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

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

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

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

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

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

 וכן לכל מנהלי הקרנות וגופי הקולנוע האחרים ועובדיהם, אשר סייעו באיסוף הנתונים.
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 ראו קבצי אקסל המוצגים בנפרד – 72נספחים    

 73: פירוט צוות היוצרים והשחקנים    2013רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 1נספח 

: תקציבים ומקורות התמיכה להפקה )באלפי ש"ח(2013רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 2נספח 

 82 

: סרטים עלילתיים, סרטי דרמה, סרטי תעודה 2013סכומי תמיכה של הקרנות בהפקת סרטים בשנת  :א3נספח 

 92 וסרטים ייעודיים

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

 107    2013שנת 

 109, לפי סוג פסטיבל     2013הפסטיבלים בחו"ל בהם הוקרנו הסרטים הישראליים בשנת  : 5נספח 

 
 הדוח תקציר 
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 תקציר הדוח
סרטים  –סרטים ישראליים חדשים  213הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2012בשנת 

ידי -ופקו בסיוע הקרנות הנתמכות עלשה -וסרטי סטודנטים  ם, ניסיונייםעלילתיים, תיעודיים, סרטי דרמה, סרטים ייעודיי

( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, 17הסרטים )% 213מתוך  37המועצה הישראלית לקולנוע. 

-דקות(, ו 70-20טי דרמה )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם ר( היו ס7%) 14דקות לפחות(;  80שאורכם 

( היו סרטי 23%) 50-( היו סרטים ניסיוניים ו19%) 40, ם( היו סרטים ייעודיי16%) 34ו סרטים תיעודיים, ( הי18%) 38

 סטודנטים.

 537הקרנות.  3,373-סרטים ישראליים ב 1,275,  2102בשבעת הסינמטקים שפעילותם נסקרה בדו"ח הוקרנו לציבור בשנת 

 2,071( היו סרטים תיעודיים. 45%) 571-( היו סרטי דרמה ו14%) 177( מן הסרטים שהוקרנו היו סרטים עלילתיים, 42%)

( היו של סרטים 36%) 1,347 -( מן ההקרנות היו של סרטי דרמה ו9%) 319( מן ההקרנות היו של סרטים עלילתיים, 55%)

 תיעודיים.

אולמות )בחלק מבתי הקולנוע  281-י קולנוע ובבת 40-סרטים שונים ב 240, 2012י בארץ הוקרנו בשנת ביישובים ברח 26-ב

את רשימת כל בתי הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף  4ו בנספח ראמושבים ) 43,782מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 

אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, חולון ונצרת. בנוסף לכך הוקרנו -לסרטים שהוקרנו בשבעת הסינמטקים תל

מות שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים ואולמות של צה"ל, סרטים בישובים קטנים, באול

 שלגביהם לא נמסרו נתונים. 

רמה של  למלא את החללצופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  631,133צפו בסה"כ  2012בשנת 

של יוסי  המשגיחיםאלף איש, בסרט  182,497רמל, צפו של מרקו כ אחותי היפהאלף איש. בסרט  249,200צפו  בורשטיין

  אלף מבקרים. 59,000צפו  –מדמוני 

מיליון ש"ח. סה"כ  65.32-הסתכם ב 2012הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  25התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  12.44-ל( הסתכמו בוהכנסות מהפצת הסרט בחו" DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

ההתחלפות מן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי הפקתו של הסרט  ש"ח.

 בלבד.₪  54,600 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 4,200-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 10.26עלתה 

 

פסטיבלים )פסטיבל הקולנוע בירושלים,  תשעהידי -עלהוענקו פרסים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע  2012בשנת 

פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, דוקאביב, פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער, 

והפסטיבל לסרטי  , פסטיבל אייקון, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי, הומו, טרנס ובי"פסטיבל "נשים בתמונה

ידי פורום היוצרים -פרסי אופיר ועל –  ה( במסגרת תחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיטיםסטודנ

 הדוקומנטריים.

מדינות הוקרנו בפסטיבלים מספר רב  בשמונהמדינות בעולם.  52-סרטים בפסטיבלים לקולנוע ב 85הוקרנו  2012בשנת 

 21, בגרמניה 23ם הוקרנו בפסטיבלים שהתקיימו בארה"ב, סרטי 50סרטים או יותר(.  12יחסית של סרטים ישראליים )

 . בפולין  12-, ובספרד  14, באנגליה 15בצרפת,  18, בקנדה 20, באיטליה

 

 12%פרסים ) תשעהפרסים.  78-זכו ב 2012( הסרטים הישראליים שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל בשנת 61%) 85מתוך  52

: בפסטיבל קאן הבינלאומי הוענק 1בפסטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג מהפרסים( הוענקו לשלושה סרטים שהשתתפו 

של הגר בן אשר הוקרן במסגרת  הנותנתוהסרט  "התסריטאים, הבמאים והמלחיניםפרס  " מני יעיששל  המשגיחיםלסרט 

של רמה  למלא את החללשבוע המבקרים. שלשה סרטים זכו בפרסים וציונים לשבח בפסטיבל ונציה הבינלאומי: הסרט 

של לי גילת הוקרן באירוע הפתיחה של  מיזם משותף –מים בורשטיין זכה בפרס השחקנית הטובה ביותר )הדס ירון(, הסרט 

לבמאים צעירים. בפסטיבל ברלין  Orizzontiשל עידן הובל זכה לציון לשבח בקטגורית  מנתק המיםשבוע המבקרים והסרט 

פרסים  תשעה. מיוחד מטעם חבר השופטים בקטגורית הפנורמהורוביץ בפרס של יריב ה רוק בקסבההבינלאומי זכה הסרט 

 32-( הוענקו ל68%פרסים ) 53. 2פסטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג  בתשעה( הוענקו לשמונה סרטים שהשתתפו 12%)
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פסטיבלים  6-ים בסרט 4-( הוענקו ל10%פרסים ) 7-ובפסטיבלים אחרים ו 3פסטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג  53-סרטים ב

 לקולנוע תיעודי.

 

 5 :פסטיבלים 7-פרסים ב 7-זכו ב שני סרטים .2012סרטים זכו בשלושה פרסים או יותר בפסטיבלים בחו"ל בשנת  עשרה

פרסים  6-ב, ו2בדירוג בפסטיבל קולנוע עלילתי  פרס אחדזכה בגיא דוידי ועימאד בורנאט של הבמאים  מצלמות שבורות

בדירוג בפסטיבל קולנוע עלילתי  פרס אחדבשל ארנון גולפינגר זכה  הדירה ובפסטיבלים אחרים. תיעודיבפסטיבלי קולנוע 

 ובפסטיבלים אחרים. תיעודיפרסים בפסטיבלי קולנוע  6-ב, ו2

, פרס אחד 1של לי גילת זכה בשישה פרסים, מהם פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג  מיזם משותף –מים  הסרט

 .פרסים בפסטיבלים אחרים 3וכן  3, פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג  2ולנוע עלילתי בדרוג בפסטיבל ק

פרסים בפסטיבלי קולנוע עלילתי בדירוג  2-זכה ב דרור מורה של שומרי הסף :פסטיבלים 5-פרסים ב 5-זכו ב, שני סרטים

 שישה מיליון ואחד; ם לקולנוע תיעודי וזכויות אדםפרסים בפסטיבלי 2-וב 3, פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג 2

פרסים בפסטיבלים לקולנוע תיעודי וזכויות אדם  2-ב ,3בפסטיבלי קולנוע עלילתי בדירוג  פרס אחד זכה ב דוד פישרשל 

 .פסטיבלים אחריםבפרסים  2-בו

 

 היגוד מפיקי סרטים וטלוויזיפעלו שבעה ארגונים יציגים לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: א 2012בשנת 

בישראל, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל,  םאיגוד שחקני המסך, פורום היוצרים הדוקומנטריי-בישראל, שח"ם

 איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, איגוד עורכי תמונה וקול בישראל ואיגוד התסריטאים בישראל.

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

ימי  ;ארגון כנסים ;קיום טקסים, תחרויות ופסטיבלים ;בחלוקה לפי מספר תחומים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגון

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

 השתלמויות ופעילויות ציבוריות.

 

סרטים  623כותרים של סרטים ישראליים, מתוכם:  22,754 2012בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים נמצאו בסוף שנת 

 כותרים של יומני חדשות. כותרים אלו 1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,346סרטים תיעודיים,  19,222עלילתיים, 

 . DVDבפורמט  2,069-בנגטיבים ו VHS ,10,595סרטי וידאו  11,645בפורמט פילם,  18,190שמורים בפורמטים שונים: 

 

. האגודה 2הקרן לשיווק סרטי תעודה,  –. קופרו 1פעילויות לשיווק סרטים ישראליים:  2012גופים קיימו בשנת  חמישה

. הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי קולנוע 4ולנוע רב תרבותי, . קרן גשר לק3האקדמיה,  –לקידום הקולנוע בישראל 

. פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל. גופים אלו קיימו פעילות שיווק בארץ בתחומים שונים כגון: הקרנת 5-ו וטלווזיה

 בליםיפסטארגון  ;פרסום קטלוגים ומדריכים ;הפעלת אתר אינטרנט ;הפעלת ארכיון ;יחסי ציבור ופרסום ;סרטים

פעילויות השיווק בחו"ל כללו בין  ועוד. אירועים מקצועיים ;תחרויות וטקסיםארגון  ;וקי סרטיםופיצ'ינג וש ;סדנאות;

הפעלת אתר  ;לעידוד קופרודוקציות תפעילויו ;הקרנות סרטים בחו"ל ;ארגון פסטיבלים ;השאר: הפצת חומר פרסומי

 אינטרנט וקיום סדנאות.

( מתוכם יועדו להפקת 88%מיליון ש"ח ) 63.8מיליון ש"ח.  73-כהסתכם ב 2012עצת הקולנוע בשנת תקציב התמיכה של מו

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, סינמטקים, 12%מיליון ש"ח ) 9.1.-סרטים ישראליים ו

 איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך 68%מיליון ש"ח ) 63.8ליון ש"ח מתוך מי 43

( הוקצו לסיוע בהפקת 16%מיליון ש"ח ) 10דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80מלא )סרטים באורך 

דקות לפרק,  70-ל 20ת סרטי דרמה )סרטים באורך בין ( הוקצו לסיוע בהפק10%מיליון ש"ח ) 6.3סרטים תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים 5%מיליון ש"ח ) 3.1המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(. 

צו ( הוק1%אלף ש"ח ) 752ביטוי מיוחד לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ניסיוניים )כולל יצירות 1%אלף ש"ח ) 501-לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע ו

 ארט(. -וידאו

(, 33%יליון ש"ח )מ 3מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו לתמיכה בפסטיבלי קולנוע  9.06מתוך 

מיליון ש"ח  1.8( ולמוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 19%ש"ח )מיליון  1.7לסינמטקים הוקצו 

( הוקצו לתחום ארכיונים ושימור 10%ש"ח ) אלף 870( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע, 11%) מיליון ש"ח(, 20%)

 ( הוקצו למוסדות שהעניקו פרסים ליוצרי הסרטים.8%אלף ש"ח ) 737-ו
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 2012בשנת  ןסרטים שהופקו בסיועהפעילות הקרנות ו .1

 הסרטים החדשים  1.1

 
 
 

 לפי סגנון הסרט 2013-2005 מספר הסרטים* שהוקרנו לראשונה בשנים: 1לוח 

סגנון  
 הסרט

 שנת ההקרנה
 סה"כ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 196 35 37 24 18 15 20 17 20 10 עלילתי

קצר
1

 23 25 26 25 8 16 11 14 18 166 

תעודה
2

 72 57 76 56 46 43 49 38 69 
3
 557 

 130 19 34 24 26 27 - - - - יעודי

 222 63 50 29 51 29 - - - - סטודנטים

 1,271 204 173 137 154 125 101 119 102 105 סה"כ

1 
מועצה הישראלית לקולנוע;  ידי ה-סרטים שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על

2 
מוצגים  2009-כלל סרטי סטודנטים וסרטים נסיוניים, שמ 2008עד 

בנפרד. 
3

 סרטים קצרים 21מתוכם 
 
 

ם סרטי –סרטים ישראליים חדשים  204הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2013בשנת 

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

( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, 17הסרטים )% 204מתוך  35המועצה הישראלית לקולנוע. 

