנה שמירת יצירה 16

 לאורך השנה ייעוץ מקצועי שוטף 17

 לאורך השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 18

 איגוד הבמאים
19 

אכיפת שידור תכניות דרמה ותעודה בערוצים המסחריים והסדרת 
 הרגולציה על כל פלטפורמות השידור

 לאורך השנה

20 
מעקב אחר הליך הקמתו של תאגיד השידור הישראלי החדש 

 ומדיניות הפעלת ארכיון הרשות
 לאורך השנה

21 
הסדרת יחסי העבודה של הבמאים בישראל מול המפיקים וגופי 

 השידור
 לאורך השנה

22 
המשך הפעולה לקראת חקיקה בדבר מיסוי ספקיות האינטרנט 

 לטובת היצירה המקורית
 לאורך השנה

 לאורך השנה שמירה על חופש הביטוי והיצירה 23

 לאורך השנה פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 24

 לאורך השנה גודיתיבחינה מחודשת של תכנית הפנסיה הא –פנסיה  25

 לאורך השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי  –ייעוץ ותמיכה בחברים  26

 לאורך השנה מענה לשאלות מקצועיות –חברים ייעוץ ותמיכה ב 27

 לאורך השנה תמיכה בחברים: הטבות והנחות לחברי האיגוד 28

 לאורך השנה קידום הז'אנר והיוצר הדוקומנטרי 29 יםיפורום היוצרים הדוקומנטר

 לאורך השנה פעילות ציבורית  30

 לאורך השנה שירותים וסיוע אישי 31

 וארפבר אסיפה שנתית 32

 לאורך השנה הפקות ריאליטי 33איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 



 

 
 

  2016 קולנוע בישראל

47 

 לאורך השנה קורס חשמלאי מסויג 34 ובטלוויזיה בישראל

 לאורך השנה זכויות היוצר העצמאי במדיה 35

 לאורך השנה משא ומתן -יעוץ מקצועי  36

 לאורך השנה זכויות יוצרים 37

 לאורך השנה קידום חקיקה 38

 לאורך השנה זכויות עובדים 39

 לאורך השנה לובינג ויחסי ציבור וייעוץ ארגוני 40

 לאורך השנה ביטוח חברים 41

 לאורך השנה יזמות, שתופי פעולה ותמיכה בקהילה 42

איגוד  -איגוד העורכים 
 מקצועות הפוסט בישראל 

 לאורך השנה ייצוג וליווי משפטי 43

 לאורך השנה קה של עורכיםפעילות לשיפור תנאי העס 44

 מאי דיל פנסיה לחברי האיגוד 45 איגוד מקצועות האנימציה

 

טקסים, תחרויות, פסטיבלים,  - 2016-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :44לוח 
 הקרנות, תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 בישראל וטלוויזיה

   פיצ'ינג -הסיפור שלנו–פסטיבל חיפה  1

   אירופה טי.וי.-פסטיבל חיפה 2

 יוני פסטיבל קולנוע גאה TLV FEST 3 איגוד התסריטאים

 יוני הפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים 4

 יוני פרויקט "סרט הילדים הראשון שלי" -פסטיבל סרטי ילדים  5

6 
שיתופי פעולה בין יהודים  -יל' 'תמה -תסריטאות בפריפריה 

 וערבים 
 אוקטובר

 ספטמבר פסטיבל חיפה -פורום הפיצ'ינג הבינלאומי  7

 איגוד הבמאים
 02-07/06/16 "אוטובוס הסטודנטים" –( 2פעילות למען הקהילה ) 8

   תמיכה ב"מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי" 9

 נובמבר  -אפריל   ס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטריתחרות וטק 10 יםיפורום היוצרים הדוקומנטר

 ינואר שנה רביעית -דוקו בעמק –פעילות פריפריה  11

 מאי -ינואר  דוקומנטרי חוצה יבשות  12

 פברואר -נובמבר  דוקו קלאב –פעילות פריפריה  13

 יוני הקרנה במסגרת האסיפה החצי שנתית 14

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 בטלוויזיה בישראלו

 01/07/16 גליל 24/7פרויקט קולנוע רב תרבותי  15

 01/06/16 טקס פרסי הטלוויזיה 16

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
 17 הפוסט בישראל 

השתתפות בפסטיבלים המעניקים פרסי עריכה ועיצוב 
 פסקול

 לאורך השנה

 דצמבר 3דראפט סקיצה  18 איגוד מקצועות האנימציה
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 ימי עיון והרצאות ם, כנסי – 2016-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 45לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 
 בישראל

 20,28/07/16 יוצרים ברשת 1

 15/12/16 הכנס הבינלאומי השנתי 2

 ים בישראלארגון השחקנ -שח"ם

3 
שיחות בבתי ספר למשחק בנושא האמנה למניעת 

 הטרדות מיניות בעולם המשחק 
 דצמבר -ינואר 

 אוקטובר IAWGכנס איגוד התסריטאים הבינ"ל  4 איגוד התסריטאים

5 
יום עיון הגשה לקרנות הקולנוע/ סדנא מקצועית  

 בנושא קידום קריירת התסריטאי 
27/11/16 

 דצמבר קיםכנס איגוד המפי 6

 28/09/16 ערב בנושא סאטירה לזכרו של מוטי קרשנבאום 7

 10/03/16 יום עיון סרטים אסורים 8

 מאי שיתופי פעולה בין בימאיות ותסריטאיות 9

 10/03/16 שמירה על חופש הביטוי והיצירה 10 איגוד הבמאים

 20/01/16 "אמנות הטריילר" –יום עיון  11

 07/04/16 מה זה ואיך עושים את זה? –קופרודוקציות  12

 13/05/16 תסריטאיות-במאיות -שוק יוצרות  13

14 
על עריכת גרסאות שונות של  –מתאמים גרסאות 

 פרויקטים תיעודיים
11/07/16 

15 
על אנימציה, לייב אקשן ומה  –אנימציה לבמאים 

 שביניהם
21/08/16 

16 
טלוויזיה פאנל בנושא מכירת סדרות  -רימייקינג

 ישראליות לחו"ל והפקת רימייק
27/12/16 

17 

ערב דיון בסאטירה בטלוויזיה  –ל עובר ולא הכ
הישראלית במלאת שנה לפטירתו של מוטי 

 קירשנבאום
28/09/16 

18 
"להביא את השוליים  –( 1פעילות למען הקהילה )

 כיתת אמן עם הבמאית עילית זקצר–למרכז" 
15/11/16 

 דצמבר -נובמבר  (7ים  )מס' יח פרויקטים דוקומנטרחממת פיתו 19

   תמיכה ב"מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי" 20

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 בישראל

 יולי שנה חמישית -כנס אקדמי בינלאומי 21

 מאי במסגרת פסטיבל דוקאביב -כנס מקצועי 22

 אוקטובר כנס במסגרת פסטיבל חיפה 23

24 
 -עם הבמאי, תסריטאי ומפיק DIYת הפצה סדנ

 יריב מוזר
 מרץ

25 
סדנת עריכת טריילרים לסרטים תיעודיים בהנחיית 

 הבמאי והעורך איתמר אלקלעי
 אוקטובר

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 לאורך השנה יום עיון סאונד 26

 01/10/16 כנס אינפוט 27

 רך השנהלאו כנס מחלקת הפקה 28

 01/12/16 כנס מעמד היוצר 29

 מרץ -פברואר  כנס אימגו 30
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 01/11/16 כנס מחלקתי 31

 לאורך השנה קידום מעמד העובדת 32

 01/09/16 כנס וותיקי התעשייה  33

 01/01/16 כנס מצטרפים 34

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
 השנהלאורך  ימי עיון מקצועיים 35 הפוסט בישראל 

 אוגוסט ערב הפקה 36 איגוד מקצועות האנימציה

 ינואר ערב משפטי 37

 פברואר הרצאות העולם האמתי 38

 

 

 

 

 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2016-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 לאורך כל השנה אתר קולנוען 1 ויזיה בישראלוטלו

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר פרויקט קולות קוראים  2

 דצמבר -ינואר חוברת לשחקן היוצר 3

 דצמבר -ינואר המדיה החברתית בשח"ם  4

 דצמבר -ינואר ניוזלטר קבוע ומידע שוטף 5

 מאי לי בקאןביתן הקולנוע הישרא 6 איגוד התסריטאים

 לאורך השנה מיתוג אתר אינטרנט ורשתות חברתיות 7

 איגוד הבמאים

8 
 –פיתוח ויישום אסטרטגיה לחיזוק הקשר בין האיגוד לחבריו 

 מיתוג חדש לאיגוד ובניית אתר אינטרנט חדש  
 לאורך השנה

   "2016תמיכה בהוצאה לאור של כתב העת "קולנוע  9

 לאורך השנה וד הבמאיםאתר האינטרנט של איג 10

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 לאורך השנה שנה שישית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 11

 לאורך השנה אינטרנט וניו מדיה: קטלוג אינטרנטי 12

13 
אינטרנט וניו מדיה: אתר האינטרנט של הפורום: 

www.fdoc.org.il  פייסבוק  וניוזלטר  -רשת חברתית 
 לאורך השנה

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 לאורך השנה שדרוג ופיתוח אתר אינטרנט 14

איגוד  -איגוד העורכים 
 מקצועות הפוסט בישראל 

 לאורך השנה הרחבת השירותים לעורכים באתר האיגוד 15

 לאורך השנה הטבות בתחומים מקצועיים 16

17 
ע הישראלי של משרד התרבות השתתפות בחוברת הקולנו

 לביתן בפסטיבל קאן
 מרץ
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 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2016-לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב פעולות: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 
 בישראל

 22-23/3/16 שת"פ מקצועי בלגיה 1

   יוטיוב 2

 16/12/16 הכנס הבינלאומי השנתי 3

 יולי אירוע חשיפה  4 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם

 דצמבר -ינואר  כיתת חזרות במשרדי שח"ם 5

 דצמבר -ינואר  כיתת חזרות בירושלים 6

 דצמבר -ינואר  אודישנים פתוחים עם מלהקות 7

8 
תפקידים אודישנים פתוחים והכשרת שחקנים ל

 ספציפיים
 דצמבר -ינואר 

 איגוד התסריטאים
 דצמבר -יולי  3דראפט סקיצה  -מסלול פיתוח סרטי אנימציה  9

 05/08/16 כיתת אמן ביצירת אנימציה 10

11 
מסלול פיתוח סדרות  -הקפיצה המשולשת 

 אנימציה
 יוני

 אוגוסט מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי 12

 איגוד הבמאים

13 
דיאלוג בין   במאי ואנשי  –לא על הבמאי לבדו

 # במאי  ובמאי אנימציה1צוות מפגש 
18/04/16 

14 
כיתת אמן עם במאי הקליפים גל  -קליפומניה! 

 מוג'ה ויוני מרדכי  
06/06/17 

 לאורך השנה שנה שלישית -"הדוקו הראשון שלי" 15 פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל

16 
-ידום מעמדם של יוצרים צעיריםק -הדור הבא 

 שנה חמישית -start דוקו
 דצמבר -אוקטובר 

 מרץ פאנל ראפ קאט  double featureערב  17

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 01/09/16 כיתות אומן 18

19 
צביעת  -סדנאות מקצועיות חד יומיות למלבישות

 בדים
01/08/16 

20 
קונסולת פוטון, בתחומי   - סדנה מקצועית

 תאורה.
01/08/16 

 Air Brush 01/02/16 -סדנא מקצועית חד יומית למאפרות 21

 03/06/16 צילום ותאורה -כיתת אומן  22

 01/09/16 סדנת פוסט למחלקה אמנותית 23

24 
ליווי וייעוץ אסטרטגי בניהול מו"מ, סדנת הכשרה 

 מו"מ
 שלושה מפגשים

 לאורך השנה מות פרויקטיםפתוח ויז 25

 יוני -מרץ  מנטורינגבפרויקט  26 איגוד מקצועות האנימציה

 מאי  -אוגוסט  יצירת שואוריל אנימציה ישראלית  27

 מאי -פברואר  הכנה להשתתפות בפסטיבל קאן 28
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 פעילות ציבורית – 2016-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 48לוח 

 שם הפעילות   שם האיגוד
מועד קיום 

 הפעילות
איגוד המפיקים 

לקולנוע וטלוויזיה 
 בישראל

 לאורך השנה הגנת המפיק / קידום היצירה הישראלית-פעילות ציבורית 1

 לאורך השנה יםיפורום מפיקי קולנוע/ פורום מפיקי טלוויזיה / פורום מפיקים דוקומנטר 2

ארגון  -שח"ם
השחקנים 

 בישראל

 דצמבר -ינואר יזיה וקידום האמנה המשותפת למניעת הטרדות מיניות בתחום הקולנוע והטלו 3