דקות(,  70-20ויזיה, שאורכם )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה בטלו סרטים קצרים( היו 9%) 18דקות לפחות(;  80שאורכם 

 .( היו סרטי סטודנטים31%) 63-ו םייעודייהיו סרטים  (9%) 19סרטים תיעודיים, היו ( 34%) 69-ו
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 2013הסרטים בעלי התקציב הגבוה ביותר לשנת  5  :2לוח 

 תקציב הסרט שם הבמאי שם הסרט  

 סרטים עלילתיים

 40,247,200 ארי פולמן כנס העתידנים 1

 29,657,832 ערן ריקליס להישאר בחיים 2

 8,453,055 עמנואל נקש כידון )השלמה( 3

 7,775,086 רשף לוי לצוד פילים 4

 7,283,904 אבי נשר פלאות  5

 סרטים קצרים 

 945,000 יהלי ברגמן דבר על מקום המצאם 1

 540,000 יורם זקס ערומים 2

 467,000 אסתי עלמו '89קיץ  3

 466,602 רני בלייר פסליבו 4

 450,700 עודד רז שבעה ימים 5

 סרטי תעודה

 6,146,693 נדב שירמן הנסיך הירוק 1

 4,250,000 חגי לוי המקוללים )סדרה( 2

 2,704,000 וינסנט דה קונטינט , יומני מלחמה1973 3

 2,010,000 עמית גורן, לוי זיני לא תשקוט הארץ )סדרה( 4

 1,846,431 י שץ, עדי ברשרות איכילוב )סדרה( 5

 סרטים ייעודיים

 5,778,018 יוסף פיצ'חזדה סוכריות 1

 2,446,678 חנה אזולאי הספרי אנשים כתומים 2

 2,280,000 הילה מדליה רוקדים ביפו 3

 1,830,000 איציק לרנר דם קדוש 4

 1,105,250 דן שדור לפני המהפכה 5

 סרטי גמר/סטודנטים

 97,046 ר ויצמןמזמו סיפור פעוט 1

 79,000 יסמין הראל מתחת לפני המיים 2

 72,930 הדס איילון בתיה שאלתיאל 3

 68,000 רפי לרנר אהבת הנהיגה 4

 65,960 תם קלס המסע אל הפלנטה האחרת 5

 

 

ליון מי 40.2, ביותר גבוההבעל התקציב הסרט העלילתי היה  ארי פולמן בבימויה של כנס העתידנים הסרט, 2013בשנת 

היה בעל נדב שירמן של ו בבימויהנסיך הירוק בתחום הסרטים העלילתיים בפרט ובכל התחומים ככלל. הסרט ש"ח 

היה בעל התקציב הגבוה  יוסף פיצ'חזדהבבימויו של  סוכריות, התעודהבתחום סרטי ש"ח  מיליון 6.15התקציב הגבוה ביותר,

 97בבימויו של מזמור ויצמן היה בעל התקציב הגבוה ביותר,  פור פעוטוסי ש"ח בתחום סרטים ייעודייםמיליון  5.8ביותר, 

 .בתחום סרטי סטודנטים₪ אלף 
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 פעילות הקרנות 1.2

 2013-פרטי מסלולי הסיוע של המוסד ב :3לוח 

תחום 
 תמיכה

 אחר פיתוח תסריטים השלמת הפקה הפקת סרטים שם המוסד

    

מס' 
סרטים 
שנתמכו 
 במסלול

סה"כ 
תמיכה 

 "חבש

מס' 
סרטים 
שנתמכו 
 במסלול

סה"כ 
תמיכה 
 בש"ח

מס' סרטים 
שנתמכו 
 במסלול

סה"כ 
תמיכה 
 בש"ח

מס' 
סרטים 
שנתמכו 
 במסלול

סה"כ 
תמיכה 
 בש"ח

 עלילתי
קרן הקולנוע 

 הישראלי

9 12,280,000 9 1,959,850 0 0 0 0 

  

קרן יהושוע 
רביבוביץ' 
 לאמנויות

13 19,670,000 4 3,190,000 0 0 0 0 

ם סיכו
 ביניים

  22 31,950,000 13 5,149,850 0 0 0 0 

 קצר
קרן מקור 

לסרטי קולנוע 
 וטלוויזיה

4 1,332,700 1 30,000 0 0 0 0 

 0 0 0 0 17,000 1 768,250 12 קרן גשר  

סיכום 
 ביניים

  16 2,100,950 2 47,000 0 0 0 0 

 תעודה
קרן יהושוע 

רבינוביץ' 
 לאמנויות

19* 1,595,000 13** 310,000 0 0 0 0 

  

הקרן החדשה 
לקידום ועידוד 

יוצרי קולנוע 
 וטלוויזיה

14 2,790,820 5 308,890 3 130,000 0 0 

  
קרן מקור 

לסרטי קולנוע 
 וטלוויזיה

12 1,700,000 3 400,000 0 0 0 0 

סיכום 
 ביניים

  45 6,085,820 21 1,018,890 3 130,000 0 0 

 יעודי
קרן גשר 

לקולנוע רב 
 תרבותי

13 2,012,250 5 353,000 0 0 0 0 

סיכום 
 ביניים

  13 2,012,250 5 353,000 0 0 0 0 

 0 0 130,000 3 6,568,740 41 42,149,020 96   סה"כ

 סרטים קצרים  9סרטים קצרים  ** מתוכם  12* מתוכם 

 

 

במסלול השלמת הפקה ₪.  מיליון 42.15סרטים במסלול הפקת סרטים בסכום כולל של  96-הקרנות תמכו ב 2013בשנת 

בשנת  סרטים. 3-ל₪ אלף  130סרטים. במסלול פיתוח תסריטים ניתנה תמיכה בסך  41-ל₪ מיליון  6.6ניתנה תמיכה בסך 

 .במסלולים האחריםלא נתמכו סרטים  2013
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 פעילות הסינמטקים .2
 

  

 תאור הסינמטקים :4לוח 

 מספר ספרים בספריה מספר סרטים בספריה ת ישיבהמספר מקומו מספר אולמות סינמטק

 8,000 9,000 796 4 ירושלים

 14,720 37,453 1,141 5 תל אביב

 0 0 629 2 חיפה

 50 217 1 ראש פינה
_ 

 800 0 400 2 שדרות

 210 2,016 485 2 חולון

 0 0 300 1 נצרת

 23,730 48,519 3,968 17 סה"כ

 * ספרים העוסקים בקולנוע

 

 

אולמות ובהם  17-מוקרנים הסרטים ב חולון ונצרת ,שדרותאביב, חיפה, ראש פינה, -ים, תלירושל הסינמטקים בעתשב

ת וינשמרים בספר םרוב) סרטים 48,519הסרטים של הסינמטקים נשמרים בסך הכל  מקומות ישיבה. בספריות 3,968

 23,730מספר הספרים בספריות הסינמטקים הוא  (.9,000 ירושליםובספריית סינמטק  37,453מטק תל אביב סינהסרטים של 

     (.8,000מטק ירושלים ובספריית סינ 14,720מטק תל אביב בסך הכל )רובם בספריות של סינ
 
 

 : הקרנות סרטים ישראליים, לפי סוג סרט2012פעילות הסינמטקים בשנת  :5לוח 

 מספר הקרנות מספר סרטים סינמטק

 סה"כ תיעודי דרמה עלילתי סה"כ תיעודי דרמה עלילתי

 984 233 81 670 237 96 25 116 ירושלים

 1,318 543 20 755 340 161 17 162 תל אביב

 172 90 3 79 129 77 1 51 חיפה

 295 121 21 153 93 52 13 28 ראש פינה

 440 149 191 100 279 78 118 93 שדרות

 106 57 3 46 68 36 3 29 חולון

 422 154 - 268 129 71 - 58 נצרת

סה"כ
 

 537 177 571 1,275 2,071 319 1,347 3,737 

 100% 36% 9% 55% 100% 45% 14% 42% באחוזים
 

 537. הקרנות 3,373-ב סרטים ישראליים 1,275,  2102הוקרנו לציבור בשנת שפעילותם נסקרה בדו"ח הסינמטקים  שבעתב

 2,071( היו סרטים תיעודיים. 45%) 571-( היו סרטי דרמה ו14%) 177( מן הסרטים שהוקרנו היו סרטים עלילתיים, 42%)

( היו של סרטים 36%) 1,347 -ו ( מן ההקרנות היו של סרטי דרמה9%) 319( מן ההקרנות היו של סרטים עלילתיים, 55%)

 .תיעודיים

סרטים, בסינמטק  340 אביב הוקרנו-ישראליים, בסינמטק תלסרטים  1,275סרטים מתוך  237בסינמטק ירושלים הוקרנו 

סרטים, בסינמטק חולון  93סרטים, בסינמטק ראש פינה הוקרנו  279סרטים, בסינמטק שדרות הוקרנו  129חיפה הוקרנו 

 סרטים. )חלק מן הסרטים הוקרנו, כמובן, ביותר מסינמטק אחד(.  129סרטים ובסינמטק נצרת הוקרנו  68הוקרנו 

 984נערכו בסינמטק ירושלים  הקרנות של הסרטים הישראליים,ה (35%) 3,737מתוך  1,318בסינמטק תל אביב נערכו 

ראש פינה  בסינמטק( 11%הקרנות ) 422בסינמטק נצרת נערכו (, 12%הקרנות ) 440, בסינמטק שדרות נערכו (26%) הקרנות

 . (3%קרנות )ה 106נערכו  חולוןבבסינמטק ( ו5%הקרנות ) 172(, בסינמטק חיפה נערכו 8%הקרנות ) 295נערכו 
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 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2013מספר סרטים שהוקרנו בסינמטקים בשנת  :6לוח 

 סינמטקים

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 1,128 417 100 40 27 28 1,001 349 ליםירוש

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

 634 122 85 10 30 7 519 105 חיפה

 227 131 4 13 4 6 219 112 ראש פינה

 365 185 12 47 34 25 319 113 שדרות

 308 121 15 7 25 9 267 101 חולון

 323 125 33 28 29 15 261 82 נצרת

 4,018 1,623 282 157 234 317 3,501 1,145 סה"כ

 . מתוכם הוקרנו2013בסינמטקים בשנת  סרטים ישראלים( הוקרנו 1,623-מתוכם סרטים זרים ו 4,048סרטים ) 5,641

סרטים  439 – ( ובמסגרת תכניות חינוך10%) 551 – הקרנות מוזמנות(, 82%)סרטים  4,646 –במסגרת הקרנות פתוחות 

צופים בהקרנות של  409,664צופים מתוכם  1,251,133הקרנות, בפני  14,459-אלו הוקרנו בסך הכל ב סרטים 5,641 (.8%)

 סרטים ישראלים.

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2013מספר הקרנות בסינמטקים בשנת  :7לוח 

 סינמטקים

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

ם סרטי
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 2,313 1,027 100 40 27 28 2,186 959 ירושלים

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

 802 164 80 27 39 10 683 127 חיפה

 798 399 4 9 4 8 790 382 ראש פינה

 1,091 564 12 87 34 49 1,045 428 שדרות

 446 171 16 15 26 9 404 147 חולון

 414 337 24 40 20 27 370 270 נצרת

 9,392 5,067 292 242 249 401 8,851 4,424 סה"כ

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2013פרוט מספר צופים בסינמטקים  בשנת : 8לוח 

 סינמטקים

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 177,872 74,969 16,156 6,260 3,677 7,174 158,039 61,535 ירושלים

 365,343 152,513 9,038 3,964 13,804 36,184 342,501 112,365 תל אביב

 46,560 31,396 8,400 4,448 5,496 2904 32,664 24,044 חיפה

 21,183 11,016 260 766 500 1,420 20,423 8,830 ראש פינה

 50,865 47,477 1,425 9,840 3,423 5,754 46,017 31,883 שדרות

 87,584 22,113 3,761 3,585 2739 1807 81,084 16,721 חולון

 92,062 70,180 13,490 12,670 18,880 20,330 59,692 37,180 נצרת

 841,469 409,664 52,530 41,533 48,519 75,573 740,420 292,558 סה"כ
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והכנסות ₪ מיליון  17.92רובן הכנסות של סינמטק תל אביב, ₪, מיליון  37.21-הסינמטקים הסתכמו ב שבעתההכנסות של 

 ₪.מיליון  37.63ב הסינמטקים הסתכמו  שבעתההוצאות של ₪. מיליון  10.50של סינמטק ירושלים 

 

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

 הכנסות שם הסינמטק
הכנסות 
שיועדו 

 לרכוש קבוע
 הוצאות

השקעה 
 ברכוש קבוע

עודף 
 )גירעון(

נכסים נטו 
ללא הגבלה 

לשימוש 
 לפעילויות

 (9,536,587) 530,399 548,326 9,713,642 0 10,504,980 ירושלים

 52,554 (565,346) 1,314,000 18,643,465 0 17,924,609 תל אביב

 0 (55,008) 0 3,298,133 0 3,243,125 חיפה

 (304,240) 38,634 0 1,419,640 0 1,458,004 ראש פינה

 (249,258) (239,969) 311,100 2,454,984 100,000 2,215,015 שדרות

 0 (233,135) 441,558 1,854,647 441,558 1,621,512 חולון

 0 275,000 0 250,300 0 241,000 נצרת

 (10,037,531) (249,425) 2,614,984 37,634,811 541,558 37,208,245 סה"כ

 