 דצמבר -ינואר FIAפעילות במסגרת  4

 42491 מסיבה שנתית 5

 22-24/12/16 איוואנה צ'בק בישראל 6

איגוד 
 התסריטאים

 לאורך השנה פעילות ציבורית  7

8 
מאבק תאגיד השידור  -שקעה ביצירה המקוריתהמשך המאבק לה -השידור הציבורי 

 הציבורי
 לאורך השנה

 לאורך השנה אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 9

 לאורך השנה פעילות בלה"ב 10

 לאורך השנה פורום זכויות יוצרים בהסתדרות 11

 לאורך השנה פעילות ציבורית שוטפת 12

 יוני -מאי  ני סטודנטים בסיום לימודיהםהצגת האיגוד בפ 13

 איגוד הבמאים
 06/09/16 פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 14

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל
 יוני פיצ'ינג בקולנוע דרום -קידום מעמדם של יוצרים צעירים בדרום -"הדור הבא"  –תעודה  15

איגוד  –אקט 
דים בקולנוע עוב

ובטלוויזיה 
 בישראל

 לאורך השנה קידום חקיקה בנושא חשמלאי מסויג לתאורה 16

 אפריל -ינואר  פתוח וניסוח מסמך נהלים בעבודה 17

 אפריל -ינואר  פתוח אמנה המתייחסת להטרדות מיניות 18

 -איגוד העורכים 
איגוד מקצועות 
 הפוסט בישראל 

 לאורך השנה הוגנים לעובדי מקצועות הפוסט פרודקשן  פעילות למיסוד תנאי העסקה 19

 לאורך השנה המשך פעילות האיגוד להעסקה ישירה 20

 לאורך השנה פעילות במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה 21

 לאורך השנה השתתפות במאבק היוצרים 22

 בשנהפעמיים  ויזיה ועריכהומפגשים עם בוגרי בתי ספר לקולנוע וטל 23

 דצמבר -אפריל  פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 24

איגוד מקצועות 
 האנימציה

 אוקטובר הקפיצה המשולשת 25

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

52 

  2016 בישראל קולנוע

 52 

 ארכיונים ושימור .8
 

 2016סרטים ישראליים השמורים בארכיונים בשנת  :49לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
 םמס' עותקי

DVD 

מס' עותקים 
 VHSוידיאו 

 מס' נגטיבים םימס' פילמ

 סינמטק ירושלים

 320 3,836 440 350 832 עלילתי

 8,120 9,302 10,116 1,270 21,000 תיעודי

 685 1,612 510 395 1,852 עלילתי קצר 

 1,508 0 579 250 1,653 יומני חדשות

 10,633 14,750 11,645 2,265 25,337 סה"כ  

 נמטק תל אביבסי

 0 0 475 *1,379 1,854 עלילתי

 0 0 1,039 **1,485 2,524 תיעודי

 0 0 934 337 1,271 עלילתי קצר 

 0 0 19 0 19 יומני חדשות

 0 0 2,467 3,201 5,668 סה"כ  

 סרטים להשאלה 6-קבצי מחשב ו 345סרטים להשאלה  ** כולל  299-קבצי מחשב ו 138* כולל 

סרטים  832מתוכם:  ,יםיכותרים של סרטים ישראל 25,337 2016נמצאו בסוף שנת ירושלים  בסינמטקים בארכיון הסרט

כותרים אלו שמורים כותרים של יומני חדשות.  1,653-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,852תיעודיים, סרטים  21,000עלילתיים,

  .DVDבפורמט  2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,633 וידאוסרטי  11,645בפורמט פילם,  14,750בפורמטים שונים: 

סרטים  2,524סרטים עלילתיים,  1,854מהם  ,כותרים של סרטים ישראלים 5,668ל ובסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכ

סרטי וידאו  3,201 :יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים 19-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,271תיעודיים, 

VHS ורמטבפ 2,467-ו  ,DVD סרטים להשאלה 305-ו קבצי מחשב 483מהם. 

 

 2016סרטים הלא ישראליים השמורים בארכיונים בשנת  :50לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
מס' עותקים 

DVD 
מס' עותקים 

 VHSוידאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

סינמטק  
 ירושלים

 11 13,274 10,765 2,808 17,767 עלילתי

 6 3,420 4,170 1,244 7,126 יתיעוד

 8 1,177 1,099 462 2,242 עלילתי קצר  

 0 128 8 7 123 יומני חדשות  

 25 17,999 16,042 4,521 27,258 סה"כ  

סינמטק תל 
 אביב

 0 0 15,508 *6,773 24,230 עלילתי

 0 0 6,445 *2,211 8,656 תיעודי

 0 0 3,670 321 3,991 עלילתי קצר  

 0 0 300 0 300 חדשותיומני   

 0 0 25,923 9,305 37,177 סה"כ  

 סרטים להשאלה 63-קבצי סרט ו 119סרטים להשאלה ** כולל  1,949-קבצי סרט ו 438* כולל 

 

 17,767ים מתוכם: יישראללא כותרים של סרטים  27,258 2016נמצאו בסוף שנת  בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים

תרים אלו כותרים של יומני חדשות. כו 123-סרטים עלילתיים קצרים ו 2,242תיעודיים, סרטים  7,126סרטים עלילתיים, 

. DVDבפורמט  4,521-בנגטיבים ו VHS  ,25 וידאוסרטי  16,042בפורמט פילם,  17,999שמורים בפורמטים שונים: 

 8,656סרטים עלילתיים,  24,230ישראלים מהם לא כותרים של סרטים  37,177ל ובסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכ

סרטי  25,923יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים,  300-סרטים עלילתיים קצרים ו 3,991סרטים תיעודיים, 

 סרטים להשאלה. 2,012-קבצי מחשב ו 557מהם  DVD,סרטי  9,305-ו VHSוידאו 

 

 



 

 
 

  2016 קולנוע בישראל

53 

 

 

 יון סינמטק ירושליםארכ - 2016רשימת קטלוגים אשר הוצאו לאור בשנת  :51לוח 

 שם הקטלוג  
מועד 

ההוצאה 
 לאור

מס' עמודים 
 בקטלוג

 מס' עותקים שהודפסו
נגישות לציבור 

 הרחב

האם קיים 
כקובץ 

 ממוחשב

1 
קטלוג של כלל סרטי 

 הארכיון 
 600 אחת לשנה

בעיקר  –בודדים 
לשימוש הסינמטקים 

 וגופים מקצועיים

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

2 
הקולנוע הישראלי 

 העלילתי
 55 אחת לשנה

נמסרים  –עשרות 
 בעיקר ע"פ דרישה

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

3 
הקולנוע הישראלי 

 התיעודי
 170 אחת לשנה

נמסרים בעיקר  -עשרות 
 עפ"י דרישה

הארכיון  ידקיים במשר
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

4 
אוסף  הנגטיבים 

 הישראליים
 170 חת לשנהא

בעיקר  –בודדים 
לשימוש הסינמטקים 

 וגופים מקצועיים

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

5 
קטלוג אוסף סרטי 

 השואה
 עשרות 200 אחת לשנה

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

6 
אוסף סרטי נתן 

 אקסלרוד
)לא  1998

 משתנה(

 -שני כרכים 
 400סה"כ 

 עמודים
 אותמ

קיים במשרדי הארכיון 
 -ונגיש לכלל הציבור 

 עלה לאתר האינטרנט
 כן

7 
וידיאו וקטלוג סרטי ה

 של הארכיון DVD-ו
 בודדים 340 אחת לשנה

הארכיון  ידקיים במשר
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

8 
קטלוג אוסף שירות 

 הסרטים
 בודדים 70 אחת לשנה

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

9 
קטלוג הפקדות 

 דיגיטליות
 מופק על פי דרישה   אחת לשנה

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

 

סינמטק ירושלים הוציא לאור תשעה קטלוגים. כל הקטלוגים נגישים לציבור במשרדי הארכיון ומוחזקים  2016בשנת 

 כקובץ ממוחשב.

 

 המופיע אוספים אלורשימה מלאה של סינמטק ירושלים,  יוןייחודיים לארכ אוספים 8נרכשו בסך הכול  2016בשנת 

סרטים  105 סרטים תיעודיים, 180: סרטים ייחודיים 311ל ונרכשו בסך הכ ארכיון סינמטק תל אביב. ל6בנספח מס' 

רשימה מלאה של סרטים אלה . האו סדרות טלוויזי אנימציה יסרט, םניסיוניי סרטים קצרים,סרטים  26ועוד  עלילתיים

 .7מופיע בנספח מס' 
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 שיווק .9
האגודה  .2 קרן לשיווק סרטי תעודה,ה – קופרו. 1ישראליים: שיווק סרטים לפעילויות  2016קיימו בשנת  גופים שלושה

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

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

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

 

 

 2016 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   ג פעילותסו שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק במעלה 
 ימי סדנאות 35 כלל היוצרים והמפיקים סדנאות קופרו  1 ראשונה

 - כלל היוצרים כללי -סדנאות אומן  2

3 
ליוצרים שהתקבלו  -סדנת אומן

 לפיצ'ינג פורום הקופרודוקציות
 ושה ימיםשל כלל היוצרים

4 
מפגש מקצועי בנושא הראף קאט 

 במסגרת ערב דאבל פיצ'ר
 יום אחד כלל היוצרים

5 
סדנת ניו מדיה  -ערב דאבל פיצ'ר 

 ליוצרים 
 יום אחד כלל היוצרים

6 
סדנאות סימולציה לפיצ'ינג פורום 

 פרודוקציות-הקו
 יוצרים ישראליים

ארבעה מפגשי 
 סימולציה

7 
לפיצ'ינג מדיה  סדנאות סימולציה

 חדשה
 יומיים יוצרים ישראליים

8 Mix  &Match יום אחד יוצרים וקניינים 

9 
סדנאות יעוץ לסרטי תעודה 

 אינטראקטיביים
 יומיים קהל צופים צעיר

 יומיים יוצרים ישראליים פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות 10

 קטלוג שוק הקופרודוקציות 11
בכירי התעשייה 

 ית העולמיתהתיעוד
קטלוג חד שנתי המופץ 

 ברחבי הארץ והעולם

12 
פיצ'ינג לרעיונות תיעודיים מקוריים 

 במדיה החדשה
 שלושה ימים פאנל מומחים

 יומיים משקיע / מפיק מחו"ל פגישות "אחד לאחד" 13

 שלושה ימים משקיעים ומפיקים מחו"ל "ערוץ לשניים" ניו מדיה 14

15 
פרויקטים  -"ערוץ לשניים" 

 ישראליים
 משקיעים ומפיקים מחו"ל

פגישות  237התקיימו 
 אישיות

 משקיעים ומפיקים מחו"ל ערוץ לשניים מדיה חדשה 16
פגישות  11התקיימו 

 אישיות

 קטלוג -"ערוץ לשניים"  17
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל
 קטלוג חד שנתי

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

טלוויזיה וקרנות קולנוע 
 ישראליים

 יום אחד

 יום אחד מפיקים ויוצרי קולנוע שולחנות עגולים 19

20 cuts  &docs - משקיעים מסלול ראפ קאט 
 21פרויקטים של  12

 יוצרים ומפיקה

 קניינים מרכזים מהעולם "דוקושוק" 21
 134-סרטים ו 157

 צפיות

22 
 -נימציה תיעודית א -אנימדוק 

 חממה
 חודשים 6 אנימציה -יוצרי תעודה 

23 
פגישות אישיות אחרי  -אנימדוק 
 הפיצ'ינג 

 פגישות 24התקיימו  כלל היוצרים

24 
פגישות בסקייפ עם אריק גוסנס 

 מפיק האנימציה מבריסל
 פגישות 9התקיימו  כלל היוצרים

25 
פגישות של יוצרי אנימציה עם 

 מפיקים זרים
 פגישות 8התקיימו  יוצרי אנימציה ישראלים

26 
מה: מפגישות בין משתתפי הח

 במאי תעודה למנטורים אנימטורים
 פגישות 30התקיימו  כלל היוצרים
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27 