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

 ציבוריות תמיכות עצמיות הכנסות שם הסינמטק
ממקורות  הכנסות

פרטיים ומגופים 
 לא ציבוריים

 הכנסות כ"סה אחרות הכנסות

 10,504,980 151,103 3,670,000 802,117 5,881,760 ירושלים

  56% 8% 35% 1% 100% 

 17,924,609 1,917,716 0 5,040,995 10,965,898 תל אביב

  61% 28% 0% 11% 100% 

 3,243,125 0 0 1,369,000 1,874,125 חיפה

  58% 42% 0% 0% 100% 

 1,458,004 0 47,315 349,073 1,061,616 ראש פינה

  73% 24% 3% 0% 100% 

 2,215,015 274,634 197,100 739,421 1,003,860 שדרות

  45% 33% 9% 12% 100% 

 1,621,512 0 0 724,725 896,787 חולון

  55% 45% 0% 0% 100% 

 241,000 0 95,000 50,000 96,000 נצרת

  40% 21% 39% 0% 100% 

 37,208,245 2,343,453 4,009,415 9,075,331 21,780,046 סה"כ

  59% 24% 11% 6% 100% 

  ,מקורן בתמיכה ציבורית – ₪מיליון  9.08 – 24%מקורן בהכנסות עצמיות,  – ₪מיליון  21.78 –מהכנסות הסינמטקים  59%

מקורן מהכנסות  -₪ מיליון  2.34 - 6%ועוד  ורות פרטיים ומגופים לא ציבורייםמקורן בהכנסות ממק –₪ מיליון  4 – 11%

 .אחרות

 



 

 
 
 

16 

  2013 בישראל קולנוע

 16 

 

 פירוט סעיפי הוצאות הסינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :11לוח 

שם 
 הסינמטק

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

פרסום 
 ושיווק

 אחזקה
נסיעות 
 לחו"ל

שיפוצים 
-חד

 פעמיים

הוצאות 
 מימון

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

 9,713,642 28,325 360,149 0 0 1,144,385 427,313 0 4,382,714 3,370,756 ירושלים

  35% 45% 0% 4% 12% 0% 0% 4% 0% 100% 

 18,643,465 0 76,755 0 0 0 0 2,595,930 11,391,033 4,579,747 תל אביב

  25% 61% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 3,298,133 0 17,412 0 0 390,200 206,558 582,073 687,684 1,414,206 חיפה

  43% 21% 18% 6% 12% 0% 0% 1% 0% 100% 

 1,419,640 5,458 16,713 0 0 144,137 47,093 215,478 990,761 0 ראש פינה

  0% 70% 15% 3% 10% 0% 0% 1% 0% 100% 

 2,454,984 0 17,454 0 0 36,841 46,431 327,690 2,026,568 0 שדרות

  0% 83% 13% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 100% 

 1,854,647 537,055 2,800 0 0 26,142 268,334 303,301 382,340 334,675 חולון

  18% 21% 16% 14% 1% 0% 0% 0% 29% 100% 

 250,300 0 0 0 0 5,000 5,000 108,800 36,500 95,000 נצרת

  38% 15% 43% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 

 37,634,811 570,838 491,283 0 0 1,746,705 1,000,729 4,133,272 19,897,600 9,794,384 סה"כ

  26% 53% 11% 3% 5% 0% 0% 1% 2% 100% 

 

 4.13 – 11%, הוצאות תפעול –₪ מיליון  19.9 – 53%, הן הוצאות הפקה – ₪מיליון  9.79–הסינמטקים  מהוצאות 26%
הוצאות  – ₪מיליון  1.75 – 5%-ו ,הוצאות פרסום ושיווק – ₪מיליון  1– 3% ,הוצאות הנהלה והוצאות כלליות –₪ מיליון 
 571 - , והוצאות אחרות₪אלף  491 –הוצאות מימון ההוצאות בשלושת הסעיפים האחרים היו נמוכים בהרבה:  .אחזקה

 ₪.אלף 
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 צפייה בסרטים בבתי הקולנוע בארץ .3
 

 הקרנות הסרטים בבתי הקולנוע  3.1

 2013 ר גיאוגרפי, מספר אולמות ומספר מושביםבתי קולנוע* בישראל לפי אזו: 12לוח 

 מושבים אולמות בתי קולנוע מס' ישובים אזור גיאוגרפי

 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'    

 9% 3,917 7% 19 16% 6 1 אביב-תל

 40% 16,972 39% 107 21% 8 6 גוש דן

 13% 5,599 16% 45 21% 8 6 מרכז

 10% 4,316 10% 28 13% 5 2 ירושלים

 14% 5,759 14% 39 5% 2 2 חיפה והקריות

 3% 1,154 3% 9 8% 3 3 צפון

 10% 4,385 10% 28 16% 6 6 באר שבע והדרום

 100% 42,102 100% 275 100% 38 26 סה"כ

 2013* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת 
 

אולמות )בחלק מבתי הקולנוע  275-בי קולנוע ובת 38-סרטים שונים ב 274 ,2013רנו בשנת י בארץ הוקביישובים ברח 26-ב

את רשימת כל בתי הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף  4ו בנספח ראמושבים ) 42,102מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 

ולון ונצרת. בנוסף לכך הוקרנו אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, ח-לסרטים שהוקרנו בשבעת הסינמטקים תל

סרטים בישובים קטנים, באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים ואולמות של צה"ל, 

 שלגביהם לא נמסרו נתונים. 

 12-ב (.9%מושבים ) 3,917-(, ו7%אולמות ) 19מבתי הקולנוע בארץ(, שלהם  18%בתי קולנוע ) 6-אביב הוקרנו סרטים ב-בתל

(. 53%מושבים ) 22,571-( ו55%אולמות ) 152, שלהם (42%בתי קולנוע ) 16-ישובים בגוש דן ובאזור המרכז הוקרנו סרטים ב

מושבים  6,913-( ו17%אולמות ) 48(, שלהם 13%בתי קולנוע ) 5-באזור הצפון )לרבות חיפה והקריות( הוקרנו סרטים ב

( 10%מושבים ) 4,385-( ו10%אולמות ) 28(, שלהם 13%ע )ונלבתי קו 6-טים ב(, באזור באר שבע והדרום הוקרנו סר17%)

 (.10%מושבים ) 4,316-( ו10%אולמות ) 28(, שלהם 5%ע )ונלבתי קו 2-ובאזור ירושלים הוקרנו סרטים ב

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

 י כרטיסיםמספר הצופים ומחיר

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

מס' סרטים 
 ישראליים

16 15 18 17 16 25 28 

מס' סרטים 
 לא ישראליים

188 197 187 195 216 215 246 

 274 240 232 212 205 212 204 סה"כ סרטים

מספר צופים 
 בתשלום

9,142,474 9,121,525 9,875,855 12,197,112 12,035,348 13,029,524 13,971,851 

מספר 
המסכים 

עליהם הוקרנו 
 הסרטים

277 289 264 281 271 281 275 

מחיר כרטיס 
ממוצע לצרכן 

 בש"ח

31 31 31.75 34.5 33.6 33.6 32.5 

 2013* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת  

  

ש"ח.  32.5-. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם באולמות 275-ב נווקרהסרטים ש 274-ב יםמבקרמיליון  13.97צפו  2012נת בש

  .ישראליים סרטים הקולנוע ברחבי הארץ היובבתי  2013הסרטים שהוקרנו בשנת  274מתוך  28
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 המדינות בהן הופקו הסרטים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ*: 14לוח 

 אחוז מסה"כ מספר סרטים המדינה

 62% 183 ארה"ב

 18% 52 ישראל

 5% 14 צרפת

 4% 12 אנגליה

 1% 2 דנמרק

 1% 3 גרמניה

 2% 6 איטליה

 1%> 1 ארגנטינה

 1% 3 יפן

 1% 2 קנדה

 1%> 1 אינדונזיה

 1% 2 רוסיה

 1% 3 אוסטרליה

 1%> 1 הודו

 1%> 1 מקסיקו

 1%> 1 פולין

 1% 2 ספרד

 1%> 1 פורטוגל

 1%> 1 צ'ילה

 1%> 1 צ'כיה

 1%> 1 קירגיסטאן

 1%> 1 תאילנד

 1%> 1 ערב הסעודית

 100% 295 סה"כ

 ידי המועצה לביקורת סרטים.-על 2013* הנתונים מתבססים על הסרטים שאושרו להקרנה בשנת 

 295מתוך  סרטים 183 – ידי המועצה לביקורת הסרטים-על 2012הסרטים שאושרו להקרנה בארץ בשנת  יותר ממחצית

, באיטליה( הופקו 2%) 6, הופקו באנגליה (4%) 12, בצרפת( הופקו 5%) 14( הופקו בישראל, 18%) 52 .פקו בארה"בהו – (62%)

דנמרק, קנדה, רוסיה ( הופקו בכל אחת מהמדינות הבאות: 1%שני סרטים ) וכך גם ביפן ואוסטרליה. בגרמניה( הופקו 1%) 3

ארגנטינה, אינדונזיה, הודו, מקסיקו, פולין, פורטוגל, צ'ילה, ת: בכל אחת מהמדינות הבאו הופק( <1%) וסרט אחדוספרד 

 צ'כיה, קיריגיסטן, תאילנד וערב הסעודית.
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 מספר הצופים בסרטים  3.2

 2013ישראלים עם מספר המבקרים הגבוה ביותר בשנת -הסרטים הלא :15לוח 

 שמות שחקנים ראשיים שם הבמאי שם הסרט מקום

 לראג'ה גוסנ 2הדרדסים  1
ניל פטריק האריס, ג'יימה מייס, ברנדן גליסון, קייטי פרי, האנק 

 עזריה

 פול ווקר, וין דיזל, ג'ורדנה ברוסטר, מישל רודריגז, דוויין ג'ונסון ג'סטין לין 6מהיר ועצבני  2

 בן אפלק, בראיין קראנסטון, אלן ארקין, ג'ון גודמן בן אפלק ארגו 3

 ג'ניפר אניסטון, אד הלמס, ג'ייסון סודיקס, אמה רוברטס  ררוסן מרשל ת'רב אנחנו המילרים 4

 בנג'מין בראט, סטיב קארל, מירנדה קוסגרוב, קריסטן ויג פייר קופין 2גנוב על המיניונים  5

 דניס דוגן 2מגודלים  6
אדם סנדלר, קווין ג'יימס, כריס רוק, דייוויד ספייד, סלמה הייק, 

 דסון  מריה בלו, מאיה רודולף, ניק סוור

 קוונטין טרנטינו ג'נגו ללא מעצורים 7
ג'יימי פוקס, כריסטוף ואלץ, לאונרדו דיקפריו, סמואל ל. ג'קסון, 

 וולטון גוגינס, קרי וושינגטון, דניס כריסטופר, דון ג'ונסון

 ליצ'מןניקולס קייג', ריאן ריינולדס, קתרין קינר, אמה סטון, קלוריס  קירק דה מיקו, כריס סנדרס הקרודים 8

 ג'ורג' קלוני, סנדרה בולוק אלפונסו קוארון כוח משיכה 9

 שיין בלאק 3איירון מן  10
רוברט דאוני ג'וניור, דון צ'ידל, גווינת' פאלטרו, גאי פירס, רבקה 
 הול, סטפני שוסטאק, ג'יימס באדג' דייל, ג'ון פאברו, בן קינגסלי
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 קולנועהכנסות מסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי ה 3.3
 

מספר צופים, תקציב הסרט והכנסות הסרט מהקרנות  :2013הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  :16 לוח
 בבתי הקולנוע בארץ

 מס' מסכים סה"כ צופים שם הבמאי שם הסרט מס'
הכנסות 
)בש"ח( 

 מהקרנת הסרט

תקציב הסרט 
 בש"ח

 6,356,724 6,270,000 25 165,000 יובל אדלר בית לחם 1

 7,775,086 4,916,528 39 164,293 רשף לוי ד פיליםלצו 2

 7,283,704 3,441,191 38 113,902 אבי נשר פלאות 3

 3,861,528 1,491,827 24 49,373 אהרון קישלס מי מפחד מהזאב הרע 4

 6,669,088 1,413,972 27 45,339 איתן פוקס בננות 5

 8,453,055 822,118 24 33,057 עמנואל נקש כידון 6

 2,537,000 1,011,750 22 26,625 יונתן גרופינקל שש פעמים 7

 40,247,200 872,024 12 22,948 ארי פולמן כנס עתידנים 8

 1,200,000 501,039 23 16,484 משה אלפרט יללת הזאבים 9

 3,870,323 450,145 22 14,773 תום שובל הנוער 10

 חנה ארנדט 11
מרגרטה פון 

 טרוטה
12,951 15 492,138 30,019,999 

 4,909,400 348,156 17 9,162 יבגני רומן איגור ומסע העגורים 12

 29,657,832 237,618 19 7,679 ערן ריקליס זייתון )להישאר בחיים( 13

 5,786,532 229,624 24 7,416 יריב הורוביץ רוק בקסבה 14

 1,709,500 172,482 14 4,539 מיכאל מאיר עלטה 15

 _ 148,390 15 3,905 נועה אהרוני עד סוף הקיץ 16

 4,393,407 103,938 15 3,565 גור בנטביץ לרדת מהעץ 17

 1,124,932 132,962 15 3,499 דני רייספלד פנתר לבן 18

 _ 104,614 13 2,753 עמי לבנה שרקייה 19

 4,017,000 49,569 18 1,916 עמוס גיתאי אנה ערבייה 20

 975,450 24,500 10 1,900 עידן קובל מנתק המים 21

 5,231,833 42,241 4 1,524 הדר פרידליך עמק תפארת 22

 2,136,602 55,974 13 1,473 ענר פרמינגר החיים בינתיים 23

 1,089,737 21,561 9 1,300 דנה גודלברג אליס 24

 4,423,895 41,002 14 1,079 מתן גוגנהייים פרדייז קרוז 25

 1,653,758 20,029 9 931 יריב מזור שבלולים בגשם 26

 _ _ 15 _ דן תורג'מן רימון הזהב 27

 950,328 _ 13 _ יונתן פז מחכים לסורקין 28

      717,386 508 23,415,392 186,333,913 

 

יובל אדלר  לש בית לחםצופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  717,386צפו בסה"כ  2013בשנת 

 113,902צפו  – אבי נשר לש פלאותאלף איש, בסרט  164,293, צפו רשף לוי לש לצוד פילים אלף איש. בסרט 165,200צפו 

 186.33-הסתכם ב 2013הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  28התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של  אלף מבקרים.

והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל(  DVD לא כולל הכנסות ממכירתמיליון ש"ח. סה"כ ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

מן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי הפקתו  מיליון ש"ח. 23.42-הסתכמו ב

 .בלבד ₪ אלף 238 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 7,679-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 29.66עלתה  זייתוןשל הסרט 
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4  
 בישראלפסטיבלי הקולנוע  .

 סיכום הפעילות  4.1

 2013 סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת: 17 לוח

 שם הפסטיבל

 מס' הסרטים שהוקרנו

מס' 
מס' סרטים  הקרנות

 ישראליים
מס' סרטים 

 זרים
סה"כ 
 סרטים

אחוז 
סרטים 
 ישראליים

 369 27% 209 153 56 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

 292 42% 232 127 97* פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי  -דוקאביב 
 בת"א

24 77 101 24% 230 

 159 73% 85 23 62 פסטיבל "קולנוע דרום"

 70 20% 45 36 9 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים  -"נשים בתמונה" 
 ברחובות 

65 32 97 67% 164 

 87 41% 59 35 24 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים 

פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי  -"אייקון" 
 תפקידים 

31 26 57 54% 74 

 211 63% 167 61 106 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 256 33% 217 146 71 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי 

 301 56% 289 127 162 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 50 25% 48 36 12 4פסטיבל אופס 

 2,263 45% 1,606 879 719 סה"כ 

           סרטים קצרים 63* מתוכם 

 

 2013סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת  :18לוח 

הכנסות  מס' המבקרים שם הפסטיבל
ממכירת 
כרטיסים 

 בש"ח
 בתשלום  

בלא 
 תשלום

 סה"כ

 1,072,696 44,111 15,166 28,945 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

 1,983,173 76,124 11,192 64,932 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 

 784,600 37,579 7,300 30,279 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בת"א -דוקאביב 

 0 25,000 25,000 0 פסטיבל "קולנוע דרום"

 121,496 14,000 500 13,500 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

 132,452 13,159 3,554 9,605 פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים ברחובות  -"נשים בתמונה" 

 56,218 12,403 3,450 8,953 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים 

 93,218 11,386 2,238 9,148 תפקידים  פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי -"אייקון" 

 176,775 8,111 2,232 5,879 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 117,183 6,294 3,312 2,982 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי 

 30,582 18,000 15,000 3,000 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 209,486 8,150 1,900 6,250 4פסטיבל אפוס 

 4,777,879 274,317 90,844 183,473 סה"כ  
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 ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים 4.2

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

 עודף )גירעון( הוצאות הכנסות שם הפסטיבל

 (796,029) 4,608,363 3,812,334 פסטיבל הקולנוע בירושלים 

 28,129 6,072,634 6,100,763 הסרטים הבינלאומי חיפה פסטיבל 

 (74,002) 3,302,289 3,228,287 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בת"א -דוקאביב 

 0 1,379,933 1,379,933 פסטיבל "קולנוע דרום"

 (68,105) 917,057 848,952 לאומי לסרטי ילדים ונוער -פסטיבל תל אביב הבין

 160,428 1,560,410 1,720,838 פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים ברחובות  -מונה" "נשים בת

 48,460 271,995 320,455 הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים 

 0 195,520 195,520 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים  -"אייקון" 

 0 420,058 420,058 הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה 

 0 437,644 437,644 הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי 

 66,855 2,151,919 2,218,774 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

 (163,472) 1,053,277 889,805 4פסטיבל אפוס 

 (797,736) 22,371,099 21,573,363 סה"כ
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 2013שנת  -פסטיבלים )בש"ח ובאחוזים(  פירוט מקורות ההכנסה לפי: 20לוח 

 שם הפסטיבל
הכנסות 
 עצמיות

תמיכות 
 ציבוריות

קרנות 
ותרומות 
 פרטיות

הכנסות 
 אחרות

סה"כ 
 הכנסות

 3,812,334 525,340 396,500 1,696,704 1,193,790 פסטיבל הקולנוע בירושלים

  31% 45% 10% 14% 100% 

 6,100,763 0 666,933 3,141,240 2,292,590 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

  38% 51% 11% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע  -דוקאביב 
 אביב-דוקומנטארי בתל

1,628,881 842,126 703,250 114030 3,288,287 

  50% 26% 21% 3% 100% 

 1,379,933 173,430 210,000 990,643 5,860 פסטיבל "קולנוע דרום"

  <1% 72% 15% 13% 100% 

לאומי לסרטי ילדים -פסטיבל תל אביב הבין
 ונוער

195,161 483,302 153,909 16580 848,952 

  23% 57% 18% 2% 100% 

פסטיבל בינלאומי לסרטי  -"נשים בתמונה" 
 נשים ברחובות

325,169 1,359,482 25,632 10,555 1,720,838 

  19% 79% 1% 1% 100% 

 320,455 90,021 0 157,499 72,935 ירושליםהפסטיבל לקולנוע יהודי ב

  23% 49% 0% 28% 100% 

פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה  -"אייקון" 
 ומשחקי תפקידים

93,218 102,302 0 0 195,520 

  48% 52% 0% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס 
 וקריקטורה 

202,975 120,902 42,000 54,181 420,058 

  48% 29% 10% 13% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו 
 טרנס ובי 

117,183 143,690 56,355 120,416 437,644 

  27% 33% 13% 28% 100% 

 2,218,775 147,720 843,438 782,440 445,177 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים

  20% 35% 38% 7% 100% 

 889,805 0 0 0 889,805 4פסטיבל אפוס 

  100% 0% 0% 0% 100% 

 21,633,364 1,252,273 3,098,017 9,820,330 7,462,744 סה"כ

  34% 45% 14% 6% 100% 
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 2013שנת  -פירוט סעיפי הוצאות הפסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( : 21לוח 

 שם הפסטיבל
שכ"ע / 

תשלומים 
 לעובדים

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

 אחזקה
שיווק,  

ום פרס
 ויח"צ

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

פסטיבל הקולנוע 
 בירושלים 

0 2,345,147 1,263,138 0 140,847 401,238 457,993 4,608,363 

0% 51% 27% 0% 3% 9% 10% 100% 

פסטיבל הסרטים 
 הבינלאומי חיפה 

0 2,223,407 1,532,189 484,379 546,078 887,427 399,154 6,072,634 

0% 37% 25% 8% 9% 15% 7% 100% 

הפסטיבל  -דוקאביב 
הבינלאומי לקולנוע 

 אביב -דוקומנטארי בתל

292,653 1,768,752 39,741 193,917 73498 199,408 734,320 3,302,289 

9% 54% 1% 6% 0% 6% 22% 100% 

 פסטיבל "קולנוע דרום"  
0 423,445 167,154 0 0 45,919 814,044 1,450,562 

0% 29% 12% 0% 0% 3% 56% 100% 

-פסטיבל תל אביב הבין
 לאומי לסרטי ילדים ונער

298,695 55,538 319,629 0 80,000 163,195 0 917,057 

33% 6% 35% 0% 9% 18% 0% 100% 

 -"נשים בתמונה" 
פסטיבל בינלאומי 

 לסרטי נשים ברחובות 

270,043 1,038,590 0 75,448 0 0 176,329 1,560,410 

17% 67% 0% 5% 0% 0% 11% 100% 

הפסטיבל לקולנוע יהודי 
 בירושלים 

0 168,988 28,250 0 35,212 39,505 0 271,955 

0% 62% 10% 0% 13% 15% 0% 100% 

פסטיבל למדע  -"אייקון" 
בדיוני, פנטזיה ומשחקי 

 תפקידים 

53,183 101,943 0 0 36000 4,394 0 195,520 

27% 52% 0% 0% 18% 2% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי 
לאנימציה, קומיקס 

 וקריקטורה 

35,590 169,224 51,951 70,536 40,000 52,757 0 420,058 

8% 40% 12% 17% 10% 13% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי 
לקולנוע לסבי הומו 

 טרנס ובי 

69,616 71,855 68,466 97,438 60,000 70,269 0 437,644 

16% 16% 16% 22% 14% 16% 0% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי 
 לסרטי סטודנטים

578,476 799,454 138,740 65,545 0 273,240 296,464 2,151,919 

27% 37% 6% 3% 0% 13% 14% 100% 

 1,053,277 1,424 60,817 0 33,061 235,736 698,103 24,136 4פסטיבל אפוס 

  2% 66% 22% 3% 0% 6% 0% 100% 

 22,441,688 2,879,728 2,198,169 1,011,635 1,020,324 3,844,994 9,864,446 1,622,392 סה"כ 

  7% 44% 17% 5% 5% 10% 13% 100% 
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 הפרסים שהוענקו בפסטיבלים 5.1  

פסטיבל הקולנוע בירושלים, ) פסטיבלים תשעהידי -ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע עלהוענקו פרסים  2013בשנת 

סטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, דוקאביב, פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער, פ

והפסטיבל לסרטי  טרנס ובי ,אייקון, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי, הומו, פסטיבל ""נשים בתמונהפסטיבל 

 ידי פורום היוצרים הדוקומנטריים.-פרסי אופיר ועל - היזיבמסגרת תחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוו (סטודנטים

 פסטיבל הקולנוע בירושלים  5.1.1

, הנוער לתום שובלזכה  הסרט העלילתי באורך המלא הטוב ביותרפרס ב פרסים. 27הוענקו הקולנוע בירושלים בפסטיבל 

רבקה  זכתהבפרס השחקנית הטובה ביותר  ,תום שובל שלהנוער  בסרטעל הופעתו  יוסף כרמוןזכה בפרס השחקן המצטיין 

 .ירון שניו נורית קידרל משפטי חיים ליר לסרט התיעודי זכה-בפרס וןו ההיא שחוזרת הביתהעל משחקה בסרט  גור

 

 2013הפרסים שחולקו בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת : 22לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

   שם הפרס
שם הסרט הזוכה/ 

 הפרס מקבל
 מפיק הסרט במאי הסרט

סכום הפרס 
 בש"ח

פרס משפחת חג'ג' 
פרס הסרט העלילתי  לקולנוע ישראלי

 באורך מלא
 תום שובל הנוער 1

גל גרינשפן, רועי 
קורלנד, משה אדרי, 

 לאון אדרי

100,000 

 תום שובל הנוער 2 שחקן -פרס המשחק
גל גרינשפן, רועי 

קורלנד, משה אדרי, 
 לאון אדרי

10,000 

 3 שחקנית -פרס המשחק
ההיא שחוזרת 

 הביתה
 מיה דרייפוס

איילת קייט, אמיר 
 הראל

10,000 

 תום שובל הנוער 4 פרס העריכה
גל גרינשפן, רועי 

קורלנד, משה אדרי, 
 לאון אדרי

10,000 

 10,000 אלעד גביש וידי בילו פלסטלינה 5 פרס המוזיקה

פרס הסרט העלילתי   
 הראשון או השני 

6 
יא שחוזרת הה

 הביתה
 מיה דרייפוס

איילת קייט, אמיר 
 הראל

25,000 

פרס תסריט הסרט  פרס ע"ש ענת פרחי
 העלילתי באורך מלא 

 25,000 איתי תמיר עדי עדואן עראבני 7

ליר לקולנוע -פרס ון
 8 פרס הצילום הטוב ביותר ישראלי

ההיא שחוזרת 
 הביתה

 מיה דרייפוס
איילת קייט, אמיר 

 הראל
10,000 

פרס סרט הסטודנטים   
 הקצר הטוב ביותר

 יותם בן דוד הישארות 9
יותם בן דוד, מנשר 

 לאמנות
20,000 

פרסי ברוח החופש ע"ש 
 וים ון ליר

פרס הסרט העלילתי הטוב 
 ביותר

10 
אפיזודה בחייו של 

 אספן מתכות
 דניס טאנוביץ

אמרה בקסיץ' קאמו, 
 צדומיר קולר

17,520 

פרס אוסטרובסקי לסרט   
 עודי הטוב ביותרתי

 7,008 קתרין דוסאר ריתי פאן התמונה החסרה 11

פרס הסרט התיעודי הטוב   
 ביותר

 משפטי חיים 12
נורית קידר, ירון 

 שני
 35,000 נורית קידר, ירון שני

פרס במאי הסרט התיעודי   
 הטוב ביותר

 חליל אפרת 61אלבום  13
אבירם בוכריס, לי 

 ירדני
20,000 

ודית פרס החוויה היה
בתרומת מיכאלה וליאון 

 קונסטנטינר

פרס ליה לסרט העוסק 
 במורשת יהודית

 דיאנה גרו רגינה 14
ג'ורג' וייז, איוון 

אנגלוס, דיאנה גרו, 
 גדעון ויטנברג

10,512 

פרס אבנר שלו למצויינות 
קולנועית בסרט בנושא 

 השואה

 זעזוע 15
ולדיסלב 

 פאסיקובסקי

דריוס יבלונסקי , 
קה, ויולטה קמינס

 איזבל ווג'יק
10,512 

פרס משפחת 
 אוסטרובסקי

פרס אמנות הוידאו 
 והקולנוע הישראלי הניסיוני

16 
כלבים נובחים לא 

 נושכים
 3,500 אלונה רודה אלונה רודה

פרס אמנות הוידאו   
 והקולנוע הישראלי הניסיוני

 3,500 קרן שביט קרן שביט חיי מדף 17

 פרסים .5
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 2013הפרסים שחולקו בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת : 22לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