סדנת  -הסרטים שבדרך  -אנימדוק 
אנימציה דוקומנטרית כחלק 

מפסטיבל אנימיקס בסינמטק תל 
 אביב 

 יום אחד כלל היוצרים

28 

ן אנומו, מפיק שותף סבסטיא
 -בצרפת FILM D'ICIבחברה 

פגישות אישיות עם יוצרי החממה 
 אנימדוק

במאים ומפיקים יוצרי 
 אנימציה

 פגישות 8התקיימו 

שיווק במעלה 
 שנייה

פגישות במהלך שנת  טריטוריות שונות בעולם קידום אמנות קולנוע 29
2016 

 חודשים 7 אנימציה -יוצרי תעודה  קטלוג דוקושוק  30

 הקרנת מחווה למוזמני קופרו  31
 טהורה לעד 

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

 ימים 4 הקהל הרחב כללי  -מחווה לאנימציה דוקומנטרית 32

קופרו בקמפוס: ערוץ לשניים  33
 לסטודנטים –ודוקושוק

פרויקטים,  7השתתפו  סטודנטים מרחבי הארץ
 פגישות.  7והתקיימו 

מדריך הקופרו מיסודם של אורנה  34
 ירמות ויורם שפר

יוצרי קולנוע מכל שכבות 
 יהיהאוכלוס

 מדריך מקוון

 יום אחד סטודנטים מרחבי הארץ סדנת קופרו קמפוס עם אן ג'וליאן 35

 –קופרו קמפוס : מיה זיידמן  36
הרצאת מבוא בעברית; הרצאת 

 סיכום

 יומיים סטודנטים מרחבי הארץ

ת קופרו קמפוס עם דניאל סיון סדנ 37
 ומור לושי

 יום אחד סטודנטים מרחבי הארץ

 יום אחד סטודנטים מרחבי הארץ הרצאה מיוחדת של פול פאבלס 38

אריק גוסנס על סרטי אנימציה  39
 כקופרודוקציה

 יום אחד כלל היוצרים

 - 21דרכי הפצה מגוונות במאה ה 40
 שולחנות עגולים

 יום אחד םקניינים ומפיצי

טריטוריות חדשות: יפן, ברזיל,  41
כחלק משולחנות  -אוסטריה, הפצה 

 עגולים

יוצרים ישראלים ומומחים 
 בינלאומיים

 יום אחד

הפקות בינלאומיות של סרטי  42
 כחלק משולחנות עגולים -אומנות 

יוצרים ישראלים ומומחים 
 בינלאומיים

 יום אחד

ספחים סדנת "מתאמים גרסאות" )נ 43
25-26) 

 יום אחד כלל היוצרים

פעילויות קידום 
- 

PROMOTION 

סרטים באורך  4הוקרנו  הקהל הרחב דוקומיונטי בשיתוף תיאטרון יפו 44
מלא ושני סרטי אנימציה 

 קצרים 

 יום אחד  הקהל הרחב מפעל הפיס  –"ימי תרבות"  45

 -שיח כחלק מדוקומיוניטי -דוקו 46
 להיוצרים באים לקהי

 סרטים 8הוקרנו  יוצרים וצופי קולנוע

הקרנות במתחם יד לבנים ברמת  47
 השרון 

 סרטים 5הוקרנו  הקהל הרחב

 אתר האינטרנט של 48
 קופרו

 כל השנה יוצרים ישראליים

מפגש עם נשיא המדינה, מר רובי  49
 ריבלין 

ראשי רשתות טלוויזיה 
ומובילי התעשייה 

הדוקומנטרית 
 הבינלאומית

 יום אחד

 יום אחד קניינים מרכזים מהעולם קבלת פנים מרכזית  50

קניינים מרכזים מהעולם  קבלת פנים סוגרת  51
 ויוצרים ישראליים

 יום אחד

מפיקים, קניינים ועורכי  טיול אורחים לירושלים 52
 תוכן מחו"ל

 יום אחד

ארוחת ערב למשלחת מפיקים  53
 מאוסטריה עם אורחי קופרו

מפיקים, קניינים ועורכי 
 תוכן מחו"ל

 יום אחד

האגודה 
לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

תחרויות 
 וטקסים

תחרות בין הסרטים העלילתיים:  54
קידום הקולנוע באמצעות תחרות 
מתוקשרת בין סרטים עלילתיים 

 חדשים

סרטים  27השתתפו  חברי האקדמיה
 2-3עלילתיים  בין 

הקרנות לכל סרט 
ים יוני, יולי בחודש

 ואוגוסט 
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תחרות בין סרטים תיעודיים בשתי  55
קטגוריות פרס: הסרט התיעודי 

דק'( והסרט התיעודי  60הקצר )עד 
 דק'( 60הארוך )מעל 

סרטים  10השתתפו  חברי האקדמיה
עלילתיים  הוקרנו 

באתר ייעודי לצפייה 
ישירה ובמהלך חודש 
 אוגוסט בסינמטק ת"א

סרטים,  35שלב א'  חברי האקדמיה עלילתי הקצרתחרות הסרט ה 56
סרטים  17שלב ב'   

שהוקרנו באתר הייעודי 
לצפייה ישירה עבור 

 6חברי האקדמיה. 
סרטים אשר הוקרנו 

בסינמטק בשלב 
החמישיות שעלו לגמר 
 במהלך חודש אוגוסט.

קטגוריות  14-תחרות בין יוצרים ב 57
 מקצועיות בתחום הסרט העלילתי

דמיה והקהל חברי האק
 הרחב

-במהלך החודשים יוני
 ספטמבר

שידור טקס פרסי אופיר של  58 פרסום
האקדמיה, טקס הענקת פרסים 

לזוכים המצטיינים בתחום הסרט 
 העלילתי והתיעודי 

חברי האקדמיה והקהל 
 הרחב

 יום אחד

 - הקהל הרחב יחסי ציבור לתחרות ולטקס 59

ם הכרזה חיה של המועמדים הסופיי 60
לגמר בתחרות, אתר האינטרנט של 

 האקדמיה

חברי האקדמיה והקהל 
 הרחב

 יום אחד

מסיבת מועמדים לקראת טקס  61
 חלוקת פרסי אופיר 

 יום אחד מועמדי התחרות

שידור ישיר מהשטיח האדום של  62
 טקס חלוקת פרסי אופיר

 יום אחד מועמדי התחרות

השתתפות הסרט המייצג את  63
ל בתחרות האוסקר מדינת ישרא
 האמריקאי 

  