   שם הפרס
שם הסרט הזוכה/ 

 הפרס מקבל
 מפיק הסרט במאי הסרט

סכום הפרס 
 בש"ח

 פרס ע"ש אדלי הופנברג
ישראלי פרס לסרט ה

 העצמאי הקצר
 תמר ברוך גלוריה 18

תמר ברוך, 
אוניברסיטת תל 

 אביב

23,888 

פרס קרן הקולנוע של  פרסי פי'צ'ינג בירושלים
( לפרויקט CNCצרפת )

 הישראלי המצטיין

 40,000 לילה סרטים אפרת כורם בן זקן 19

 28,665 קבוצת קולנוע הגר בן אשר הפורצת 20 פרס קרן ון ליר

 33,443 פלן בי הפקות אבישי סיון תיקון 21 רטהפרס א  

פרס היצירה הצעירה 
 ע"ש וים ון ליר

פרס הסרט העלילתי מקום 
 ראשון

22 
הכי רחוק שאתה 

 יכול 

בית ספר 
רביבים ראשון 

 לציון
_ 

חבילת 
פרסים מתנת 

האוזן 
 השלישית

  

פרס הסרט העלילתי מקום 
 שני

23 
ללא מילים: דיו על 

 הדף
תלמה ילין 

 תייםגבע
_ 

חבילת 
פרסים מתנת 

האוזן 
 השלישית

  

פרס הסרט התיעודי מקום 
 ראשון

 אני הבן שלך  24
בית ספר 

רוטנברג רמת 
 השרון

_ 

חבילת 
פרסים מתנת 

האוזן 
 השלישית

  

פרס הסרט התיעודי מקום 
 שני

 סבתא עאידה  25
בית ספר תיכון 

הנזירות 
 הפרנציקניות

_ 

חבילת 
פרסים מתנת 

האוזן 
 השלישית

מענק ע"ש אלכס 
 ברנשטיין

מענק להפקת סרט תיעודי 
 של סטודנט מצטיין

26 
מועדון אגרוף 

 ירושלים
 40,000 הלן יאנובסקי הלן יאנובסקי

פרס ע"ש מורי ל. גלינסון 
 לסרט במקום הראשון

פרס אמנות הוידאו 
 והקולנוע הישראלי הניסיוני

 15,000 ציון אברהם חזן ציון אברהם חזן מרגנית 27

 

 
 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה  5.1.2

קרן  בחסות עלילתילסרט  פרס"זכה ב בית לחם ליובל אלדרפרסים:  37הבינלאומי בחיפה הוענקו  סרטיםבפסטיבל ה

פרס הקולנוע ב"ו "לסרט התיעודי הטוב ביותרב"פרס  זכה ליעל ראובני היה שלום פטר שווארץהסרט  ;"תרבות חיפה

 .עמית טלשל  המוזרהמקרה הסרט  הזכ "הצעיר

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה בשנת  :23לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל הפרס/שם    שם הפרס
 הסרט הזוכה

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

 קולנוע ישראלי עלילתי

פרס קרן תרבות חיפה 
 לסרט עלילתי

 יובל אדלר  בית לחם 1

אסנת  טליה קלינהנדלר,
קרן, דיאנה -הנדלסמן

אלבאום, סבסטיאן 
 דלואה, סטיב הדסון

100,000 

  

 יוסי אבירם אחרי הים 2 פרס לסרט ביכורים
איילת קייט, אמיר הראל, 

יעל פוגל, לטיסיה 
 גונזלס.

50,000 
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 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה בשנת  :23לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל הפרס/שם    שם הפרס
 הסרט הזוכה

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

  
פרס לתסריט, 
בשיתוף איגוד 

 התסריטאים 

 עמוס גיתאי אנה ערביה 3
מיכאל תפוח, משה 

י, עמוס אדרי, לאון אדר
 גיתאי, לורן טרושו

10,000 

  

פרס השחקן  בסרט 
 Nuעלילתי בשיתוף 

Image LA  

 יובל אדלר  בית לחם 4

טליה קלינהנדלר, אסנת 
קרן, דיאנה -הנדלסמן

אלבאום, סבסטיאן 
 דלואה, סטיב הדסון

10,000 

  
פרס השחקנית בסרט 

 Nuעלילתי,  בשיתוף 
Image LA  

 אדם סנדרסון לוויה בצהרים 5
אילון רצ'קובסקי, יוסי 

עוזרד, גיא יקואל, יוחנן 
 קרדו

10,000 

  

פרס ג'ק ניילור לצילום 
 בסרט עלילתי.

 עמוס גיתאי אנה ערביה 6
מיכאל תפוח, משה 

אדרי, לאון אדרי, עמוס 
 גיתאי, לורן טרושו

10,000 

  
פרס לתרומה 

אמנותית בולטת 
בתחרות הקולנוע 
 הישראלי העלילתי

 פיצ'חדזה  יוסף סוכריות 7

דב שטויר, יוסף 
פיצ'חדזה, רן פרידברג, 
פרי כפרי, משה אדרי, 

 לאון אדרי

 תעודה

פרס לתרומה   
אמנותית בולטת 

בתחרות הקולנוע 
 הישראלי העלילתי

8 
חדר  -אסיה נייפלד 

514 
 זיו-שרון בר

ביב ארבל רכס, מיכל 
 רובין

 תעודה

מענק הפקת חבילת   
שיווק בינ"ל לקידום 

שראליים יוצרים י
 בתעשייה האמריקנית

 100,000 גל גרינשפן איתן ענר הנה באה השמש 9

פרס לסרט תיעודי  קולנוע תיעודי
בשיתוף הרשות 

 השניה לטלוויזיה ורדיו 

10 
היה שלום פטר 

 שווארץ
 יעל ראובני

סער יוגב, נעמי 
מלאני אנדרנך,  לבארי,

 קנוט לוזן
40,000 

ציון לשבח לסרט 
 תיעודי

 תעודה יואב רועה, אורית זמיר איתמר חן לילהמשמרת  11

מענק קרן מקור  קולנוע קצר
לקולנוע וטלוויזיה ע"ש 

שרון עמרני לסרט 
 קצר עצמאי

12 
איפה שנגמרים 

 השמים
גלעד כהן, ג'קי 

 ברמן
 12,000 גלעד כהן, ג'קי ברמן

מענק קרן מקור   
לקולנוע וטלוויזיה ע"ש 

שרון עמרני לסרט 
קצר שהופק בבית 

 פר לקולנועס

 לאה טוניק בכורה 13
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה 

 ירושלים -סם שפיגל
8,000 

פרס אלי גלפנד לסרט  אנימציה ישראלית
 אנימציה 

 5,000 המכללה האקדמית ספיר לונה מטר ליילה 14

  
ציון לשבח לסרט 

 אנימציה קצר
 קפה בבל 15

מיכל רבינוביץ', 
 דפנה בן עמי

היחידה לאנימציה, 
אל, אקדמיה לאמנות בצל

 ועיצוב, ירושלים
 תעודה

  
ציון לשבח לסרט 

 אנימציה קצר
 תעודה המכללה האקדמית ספיר מיזמור ויצמן סיפור פעוט 16

פורום הפיצ'ינג 
 10-הבינלאומי ה

מענק קרן מקור 
לקולנוע וטלוויזיה 

 לעידוד פיתוח תסריט

 10,000 איתי תמיר רוי קריספל סולנזרה  17
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 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה בשנת  :23לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל הפרס/שם    שם הפרס
 הסרט הזוכה

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

הקולנוע  מענק קרן  
הישראלי לעידוד 

 פיתוח תסריט

 10,000 אייל שיראי דוד וולך מוות במיטה  18

 יצירה צעירה

פרס ראש העיר חיפה 
 לסרט חיפאי עלילתי

 עמית טל המקרה המוזר 19
בית הספר הריאלי 

העברי בחיפה, סניף בית 
 בירם

1,000 

מענק  -ציון לשבח   
 האוזן השלישית

 יכון עירוני ד', תל אביבת ליאל פלג  מגש הכסף 20
מנוי לאוזן 
 השלישית

מענק  -ציון לשבח   
 האוזן השלישית

 רחלי מולה  מסע החיים 21
כפר הנוער הדתי, כפר 

 חסידים
מנוי לאוזן 
 השלישית

מענק אדיט סיסטם   
מקום  -לסרט תיעודי 

III 

 בר שדה בנעליו 22
תיכון מקיף השרון ע"ש 

 רוטברג, רמת השרון
ציוד בשווי 

1750 ₪ 

מענק דיגיטל וויז'ן   
לסרט העלילתי מקום 

III 

 טום דבדה  קידוש השם 23
מבית הספר תיכון אמית 

 עתידים, אור עקיבא
 ערכת סאונד 

  
מענק קרן גשר 

לקולנוע רב תרבותי 
לקידום יצירה 

חברתית צעירה לסרט 
 IIמקום  –תיעודי 

 עמית כהן  לא רק אצלי 24
בית חינוך גליל מערבי, 

 יהנהר
1,000 

פרס עריית חיפה   
לסרט העלילתי הטוב 

 IIמקום 

 1,000 צבי, קרית אונו-תיכון בן מיה בלבן  לא מלך הוא 25

  
מענק קרן גשר 

לקולנוע רב תרבותי 
לקידום יצירה 

חברתית צעירה לסרט 
 התיעודי הטוב ביותר

 3,000 תיכון ברנר, פתח תקווה גל בלומשטיין  הולך איתך 26

  
ן גשר מענק קר

לקולנוע רב תרבותי 
לקידום יצירה 

חברתית צעירה לסרט 
 העלילתי הטוב ביותר

 אילון יחיאל  אקווריום 27
מבית חינוך תיכון ע"ש 

 סבא-יצחק רבין, כפר
3,500 

פרסי תא מבקרי 
הקולנוע 

בישראל,לסרטים 
שהוקרנו במהלך שנת 

2012-2013 

פרס לסרט הישראלי 
 העלילתי הטוב ביותר

 תעודה אסף אמיר רמה בורשטיין החלל למלא את 28

פרס לשחקן בסרט 
 ישראלי עלילתי

 תעודה מרק רוזנבאום מני יעיש המשגיחים 29

פרס לשחקנית בסרט 
 ישראלי עלילתי

 תעודה אסף אמיר רמה בורשטיין למלא את החלל 30

פרס לסרט הזר הטוב 
 ביותר

 מיכאל הנקה אהבה 31
מרגרט מנאגוז סטפן 

ידושקה ארנדט ויט ה
 מייקל

 תעודה

 תחרות עוגן הזהב

 רוברטו אנדו ויוה לה ליברטה 32 פרס עוגן הזהב
ריקארדו טוצי, ג'ובאני 

 סטאביליני, מרקו חימנז
פסלון + 
 תעודה  

  

ציון לשבח תחרות 
 עוגן הזהב

 רגע בחיים" ו"ויולט 33
ג'רום בונאל ו 

 מרטין פרובוסט

פרנסואה מארקי ו מילנה 
וטו, פוילו, ז'יל סאק
 אוליבייה רואזן

 תעודה
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 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה בשנת  :23לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל הפרס/שם    שם הפרס
 הסרט הזוכה

סכום הפרס  מפיק הסרט במאי הסרט
 בש"ח

  
 

 תעודה פאנוס פפהאדיס ולריה גולינו  דבש 34

פרס הבמאים של מחר 
 בחסות פדאורה

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

 בורגמן 35
אלכס ואן 

 ורמרדם
 תעודה מארק ואן ורמרדם

 תעודה סנדור סות', סנדור פאל יאנוש סאס המחברת הגדולה 36 ציון לשבח

פוסט פרודקשן  מענק סינמרקט חיפה
 POSTשל מעבדות 
REPUBLIC גרמניה 

 יורו 20,000 סוהא עראף סוהא עראף שלוש אחיות 37

 