הרצאה על קולנוע ישראלי בפני  64
תלמידי מגמת קולנוע באשדוד וסיור 

מאחורי הקלעים של טקס פרסי 
 אופיר

 יום אחד תלמידי מגמה

פרויקט שיווק הקולנוע הישראלי  65
 בפריפריה

 2016במהלך שנת  הקהל הרחב

הפקת תכנייה לקידום קולנוע  66
 בפריפריהישראלי 

  הקהל הרחב

הקרנה ראשונה בפרויקט פריפריה  67
 בעיר אום אל פאחם

 יום אחד הקהל הרחב

 תערוכת צילומים של המעצבת 68
 יהודית שץ

 יום אחד הקהל הרחב

תחרות פרסי  - 2017רפורמת  69
 אופיר

 2016במהלך שנת   

שיתוף פעולה עם פסטיבל "שבוע  70
רויקט הבמאיות" וקידום הפ

 בפריפריה

 במהלך חודש דמצבר הקהל הרחב

  הקהל הרחב קמפיין "קולנוע ישראלי זה אנחנו" 71

הפעלת אתר אינטרנט וארכיון של  72 אתר אינטרנט
 קולנוע ישראלי

 כל השנה הקהל הרחב

פורום 
היוצרים 
 םיהדוקומנטרי

תחרויות 
 1 וטקסים

תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע 
 הדוקומנטרי

 תשעה חודשם כלל היוצרים

סדנאות/ 
מפגשים/ 

 הרצאות/ כנסים
 כל השנה כלל היוצרים הדוקו הראשון שלי 2

 הקרנת סרטים
3 

שיווק הסרט הישראלי בפריפריה 
 דוקו בעמק

כלל אוכלוסיית קיבוץ 
 מזרע

 חודש

4 
 -שיווק הסרט הישראלי בפריפריה 

 דוקוקלאב
 ארבעה חודשים כלל אוכלוסיית אשדוד

5 
עם הבמאי,  DIYסדנת הפצה 

 יריב מוזר -תסריטאי ומפיק
 סדנא במהלך חודש מאי כלל היוצרים

6 
סדנת עריכת טריילרים לסרטים 

תיעודיים בהנחיית הבמאי והעורך 
 איתמר אלקלעי

 כלל היוצרים
סדנא במהלך חודש 

 אוקטובר
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7 
פאנל ראפ  double featureערב 
 קאט

 כלל היוצרים
חודש סדנא במהלך 

 מרץ

קטלוגים 
 ומדריכים

 קטלוג אינטרנטי 8

חברי הפורום, הגופים 
השונים הקשורים 
לתעשיית הקולנוע 

יות הישראליות וגיולנצ
 בחו"ל

 

 אתר אינטרנט
9 

אתר האינטרנט של הפורום 
www.fdoc.org.il      

 כלל היוצרים
 

 כל השנה כלל היוצרים פייסבוק -רשת חברתית   10

 שיווקפרסום ו
 כתב עת מקוון -תקריב  11

כלל היוצרים והקהל 
 הרחב

 כל השנה

12 
כלי להעברת  -ניוזלטר שבועי 

אינפורמציה מפסטיבלים בארץ 
 ובעולם

 כל השנה כלל היוצרים

 

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

 .כנסיםט וקיום אינטרנ

 2016פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק בשלב 
 פיתוח

 קידום אומנות  1

שוודיה, אוסטריה, יוון, 
צרפת, צ'כיה, 

נורווגיה, פינלנד, 
תורכיה, רוסיה, 
 אירלנד וברזיל

 יבינלאומ

 קהל היוצרים הישראלים בינלאומי מדריך הקופרו  2

 בינלאומי אתר האינטרנט של קופרו 3

יוצרים ישראליים, הגורמים 
הבינ"ל המשתפים פעולה עם 

קופרו )פסטיבלים, קרנות, 
 רשתות, וגופי קולנוע בינ"ל(

שיווק בשלבי 
 בינלאומי בינלאומי קטלוג פורום הקופרודוקציות  4 הפקה

 בינלאומי קטלוג -ערוץ לשניים  5
מנהלי רשתות ומפיקים בכירים 

 בחו"ל

6 
משלחות קופרו לשווקים 

 מובילים בחו"ל
 גרמניה

בכירים מתעשיית הקולנוע 
בגרמניה, אוסטריה, הולנד 

 וייץ.ווש

 קנדה משלחת קופרו לפורום הוטדוקס 7
מנהלי רשתות וקרנות קולנוע  

 בקנדה 

8 
 IFPשוק משלחת קופרו ל
 בארה"ב

 ניו יורק
בכירים מתעשיית הקולנוע 

 בארה"ב

9 
 XChangeהקרנות בפסטיבל 

 קהל צופים מהודו הודו הודו 2016

שיווק בשלבי 
 קניינים רלוונטיים בינ"ל בינלאומי קטלוג דוקושוק 10 הפצה

11 Docs &Cuts בינלאומי / ראפ קאט 
קניינים ועורכי תוכן של גופי 

ות קולנוע שידור וקרנ
 בינלאומיים.

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל

 חומר פרסומי

1 
קטלוג הקולנוע הדוקומנטרי 

 הישראלי
 בינלאומי

גופים שונים  חברי הפורום,
הקשורים לתעשיית הקולנוע 

 שראליות בחו"ליולנציגויות ה

2 
כלי להעברת –ניוזלטר שבועי 

 פורמציה מפסטיבלים בעולםנאי
 יוצרים דוקומנטריים בארץ בינלאומי

3 
שנה  -כתב עת מקוון  –תקריב 

 שישית
 בינלאומי בינלאומי

 אתר אינטרנט
 בינלאומי אתר האינטרנט של הפורום 4

קהל רחב, תעשייה בארץ 
 ובעולם
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 הציבור הרחב וחברי הארגון בינלאומי פייסבוק –רשת חברתית  5

 הילה היהודית שבארה"בהק ארה"ב דוקומנטרי חוצה יבשות 6 הקרנות

 תעשייה בארץ ובחו"ל  בינלאומי פרס הפצה  7 פרסים

 כנסים

8 

כנס אקדמאי בינלאומי בנושא 
 -קולנוע דוקומנטרי ישראלי 

 שנה שישית
 כלל היוצרים בינלאומי

האגודה לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

השתתפות 
 בתחרות

1 

השתתפות בתחרות האוסקר 
ריית הסרט האמריקאי בקטגו

 הזר הטוב ביותר
 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

2 

סיוע כספי לשיווקו של הסרט 
הישראלי הנשלח ע"י האקדמיה 

 לתחרות האוסקר בארה"ב
 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

קשרים 
 3 בינלאומיים

 השתתפות וחברות
 EFAבאקדמיה האירופאית 

 - מדינות באירופה

4 
חברות בפורום האקדמיות 

 FAN of Europeרופאיות האי
 - מדינות באירופה

5 
מפגש עם יו"ר האקדמיה 

 האירופאית
 הקהל הרחב באירופה ובישראל מדינות באירופה

6 
השתתפות פסל אופיר 

 בתערוכה בפורטוגל
 הקהל הרחב בפורטוגל ספרד
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אופן החלוקה של תקציב המועצה הישראלית לקולנוע  .10
 2016 תבשנ