 אביב-הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בתל -פסטיבל דוקאביב   5.1.3 

 תחרות.קטגוריות  שמונהבמסגרת פרסים  24הוענקו אביב -רי בתלאלקולנוע דוקומנטהבינלאומי דוקאביב בפסטיבל 

בתחרות הישראלית זכה הסרט  .ראסמוסן יונאס פורל לחפש את ביל בתחרות הבינלאומית זכה בפרס הראשון הסרט

  ."הטוב ביותר הסרט"פרס ב ישרי הלפרין לש רקדנית עמוד וסרט

 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל דוקאביב בשנת  :24לוח 

שם 
   שם הפרס המסגרת/הקטגוריה              

רט שם הס
הזוכה/מקבל 

 סכום הפרס בש"ח  שם המפיק שם הבמאי הפרס

 תחרות ישראלית
פרס ראשון בתחרות 

 1 הישראלית

רקדנית עמוד 
 ₪ 70,000 ישרי הלפרן ישרי הלפרן וסרט

            

משמרות -אולפני זינקו
 10,000עריכה בשווי 

 ₪ 

            
השכרת  -רד רנטל

  ₪            10,000ציוד בשויי

            

חבילת  -רות דיסקין
 15,000הפצה בשווי 

 ₪ 

 ציון לשבח   
2 

יעל קיפר, רונן  סופרוומן
 זרצקי

יעל קיפר, רונן 
 זרצקי

20,000 ₪ 

  
 

מתן  -אימג' בנק 
חמישה סרטוני ארכיון 

לשימוש בסרט 
דוקומנטרי, כולל 

זכויות שידור 
לפסטיבלים וערוצי 

טלוויזיה בעולם למשך 
ים. שווי הפרס כ שנ 5

50,000  . ₪ 

  

פרס ראש העיר תל 
אביב יפו לסרט 

 יותם פלדמן המעבדה 3 ביכורים

יואב רועה,אורית 
זמיר,מפיקים 

שותפים: סרג' 
קסטמונט, פרנק 

 ₪ 30,000 אשכנזי.

 הילה מדליה רוקדים ביפו 4 פרס העריכה  

דיאן נאבטוף,נטע 
זייברט,הילה -צוובנר
 ₪ 4,000 מדליה

 סופרוומן 5 הצילוםפרס   
יעל קיפר, רונן 

 זרצקי
יעל קיפר, רונן 

 ₪ 4,000 זרצקי

 מיכל אביעד החלוצות 6 פרס התחקיר  
עדנה קוברסקי 

 ₪ 4,000 ואלינור קוברסקי

  
)הסרט LOLפרס 

 4חנדה חנדה  7 המצחיק(
דוד אופק ונטע 

 שושני
לי ירדני ואבירם 

   סוכריס

 תחרות בינלאומית
 פרס ראשון בתחרות

 יונאס פור ראסמוסן לחפש את ביל 8 הבינלאומית
David B. 

Sørensen 20,000 ₪ 
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 2013זוכי הפרסים בפסטיבל דוקאביב בשנת  :24לוח 

שם 
   שם הפרס המסגרת/הקטגוריה              

רט שם הס
הזוכה/מקבל 

 סכום הפרס בש"ח  שם המפיק שם הבמאי הפרס

  
ציון לשבח לסרט 

 אסתר הרטוג חיל על הגג 9 בינלאומי

Erica 
Reijmerink,Harry 

de Winter, Gijs 
van de 

Westelaken   

 הטקס 10 פרס חביב הקהל תחרות חביב הקהל
אלירן קנולר ואבי 

 וייסבלאי
ר ואבי אלירן קנול

 ₪ 4,000 וייסבלאי

 תחרות סטודנטים
פרס ראשון בתחרות 

 11 הסטודנטים

יובל מחכה 
 ורד ארגמן לזריחה

ורד ארגמן,המכללה 
 ₪ 10,000 האקדמית ספיר

            

משמרות -אולפני זינקו
 5,000עריכה בשווי 

 ₪ 

            
השכרת  -רד רנטל

 ₪             3,000ציוד בשווי 

            

 -פרס הפצה
דיסטריפיי ואתר 

 4,000תעשייה בשווי 
₪ 

  
פרס שני בתחרות 

 איתי נצר כתמים לבנים 12 הסטודנטים

איתי נצר, בית 
הספר לקולנוע 

 ₪ 7,000 מעלה

  
פרס שלישי בתחרות 

 ₪ 4,000   דפנה מירו האביב של דמטר 13 הסטודנטים

 פיצ'ינג סטודנטים

 -פיצ'ינג סטודנטים
ן,מענק מקום ראשו
 מנשר לאמנות יובל פסי בלפורים 14 הסרט הטוב

מענק ₪  21,000
 פיתוח

  
 -פיצ'ינג סטודנטים

 חוצות 15 מקום שני,מענק הפקה
ענבר חורש ורות 

 מנשר לאמנות שמולביץ
מענק ₪  15,000

 הפקה

  
 -פיצ'ינג סטודנטים

 ₪ 4,000 מכללת ספיר תמר רצ'קובסקי סשה ואני 16 מענק פיתוח וחונכות

 מענק עריכת אונליין מכללת ויצ"ו חיפה  אורטל סלמן משפחה שכזאת 17 מענק חדר און ליין   

 תומר שמואל לחמי  חלום זר 18 מענק עריכת סאונד  
החוג לקולנוע 

 מענק עריכות סאונד מכללת    בית ברל

 מרים ברון פאזל 19 מענק זכויות מוסיקה  
מכללת סמינר 

 וסיקהמענק זכויות מ הקיבוצים

 אילת אליהו קולאז' 20    
החוג לקולנוע אונ' 

 מענק זכויות מוסיקה ת"א

 איתי צור כל בוקר 21 פרס ראשון Challengeדוקו 
 

10,000 ₪ 

 שכונת המוגרבים 22 פרס שני  

אלעד אסולין, ענת 
רונקו וצוות אי.די.בי 

   אחזקות
השכרת  -רד רנטל

 ₪        5,000ציוד בשווי 

            
מנוי לסינמטק תל 

 אביב

 23 פרס שלישי  

חיפשתי צופי 
 ירון בר וצוות מוקד טלוויזיה

 

הנחה על  50%
השכרת ציוד מחברת 

 אוטופיה  

  
     

מנוי לסינמטק תל 
 אביב

   ירון בר ירון בר 24 פרס העריכה  

ארבע משמרות 
אופליין ללא עורך 

בחדרי העריכה 
באולפני זינקו, וכן 

יין אחת ל-משמרת און
 +עורך, באולפני זינקו. 
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 שדרות –פסטיבל "קולנוע דרום"   5.1.4 

 

 זכה של המכללה האקדמית ספיר במסגרת תחרות סרטי בוגרים .פרסים 30הוענקו בפסטיבל "קולנוע דרום" בשדרות 

 למעין סדום ועמורהזכה הסרט  "פורמט הטלויזיוני"בו לרוני ריינהולץ רעלהסרט  "לוןייע"ש מיקה א פרס הסרט המצטיין"ב

 המגדלים של לאה סימן טוב-להשלמת ההפקה הוענק פרס  "פרסים ייעודיים ליוצרים צעירים בדרום" בקטגוריה .אמרן

 .ליסמין הדס ליפשיץ

 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל "קולנוע דרום" בשנת : 25לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

   שם הפרס
כה/  שם הסרט הזו

 מקבל הפרס
במאי                  

 הסרט
 מפיק הסרט

סכום 
 הפרס 

לסרט הטוב   מקום ראשון קולנוע דרום החדש 
ע"ש מיקה איילון  ביותר

ובשיתוף הרשות השנייה 
 לטלוויזיה ולרדיו

 10,000 מיכל חאג'ג רוני ריינהרץ רעל 1

באדיבות   מקום שני
 'קשת'

2 
ירושלמים לא יודעים 

 לשחות
 7,000 רותם להמן תם להמןרו

 5,000 ענבל ואנונו מעיין אמרן סדום ועמורה 3  פרס הפורמט הטלוויזיוני

 5,000 בת אל לוויאני בת אל לוויאני יין וסלט 4 פרס סרט האנימציה

 5,000 מזמור וויצמן מזמור וויצמן סיפור פעוט 5 פרס ההפקה

 4,000 מיכל חאג'ג רוני ריינהרץ רעל 6 פרס הצילום

 4,000 שי רילסקי גבע רונן מבעד לירוק 7 פרס העריכה

 1,250 בת אל לוויאני בת אל לוויאני יין וסלט 8  פרס המוזיקה המקורית

 1,250 לונה מטר לונה מטר ליילה 9  פרס המוזיקה המקורית

 2,500 בת אל לוויאני בת אל לוויאני יין וסלט 10 קול-פרס עיצוב פס

תחרות קולנוע עלילתי  ילתי עצמאיקולנוע על
 עצמאי

 אבישי סיון ויזה 11
איימי רקס, 
 אבישי סיון

7,500 

תכנית אוצרות 
 12 אוצרות תיעודית תיעודית

מה הופך אדם  -10%
 לגיבור

 יואב שמיר
יואב שמיר,  

 טניה אייזיקוביץ'
8,333 

  

 אמנות/אלימות 13 אוצרות תיעודית
-באטול טאלב, מרים אבו

 די אלוניחאלד, או

אודי אלוני, 
באטול טאלב, 
תאמר נאפר, 

אביבה צימרמן / 
מפיקים בכירים: 

בני קורמן, 
אלכס הלפרן, 

Dig The 
movie LLC 

8,333 

  

 נורית אביב בשורות 14 אוצרות תיעודית

איתי תמיר, 
סרג' לאלו, קמיל 

למלה, ג'ולי 
פרר, ורוניק 

 מריט

8,333 

 8,333 שלומי אלקבץ זליקוביץ זאביק  בת ואם 15 אוצרות תיעודית  

 8,333 עמרם יעקבי עמרם יעקבי מלכה 16 אוצרות תיעודית  

 8,333 דלפחן בנרובי קרן בן רפאל שוברת שיניים 17 אוצרות תיעודית  

פרסים ייעודיים 
 ליוצרים צעירים

 18 השלמת הפקה 
המגדלים של לאה סימן 

 טוב
 יסמין הדס ליפשיץ

 
20,000 

 20,000   דני הכט ראשועל 19 פיתוח תסריט

 שי שרף אנתרקס 20 פיתוח תסריט
 

15,000 

 7,500   הדס נוימן ממעמקים 21 פיתוח תסריט

 עמוס הולצמן יש בי דברים שהם אתה 22 פיתוח תסריט
 

7,500 

תחרות ויראלית 
 בנושא "רכבות"

 5,000   רבקטל פיינה משחק ילדים 23 מקום ראשון 

 הפיצ'ינג טלוויזי
 עד מתי מאדים 24 מקום ראשון 

אייל אביב ועמית 
  טרפוצ'ניק

6,000 

 5,000   ענת אורן גזרה גבוהה 25 מקום שני  

 מורן ביטון ושיר כהן הלובים 26 מקום שלישי  
 

4,500 



 

 
 
 

32 

  2013 בישראל קולנוע

 32 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל "קולנוע דרום" בשנת : 25לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

   שם הפרס
כה/  שם הסרט הזו

 מקבל הפרס
במאי                  

 הסרט
 מפיק הסרט

סכום 
 הפרס 

  
 WTF 27 מקום רביעי

עומר חן, עידן  
 כהן,דניאלה גרושקה

  4,500 

 חי אפיק  ופליקה נירו 28 מקום ראשון פיצ'ינג דוקומנטרי
 

21,000 

 20,000   נופר בן מרגי חדר החדשות  29 מקום שני  

 550   עומר חן דקות של אמת 2 30 מקום ראשון דקה דרום

 

 

 

 לאומי לסרטי ילדים ונוער-פסטיבל תל אביב הבין  5.1.5

אמא אני אוהב  לסרטבינלאומית ההתחרות במסגרת אחד  הוענקו פרסלאומי לסרטי ילדים ונוער -תל אביב הביןבפסטיבל 

 .ליאניס נורדוס אותך

 2013לאומי לסרטי ילדים ונוער בשנת -זוכי הפרסים בפסטיבל תל אביב הבין: 26לוח 

שם המסגרת/ 
 הקטגוריה              

   שם הפרס
שם הסרט 

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
סכום הפרס 

 בש"ח 

 לאומית -תחרות בין 
וב ביותר הסרט הט
 ע"ש מוזס

1   
אמא אני אוהב 

 אותך
 10,000 אליסה גלזה יאניס נורדוס

 

 פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים ברחובות –פסטיבל "נשים בתמונה"  5.1.6

לאליס  וסטיןגאובתחרות הבינלאומית זכה בפרס הראשון לסרט העלילתי פרסים:  14בפסטיבל "נשים בתמונה" הוענקו 

לסרט  פרס הסרט התיעודי ע"ש ויקי שירן מטעם הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיושראלית הוענק . בתחרות היוינוקור

מענק פיתוח ראשון לקרן שבת. פרס  מטמורפוזה. פרס נשים וסביבה הוענק לאקווטימישווילי וסימון גרוסלננה  מלבלבות