 .גופים 31 שחולקו בין ₪מיליון  80תקציב הקולנוע עמד על  2016בשנת 

 
 

הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2009-2016בשנים 

 2016 שם הגוף  
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 אלפי ש"ח אחוז  

 22,793 22,905 23,771 23,131 23,369 21,199 22,986 21,831 27% רן הקולנוע הישראליק 1

 21,858 21,666 25,618 26,573 24,000 30,968 29,223 29,198 36% קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות  2

3 
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
6% 4,783 4,568 5,627 4,108 4,671 4,556 4,201 4,869 

 2,454 2,376 2,624 2,837 2,491 8,556 6,788 6,660 8% קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 4

5 
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
8% 6,493 6,464 3,498 3,676 7,031 7,366 6,971 6,252 

 _ _ _ _ _ 0 100 109 1%> דוקו ווילג' 6

 1,222 1,157 1,157 1,008 819 922 1,072 1,034 1% פסטיבל חיפה 7

8 
ארכיון  -סינמטק ירושלים 
 ישראלי לסרטים

3% 2,001 1,682 1,605 1,584 1,996 2,086 2,085 2,025 

9 
העמותה  -פסטיבל דוקאביב 

 לקידום הסרט הדוקומנטרי
1% 847 707 522 452 546 482 482 551 

10 
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 

 סטודנטים 
1% 617 577 454 391 104 203 203 256 

 972 948 948 730 602 1,860 802 654 1% אביב-סינמטק תל 11

 _ _ _ _ 122 338 257 251 1%> פסטיבל אנימציה 12

 _ _ _ _ 104 244 206 195 1%> הפסטיבל הגאה 13

 0 106 107 98 70 191 144 123 1%> פסטיבל קולנוע יהודי 14

 358 414 414 491 400 468 503 515 1% פסטיבל קולנוע דרום 15

16 
העמותה לקידום סרטי אמנות 

 אפוס -
<1% 155 181 164 

_ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ 160 1%> פסטיבל סרטים בערבה 17

 253 281 281 249 243 231 277 263 1%> סינמטק ראש פינה 18

 289 334 332 249 243 246 333 359 1%> סינמטק שדרות 19

 _ _ 169 130 177 231 182 249 1%> תרבות חולוןהחברה ל 20

 _ _ _ _ _ 207 266 271 1%> בית גבריאל -מ.א עמק הירדן  21

22 
החברה לאמנות ותרבות 

 הרצליה
<1% 83 

_ _ _ _ _ _ _ 

23 
איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה 

 בישראל
<1% 184 173 176 168 169 197 197 208 

 104 135 135 148 147 165 162 184 1%> איגוד הבמאים 24

 104 135 134 148 147 165 162 184 1%> איגוד התסריטאים בישראל 25

26 
איגוד העובדים בקולנוע 

 ובטלוויזיה בישראל
<1% 184 173 176 147 148 166 166 186 

27 
פורום היוצרים הדוקומנטריים 

 בישראל
1% 425 398 461 227 346 408 408 384 

28 
תמונה וקול  איגוד עורכי

 בישראל
<1% 98 86 77 73 74 _ _ _ 

 208 186 186 159 168 176 173 184 1%> איגוד שחקני המסך  -שח"ם 29

30 
קרן לשיווק סרטי  –קופרו 
 תעודה

1% 1,086 1,287 1,140 1,033 765 501 501 502 

31 
האגודה לקידום הקולנוע 

 האקדמיה -בישראל 
1% 620 418 513 359 526 545 545 580 

 57,902 67,000 72,993 72,912 65,317 80,580 80,351 80,000 100%  סה"כ  
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 תחומי התמיכה  10.1

יועדו להפקת  מתוכם (86%)מיליון ש"ח  69.07מיליון ש"ח.  80-הסתכם ב 2016תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

פעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, ( יועדו לתמיכה ב14%מיליון ש"ח ) 10.92-סרטים ישראליים ו

 סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

 לפי תחומים ,2016חלוקת תקציב המועצה הישראלית לקולנוע בשנת  :55לוח 

 סכום בש"ח תחומי הסיוע  
אחוז מתקציב 
הסיוע להפקת 

 סרטים

אחוז מסה"כ תקציב 
 התמיכה

 תקציב הסיוע להפקת סרטים

 58% 68% 46,690,477 סרטים עלילתיים 1

 6% 7% 4,629,192 סרטים קצרים 2

 14% 16% 10,895,058 סרטי תעודה 3

 7% 8% 5,507,082 סרטים ייעודיים 4

 2% 2% 1,351,841 סרטי גמר של סטודנטים 5

 86% 100% 69,073,650 סיכום ביניים  

 יות אחרותתקציב הסיוע לפעילו

 6% 42% 4,570,569 פסטיבלים 1

 2% 11% 1,203,320 איגודים 2

 3% 18% 2,007,629 סינמטקים 3

 1% 11% 1,200,000 ארכיונים ושימור 4

 2% 18% 1,944,884 שיווק 5

 14% 100% 10,926,402 סיכום ביניים  

 100%   80,000,052 סה"כ תקציב התמיכה  

 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים 68%מיליון ש"ח ) 60.07 מיליון ש"ח מתוך 46.69

( הוקצו לסיוע 16%מיליון ש"ח ) 10.89דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80באורך מלא )סרטים באורך 

עודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי ( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים יי8%מיליון ש"ח ) 5.5בהפקת סרטים תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪7% )מיליון  4.62מיוחד לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

( הוקצו 2%ש"ח )מיליון  1.35דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  70-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 פקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.לסיוע בה

סינמטקים , ל( 42%ש"ח ) מיליון 4.57פסטיבלים מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו ל 10.92מתוך 

₪ מיליון  1.2(, 18%מיליון ש"ח ) 1.94(, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 18%מיליון ש"ח ) 2.0

 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע11%ש"ח ) מיליון 1.2-וום ארכיונים ושימור הוקצו לתח( 11%)
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 הגופים הנתמכים  10.2