 לגתית כבירי. י שםאם תרצה אנהוענק לסרט  מטעם קרן רבינוביץ' וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי

 

 2013פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים ברחובות בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל "נשים בתמונה" :27לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל    שם הפרס
הפרס/שם 

 הסרט הזוכה

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט
הפרס 
 בש"ח

פרס ראשון ליוצרת  התחרות הבינלאומית
 הסרט העלילתי

 17,500 איזבל מדלין אליס וינוקור אוגוסטין 1

פרס שני ליוצרת 
 הסרט העלילתי

 מלבלבות 2
ננה 

אקווטימישווילי 
 וסימון גרוס

סימון גרוס, 
 מארק וכטר

3,500 

חבר השופטות  פרס  
ליוצרת הסרט 

 העלילתי

 אנשים כתומים 3
 -חנה אזולאי 

 הספרי
 גרינפרודקשנס

פרס חבר 
 השופטות

רט התיעודי פרס הס התחרות הישראלית
ע"ש ויקי שירן מטעם 

הרשות השנייה 
 לטלוויזיה ולרדיו

 10,000 עדנה קוברסקי מיכל אביעד חלוצות 4

פרס חבר השופטות 
 לסרט התיעודי

 סופרוומן 5
יעל קיפר ורונן 

 זריצקי
יעל קיפר ורונן 

 זריצקי
פרס חבר 
 השופטות

פרס מועצת הקולנוע 
ליוצרת הסרט 

 העלילתי הקצר 

 דולחופש ג 6
טל גרניט ושרון 

 מימון
 20,000 גרינפרודקשנס
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 2013פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים ברחובות בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל "נשים בתמונה" :27לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

מקבל    שם הפרס
הפרס/שם 

 הסרט הזוכה

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט
הפרס 
 בש"ח

פרס חבר השופטות 
ליוצרת הסרט 

 העלילתי הקצר 

 מזמור ויצמן סיפור פעוט 7
מזמור ויצמן 

והמכללה 
 האקדמית ספיר

פרס חבר 
 השופטות

פרס ליוצרת מבטיחה 
 מטעם נעמת

 10,000 מורן שלטון גן דה לנגה בבגה 8

פרס חבר השופטות 
 טיחהליוצרת מב

 טל שיפי לא החיים שלך 9
Visa Versa 

Films גידי ,
 אביבי

פרס חבר 
 השופטות

פרס חבר השופטות 
 על צילום

 מיכל חג'ג' רוני ריינהרץ רעל 10
פרס חבר 
 השופטות

פרס ליוצרת הסרט 
חביב הקהל מטעם 

הפורום לקידום 
מעמד האישה 

 ברחובות

11 
מהשחור עושים 

 צבע
ג'ודי מלץ, ריצ'י 

 שרמן
 8,500 'ודי מלץג

 נשים וסביבה
 5,000 קרן שבת קרן שבת מטמורפוזה 12 פרס נשים וסביבה

מענק פיתוח ראשון  מענק פיתוח
מטעם קרן רבינוביץ' 

וקרן גשר לקולנוע רב 
 תרבותי 

 50,000   גתית כבירי אם תרצה אני שם 13

מענק פיתוח שני 
מטעם קרן גשר 

לקולנוע רב תרבותי 
ועמותת נשים 

 ונהבתמ

 40,000   לירן קפל ניושה 14

 

 פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים –"אייקון"   5.1.7

. בתחרות לסרט זר באורך מלא קטגוריות תחרות שתיסרטים במסגרת  ארבעהלפרסים  ארבעהבפסטיבל "אייקון" הוענקו 

 ישראלילסרט . בתחרות לסבסטיאן קורדרו רופהדוח אי פרס הראשון הסרטוב לאדם קנסיאנו כליבציון לשבח  הסרט זכה 

 .לסרגיי ולאסובמקליד הסרט  השניבפרס ו וארז אבני לסשה בלסון סולמות ונחשים בפרס ראשוןזכה  קצר

 2013פסטיבל למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים  בשנת  –זוכי הפרסים בפסטיבל "אייקון" : 28לוח 

   שם הפרס   שם המסגרת/ הקטגוריה            
שם הסרט 

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
סכום 

הפרס 
 בש"ח 

הסרט הישראלי הקצר 
 הטוב ביותר

פרס הסרט הישראלי 
 הקצר הטוב ביותר

 1,500 סשה בלסון סשה בלסון סולמות ונחשים 1

פרס הסרט הישראלי 
 הקצר הטוב ביותר

 1,500 סרגיי ולסוב סרגיי ולסוב מקליד 2

ות בינלאומית לסרטים תחר
 באורך מלא

פרס הסרט הבינ"ל 
 הטוב ביותר

 דו"ח ארופה 3
סבסטיאן 

 קורדרו
 - סבסטיאן קורדרו

  
ציון לשבח לסרט 

 הבינ"ל הטוב ביותר
 - אדם קנסיאנו אדם קנסיאנו כלי 4
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 טרנס ובי  ,הומו, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי 5.1.8

פרסים: פרס הסרט הישראלי הקצר הטוב ביותר  10הוענקו  2013טרנס ובי  ,לסבי ,הומובפסטיבל הבינלאומי לקולנוע 

לאלן   ריקודים חמישה :לסרטהעלילתי הטוב ביותר הוענק הבינלאומי . פרס הסרט אהרונסוןלמיכל  גרייסי הוענק לסרט

הקצר . פרס הסרט ינגהםלמרתה קנ דרך ולנטייןהתיעודי הטוב ביותר הוענק לסרט הבינלאומי פרס הסרט  .בראון

  .לויקטור לינדגרן הפשט אותיהוענק לסרט הטוב ביותר הבינלאומי 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס ובי : 29לוח 

   שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט הזוכה / 

 מקבל הפרס
 במאי הסרט

מפיק 
 הסרט

סכום 
 הפרס  

 בש"ח                

פרס הסרט הישראלי  תחרות הסרט הישראלי הקצר
 הקצר הטוב ביותר

מיכל  מיכל אהרונסון "גרייסי" 1
 אהרונסון

10,000 

הפרס לפיצ'ינג הטובה  תחרות הפיצ'ינג מסלול עלילתי
 ביותר מסלול עלילתי

 25,000 _ דנה דורון "חתיכות" 2

פיצ'ינג הטובה הפרס ל תחרות הפיצ'ינג מסלול תיעודי
 ביותר מסלול תיעודי

 ₪ 15000 _ צבי לנדסמן "אהבות של חודש מאי"  3

תחרות התסריטים הקצרים 
 ע"ש דן לחמן

הפרס לתסריט הטוב 
 ביותר

 5000₪ _ אלי גלזר "העונה מכירת סוף" 4

תחרות הסרט העלילתי 
 הבינלאומי

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

אלן  אלן בראון "ריקודים חמישה" 5
און,אגתה בר

דויד וויל, 
 כריסטי ווטלי

 תעודה

 תעודה ליה לי  ארווין צ'אן "מחר האם תאהב אותי?" 6 ציון לשבח  

תחרות הסרט התיעודי 
 הבינלאומי

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

סאשה  מרתה קנינגהאם "דרך ולנטיין" 7
אלפרט, אדי 

שמידט, 
מרתה 

 קנינגהאם

 תעודה

בט בי,  בי בט להיחשף עד הסוף 8 ציון לשבח  
סנדרה 

שולברג, 
 ג'פרי סולומון

 תעודה

פרס הסרט הטוב  תחרות הסרט הקצר הבינלאומי
 ביותר

 תעודה תרז הוגברג ויקטור לינדגרן "הפשט אותי" 9

 תעודה רנדי ורמולן דן בול ישר אתכם 10 ציון לשבח  
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 סטודנטיםלאומי לסרטי -פסטיבל הביןה  5.1.9

פרסים בשלש קטגוריות. פרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הישראלית  14סטודנטים הוענקו  לאומי לסרטי-בפסטיבל הבין

ברוכים זכה בפרס הסרט הטוב ביותר  הישראלית לסרט הקצר העצמאי. בתחרות לאורן אדף בשבחי היוםהוענק לסרט 

ונית וארצות ערב ללאון פרודובסקי. פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בתחרות הים תיכ בצערכםהבאים ומשתתפים 

פרס פורום מבקרי הקולנוע בישראל זכה  –של פאבלו לארקואן ובפרס התחרות הישראלית לסרטי סטודנטים פיל הוענק ל

 לגן דה לנגה.בבגה הסרט 

 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים  :30לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

   שם הפרס
ה / שם הסרט הזוכ

 מקבל הפרס
 מפיק הסרט במאי הסרט

סכום 
 הפרס  

 בש"ח    

 תחרות ישראלית
פרס הסרט העלילתי 

 הטוב ביותר
 45,690 ענבל טננבאום אורן אדף בשבחי יום 1

  
פרס הסרט התיעודי 

 הטוב ביותר
 18,000 מתן פנקס מתן פנקס רחוב ההסתדרות 2

  
פרס סרט האנימציה 

 הטוב ביותר
 לי נוי-תום מדר ואם עור ועיניים עצומותבפה פ 3

-תום מדר ואם
 לי נוי

10,250 

  
פרס התסריט הטוב 

 ביותר
 דקל ניצן מגרש 4

דולמה בר און 
 והילה בן שושן

10,000 

 אריאל כהן כוכב בלי שם 5 פרס הצילום הטוב ביותר   
דניאל כהן 
דינר ומיקי 

 ברקן

15,000 

  
פרס העריכה הטובה 

 ביותר
 10,000 רון סופר זוהר קמינסקי לדתיום הו 6

 5,000 איתמר טבנקין אורי רום חניה בצל 7 פרס חביב הקהל  

 2,500 איתי נצר איתי נצר כתמים לבנים 8 פרס ההפצה  

  
פרס מטעם הקרן 

החדשה לישראל לסרט 
 המקדם שינוי חברתי

 10,000 מתן פנקס מתן פנקס רחוב ההסתדרות 9

התחרות הישראלית 
 הקצר העצמאילסרט 

פרס הסרט הקצר 
 העצמאי הטוב ביותר

10 
ברוכים הבאים... 

 ומשתתפים בצערכם
 לאון פרודובסקי

חיים מקלברג 
ואסתי יעקב 

 מקלברג

10,439 

התחרות הים תיכונית 
 וארצות ערב

פרס הסרט העלילתי 
 הטוב ביותר

 5,000 אנדראה פוץ' פאבלו לארקואן Elephantפיל/  11

  
די פרס הסרט התיעו

 הטוב ביותר
 אחמד אל ברגותי The strangersהזרים/  12

The 
Palestinian 

Medical 
Relief 

Society 
PMRS 

5,000 

התחרות הישראלית 
 -לסרטי סטודנטים 

פרס פורום מבקרי 
 הקולנוע בישראל

 0 מורן שלטון גן דה לנגה בבגה 13 הסרט המצטיין

 0 יה טאובראל דוד טאובר וזר לא יבין זאת 14 ציון לשבח

 
 לי נוי-תום מדר ואם בפה פעור ועיניים עצומות

-תום מדר ואם
 לי נוי

0 

 
 לירן קפל, יעל דקל ניושה

לירן קפל, יעל 
 דקל

0 

 0 אלינור נחמיה רבקה ויזנפלד ממחר  
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 לאנימציה קומיקס וקריקטורהפסטיבל ה  5.1.9

אין לסרט העצמאי המצטיין הוענק לסרט -פרסים. פרס דיסק 11 לסרטי אנימציה קומיקס וקריקטורה הוענקובפסטיבל 

Hollow Land   למיכל ואורי קרנות. המקום הראשון בקטגוריית הקליפים הוענק לסרטKingdom Crumbs – Evoking 

Spirits נתן. ליובל ומרב  הכי מתקדמים בפסיכומטרי-קידוםלאורי טור. הפרס הראשון לסרטים מוזמנים ומסחריים הוענק ל

לעדי  SLIPPING AWAYלשרון גזית ובפרס סרט הסטודנטים המצטיין זכה   מלמוליםסרט הילדים הטוב ביותר הוא 

 ברודסלי.