מיליון ש"ח  21.82גופים שנתמכו, שישה גופים עסקו בסיוע להפקת סרטים: לקרן הקולנוע הישראלי הוקצו  31מתוך 

 6.49(, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה הוקצו 42%מיליון ש"ח ) 29.19אמנויות הוקצו (, לקרן יהושע רבינוביץ' ל32%)

תרבותי הוקצו -(, לקרן גשר לקולנוע רב7%מיליון ש"ח ) 4.78(, לקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה הוקצו 9%מיליון ש"ח )

 ₪.מיליון  69.07ל הוקצו להפקת סרטים <(. בסך הכו₪1% ) 109,057ג' הוקצו (, ולדוקו וויל10%)מיליון ש"ח  6.66

 

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

 שם העמותה  
סרטים 
 עלילתיים

סרטים 
 קצרים

סרטי 
 תעודה

סרטים 
 ייעודיים

סרטים ניסיוניים  
וסרטי 

 סטודנטים

סך 
התמיכה 

 בקרן

 21,829,587 0 0 0 0 21,829,587 קרן הקולנוע הישראלי 1

2 
רבינוביץ'  קרן יהושע

 לאמנויות
24,860,890 0 3,865,110 0 471,791 29,197,791 

3 

הקרן החדשה לקידום 
ועידוד יוצרי קולנוע 

 וטלוויזיה

0 0 3,933,209 2,260,777 299,202 6,493,188 

4 
קרן מקור לסרטי 
 קולנוע וטלוויזיה

0 1,686,755 3,096,739 0 0 4,783,494 

5 
קרן גשר לקולנוע רב 

 תרבותי
0 2,942,437 0 3,246,305 471,791 6,660,533 

 109,057 109,057 0 0 0 0 דוקו ווילג' 6

 69,073,650 1,351,841 5,507,082 10,895,058 4,629,192 46,690,477 סה"כ  

 

 

 גופים העוסקים בתחומי פעילות 25-בנוסף לגופים העוסקים בסיוע להפקת סרטים, תמכה מועצת הקולנוע הישראלית ב

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי -גופים להפקת פסטיבלים: אוניברסיטת תל אביב  עשר-לאחד₪ מיליון  4.57אחרים. הוקצו 

פסטיבל  ;פסטיבל קולנוע דרום; פסטיבל ירושלים -סטודנטים; דוק אביב; סינמטק תל אביב; אתוס חיפה ; מכללת ספיר

מיליון ש"ח לשבעה איגודים:  1.2. הוקצו וסרטים בערבה אפוס , פסטיבלקולנוע יהודי, פסטיבל אנימציה, הפסטיבל הגאה

איגוד העובדים בקולנוע וטלוויזיה בישראל; איגוד התסריטאים בישראל; איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל; איגוד 

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

סינמטקים: סינמטק ירושלים, סינמטק תל אביב, סינמטק חיפה, סינמטק ראש  לשמונה₪ מיליון  2.0. הוקצו בישראל

לסינמטק ₪ אלף  947. הוקצו וסינמטק הרצליה חולון סינמטקבית גבריאל,  –פינה, סינמטק שדרות, סינמטק עמק הירדן 

לאותה מטרה לסינמטק תל אביב. הוקצו ₪ אלף  251כיונים ושימור כמו גם ארכיון ישראלי לסרטים, לצורך אר –ירושלים 

האקדמיה ופורום היוצרים –לצורך שיווק לשלושה גופים: קופרו, האגודה לקידום הקולנוע הישראלי ₪מיליון  1.94

 הדוקומנטריים בישראל.
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 לותם )בש"ח(סכומי התמיכה לכל הגופים )למעט קרנות( לפי תחומי פעי :57לוח 

 סינמטקים איגודים פסטיבלים שם הגוף  
ארכיונים 

 ושימור
 שיווק

סך 
התמיכה 

 בגוף

1 
הפסטיבל הבינלאומי 

 לסרטי סטודנטים
616,719 0 0 0 0 616,719 

2 
איגוד העובדים בקולנוע 

 ובטלוויזיה בישראל
0 184,297 0 0 0 184,297 

3 
איגוד התסריטאים 

 בישראל
0 184,262 0 0 0 184,262 

4 
איגוד מפיקי סרטים 

 וטלוויזיה בישראל
0 184,297 0 0 0 184,297 

 184,262 0 0 0 184,262 0 איגוד הבמאים 5

6 

 -פסטיבל דוקאביב 
העמותה לקידום הסרט 

 הדוקומנטרי

847,147 0 0 0 0 847,147 

 654,859 0 251,351 160,158 0 243,350 אביב-סינמטק תל 7

8 
ולנוע האגודה לקידום הק

 האקדמיה -בישראל 
0 0 0 0 619,436 619,436 

 1,033,473 0 0 213,659 0 819,814 פסטיבל חיפה 9

 514,730 0 0 0 0 514,730 פסטיבל קולנוע דרום 10

 262,574 0 0 262,574 0 0 סינמטק ראש פינה 11

12 
ארכיון  -סינמטק ירושלים 
 ישראלי לסרטים

643,849 0 409,172 948,649 0 2,001,670 

 358,566 0 0 358,566 0 0 סינמטק שדרות 13

14 
פורום היוצרים 

 הדוקומנטריים בישראל
0 184,297 0 0 240,000 424,297 

 123,106 0 0 0 0 123,106 פסטיבל קולנוע יהודי 15

16 
איגוד שחקני   -שח"ם
 המסך

0 184,297 0 0 0 184,297 

17 
איגוד עורכי תמונה וקול 

 בישראל
0 97,608 0 0 0 97,608 

 248,866 0 0 248,866 0 0 החברה לתרבות חולון 18

19 
החברה לאמנות ותרבות 

 הרצליה
0 0 83,281 0 0 83,281 

 251,444 0 0 0 0 251,444 פסטיבל אנימציה 20

 195,086 0 0 0 0 195,086 הפסטיבל הגאה 21

22 
בית  -מ.א עמק הירדן 

 גבריאל
0 0 271,353 0 0 271,353 

23 
העמותה לקידום סרטי 

 אפוס -אמנות 
154,804 0 0 0 0 154,804 

 160,520 0 0 0 0 160,520 פסטיבל סרטים בערבה 24

25 
קרן לשיווק סרטי  –קופרו 
 תעודה

0 0 0 0 1,085,448 1,085,448 

 10,926,402 1,944,884 1,200,000 2,007,629 1,203,320 4,570,569 סה"כ  

 

 

 

 