 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הארבעה עשר לאנימציה קומיקס וקריקטורה :  31לוח 

   שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט הזוכה / 

 מקבל הפרס
 י הסרטבמא

מפיק 
 הסרט

סכום הפרס 
 בש"ח 

פרס דיסק אין  סרטים עצמאיים
לסרט העצמאי 

 המצטיין

1 Hollow Land  מיכל ואורי
 קרנות

_ 5,000 ₪  

 ,Feet in the Water 2 מקום שני
Head in the 

Movies 

 תעודה _ אבי עופר

מעין צוריאל  תורנות שמירה 3 מקום שני
 ויסכה מיו

 תעודה _

 Kingdom Crumbs 4 קום ראשוןמ קליפים
– Evoking Spirits 

 תעודה _ אורי טור

הכי מתקדמים -קידום 5 מקום ראשון סרטים מוזמנים ומסחריים
 בפסיכומטרי

 תעודה _ יובל ומרב נתן

 תעודה _ ניר וגלי שנה טובה 6 ציון לשבח

 תעודה פיל אנימציה שרון גזית מילמולים 7 מקום ראשון סרטים לילדים

פרס סרט  רטי סטודנטיםס
הסטודנטים 

 המצטיין 

8 SLIPPING AWAY  עדי ברודסלי- 
 תיאטרון חזותי

_ 3,000 ₪  

 -עפר וינטר  YES/NO 9 מקום שני
 בצלאל

 תעודה _

ציון לשבח על 
מצוינות 

 באנימציה 

10 Reflections  בשמת אגיוף
 -ואלון זיו
 בצלאל

 תעודה _

ציון לשבח על 
 שפה אמנותית

מיכל רבינוביץ'  פה בבלק 11
-ודפנה בן עמי

 בצלאל

 תעודה _
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 פרסי אופיר – התחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי 5.2

פרסי  18 2013, מייסודה של האגודה לקידום הקולנוע בישראל, העניקה בשנת ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי

הבמאי " לטליה קלינהנדלר, פרס "סרט הטוב ביותר"השה  פרסים: פרס זכה בשי בית לחםהסרט סרטים.  לשישה"אופיר" 

" ליובל אלדר לעלי ואקד, התסריט הטוב ביותר" לצחי לוי, פרס "שחקן המשנה הטוב ביותר" ליובל אלדר, פרס "הטוב ביותר

מי מפחד מהזאב רט . הסעמה זלצמןונ לירון זהר" להליהוק הטוב ביותר" לרן עומר ולפרס "העריכה הטובה ביותרלפרס "

לערד שאואוט, פרס  "העיצוב האמנותי הטוב ביותר"לגיורא ביח, פרס  "הצילום הטוב ביותר"זכה בחמישה פרסים:  הרע

האיפור "ולפרס  לי זהרו דניאל שטרית, רונן נגלל "הפסקול הטוב ביותר"לפרנק חיים אילפמן, לפרס  "המוזיקה המקורית"

  .דקלה שרעביו יאלינור גיגי אדונל "הטוב ביותר

 

זכה בפרס "השחקנית  שש פעמיםלמכרם חורי, הסרט הטוב ביותר" הראשי  ןפרס השחק"בזכה  הבן של אלוהיםהסרט 

 איהזכה בפרס "עיצוב התלבושות הטוב ביותר" ללי אלמביק, הסרט  מפריח יוניםהראשית הטובה ביותר" לסיון לוי, הסרט 

של דרור מורה זכה בפרס "הסרט התיעודי הטוב  שומרי הסףל אבקסיס והסרט זכה בפרק "הסרט הקצר" להילה רוזמן ויע

 קיבלה פרס על מפעל חיים. הגשש החיוורביותר". שלישיית 

 

  2013זוכי פרסי "אופיר" מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בשנת  :32לוח 

 שם הסרט שם מקבל הפרס הפרס מס'

 בית לחם נדלרטליה קלינה הסרט הטוב ביותר 1

 בית לחם יובל אדלר  הבמאי הטוב ביותר 2

 הבן של אלוקים מכרם ח'ורי  השחקן הראשי הטוב ביותר 3

 שש פעמים סיון לוי השחקנית הראשית הטובה ביותר 4

 בית לחם צחי לוי שחקן המשנה הטוב ביותר 5

 ההיא שחוזרת הביתה לאורה ריבלין שחקנית המשנה הטובה ביותר 6

 מי מפחד מהזאב הרע גיורא ביח צילום הטוב ביותרה 7

 בית לחם יובל אדלר, עלי ואקד התסריט הטוב ביותר 8

 בית לחם רן עומר העריכה הטובה ביותר 9

 מי מפחד מהזאב הרע ערד שאואט העיצוב האמנותי הטוב ביותר 10

 מפריח היונים לי אלמביק עיצוב התלבושות הטוב ביותר 11

 מי מפחד מהזאב הרע פרנק חיים אילפמן מקוריתהמוזיקה ה 12

 מי מפחד מהזאב הרע דניאל שטרית, רונן נגל, לי זהר  הפסקול הטוב ביותר 13

 מי מפחד מהזאב הרע אלינור גיגי אדוני, דקלה שרעבי האיפור הטוב ביותר 14

 בית לחם לירון זהר, נעמה זלצמן הליהוק הטוב ביותר 15

 איה הלל רוזמן, יעל אבקסיס ותרהסרט הקצר הטוב בי 16

 שומרי הסף דרור מורה, פיליפה קוברסקי הסרט התיעודי הטוב ביותר 17

 _ הגשש החיוור פרס על מפעל חיים 18
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 י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראלל ידע שהוענקופרסים  5.3

 

זכו  "פרס לסרט תעודה טלוויזיוני". בגן עדןסרט ל רן טל, אמיר הראל ואיילת קייטזכו  "תעודה באורך מלאפרס לסרט "ב

 .לוד בין יאוש לתקוהסרט ל אייל בלחסןו אורי רוזנווקס

 

 2013: הפרסים שחולקו ע"י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל בשנת 33לוח 

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

 פרס כספי - 10,000 לינה צ'פלין _ 1 ל חיים פרס מפע

 מענק פיתוח 40,000 רן טל, אמיר הראל ואיילת קייט גן עדן 2 פרס סרט תעודה באורך מלא

 פרס כספי 14,000   

 פרס הפצה ושיווק 15,000   

 פרס כספי - 7,000 נילי פלר גן עדן 3 פרס העריכה

 4 פרס הצילום
 פרס כספי - 7,000 דניאל קדם גן עדן

 5 פרס המוסיקה המקורית
 פרס כספי - 7,000 אבי בללי גן עדן

 6 פרס עיצוב פס הקול
 פרס כספי - 7,000 אלכס קלוד גן עדן

דוד אופק, נטע שושני, לי  4חנדה חנדה  7 פרס הסרט התיעודי
 ירדני, אבירם בוכריס

 מענק פיתוח - 50,000

 פרס כספי - 14,000      

תרגום עברית ואנגלית לסרט       
 באורך עד שעה

 מענק הפקה -400,000  אורי רוזנווקס, אייל בלחסן לוד בין יאוש לתקווה 8 פרס פרוייקט תעודה טלוויזיוני

 פרס כספי - 14,000    

 פרס כספי - 8,000 אייל בלחסן לוד בין יאוש לתקווה 9 פרס התחקיר

יונתן אינדורסקי, עינת פינסקי  ז'זמן פונובי 10 פרס לסרט הביכורים
 גולדשמיט, טליה קלינהנדלר

 מענק פיתוח - 40,000

 ₪ 2,000שירותי גיבוי בשווי    

 פרס כספי - 14,000   

 מענק פיתוח 35,000 גיל גולן משפחת כולאני 11 פרס לסרט סטודנטים

 10חבילה להפקת טריילר:      
משמרות  3משמרות אופליין, 

ד, משמרת סימפוני נייטריס, סאונ
 3,000השכרת ציוד צילום בשווי 

₪ 
 מענק פיתוח - 5,000 נורית יעקבס ינון מעשה באישה וחלוק 12 פרס לתעודה חופשית

 פרס כספי - 6,000   

 פרס כספי 6,000 איתי אנגל, רותי שטינברג עם המורדים בסוריה 13 פרס לכתבה תיעודית
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 2013 4ים בפסטיבל אופס זוכי הפרס:  34לוח 

 שם המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
  

שם הסרט 
 הזוכה

 שם המפיק שם הבמאי
סכום הפרס 
בש"ח/שווי 

 הפרס בש"ח

השתתפות  תחרות סרטים ישראליים
בפסטיבל 

הסרטים היהודי 
 בסן פרנציסקו

 15,000 שלי קלינג שלי קלינג במעטפות 1

ים אמצעים טכני תחרות סרטי סטודנטים
 להפקת סרט

אני חושב שזה  2
הכי קרוב לאיך 
 שהצילום נראה

יובל המאירי 
 ומיכל וקנין

 יובל המאירי
 ומיכל וקנין

10,000 

 מענק הפקה:
)הוט( וקרן יהושע  8ערוץ 

 רבינוביץ לאמנויות

מסע אחר גיבור  3 פרס כספי
 העל הישראלי

 500,000 שאול בצר שאול בצר

מענק עידוד ופיתוח: 
 רמטית""הזירה הד

תסריטאי: יואב  מתי הררי נתב"ג 4 פרס כספי
 כץ

7,000 

מענק עידוד ופיתוח: 
 "הזירה הדרמטית"

 3,000   שי גבסו זרים בלילה 5 פרס כספי

 

 

 2013זוכי הפרסים בפסטיבל הקולנוע היהודי : 35לוח 

 שם המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
  

שם הסרט 
 הזוכה

 שם המפיק שם הבמאי
פרס סכום ה

בש"ח/שווי 
 הפרס בש"ח

תחרות הסרט הקצר 
 2013ע"ש בניה צוקרמן 

פרס הסרט 
הקצר למקום 

 ראשון

וזר לא יבין  1
 זאת

דוד טאובר,מעלה, בית  דוד טאובר
ספר לטלוויזיה לקולנוע 

 ולאומנויות, ירושלים

5,000 
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 סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל חשיפת .6

 בפסטיבלים בחו"ל רנושהוקמספר הסרטים  6.1

 2013-2000השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל בשנים  :36 לוח

 מס' סרטים שנה
מס' השתתפויות 

 בפסטיבלים
 מס' מדינות מס' פסטיבלים

2000 85 231 107 34 

2001 97 251 129 40 

2002 85 250 126 37 

2003 80 344 196 48 

2004 79 445 235 53 

2005 93 426 243 44 

2006 100 440 252 51 

2007 80 441 266 58 

2008 63 347 244 54 

2009 91 539 357 63 

2010 78 403 273 58 

2011 92 383 270 59 

2012 85 489 348 52 

2013 90 642 449 72 

 

ם השתתפו ביותר מדינות. חלק מן הסרטי 72-בפסטיבלים שהתקיימו  449-סרטים ישראלים ב 90השתתפו  2013בשנת 

 .642-להסרטים הגיע  90מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 

 , לפי סוג פסטיבל2013סרטים ישראליים*  שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל  בשנת : 37לוח 

 השתתפויות סרטים סוג פסטיבל

 מספר  
 אחוז מתוך סך

 (90)הסרטים 
 מספר

אחוז מתוך סך 
 (642)השתתפויות 

 2% 12 13% 12 1דירוג 

 5% 33 22% 20 2דירוג 

 7% 43 26% 23 3דירוג 

 7% 43 27% 24 תיעודי

 %80 511 %90 81 אחר**

 ידי המועצה הישראלית לקולנוע. -* סרטים אשר קיבלו  סיוע  מהקרנות הנתמכות על

 5** ראו פירוט בנספח 

 

עלילתי  בפסטיבלים לקולנוע(. 13%סרטים ישראליים ) 12 הוקרנו (קאןוברלין, ונציה ) 1סטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג פב

פסטיבלים לקולנוע ב .(26%) סרטים 23הוקרנו  3פסטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג וב( 22%סרטים ) 20הוקרנו  2בדירוג 

סרטים , סרטי זכויות אדם, קולנוע ישראלי, קולנוע יהודי) בסיווג "אחר"בפסטיבלים ו (27%סרטים ) 24הוקרנו תיעודי 

וידאו ארט, פילם נואר, אנימציה, מדע בדיוני , פנטזיה, אימה וסרטי טלוויזיה(  קצרים, סרטי סטודנטים, סרטים עצמאיים,

 .(%90סרטים ) 81הוקרנו 
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 במספר רב של פסטיבלים בחו"ל שהוקרנורטים ישראליים ס  6.2 

 לפי סוג סרט 2013ר בשנת סרטים ישראלים שהוקרנו בחו"ל בשישה פסטיבלים או יות: 38לוח 

 שם הבמאי שם הסרט
מספר 

 פסטיבלים
עלילתי 

 1דירוג 
עלילתי 

 2דירוג 
עלילתי 

 אחר תעודה 3דירוג 

 4 1 1 0 0 6 תומר היימן איי שוט מיי לאב

 2 0 3 2 1 8 עמוס גיתאי אנא ערבייה

 3 0 2 1 0 6 אמיר מנור אפילוג

 3 0 0 2 1 6 יובל אדלר בית לחם

 10 1 0 0 0 11 שלי חרמון, ניסן כץ רהבעין הסע

 26 2 0 0 0 28 תום מדר בפה פעור ובעיניים עצומות

 6 0 0 0 0 6 דינה צבי ריקליס ברקיע החמישי

 31 0 1 0 0 32 יריב מוזר גברים בלתי נראים 

 5 0 0 1 0 6 אורן כרמי גולדברג ואייזנברג

 5 3 0 0 0 8 רן טל גן עדן

 31 1 0 0 1 33 גרארנון גולדפינ הדירה

 12 0 3 1 1 17 תום שובל הנוער

 34 0 0 0 0 34 שמי זרחין העולם מצחיק

 4 2 0 0 0 6 תמר טל הצלמניה

 4 2 2 1 0 9 נדב שירמן חדר חושך

 5 0 1 1 0 7 שרון מימון, טל גרניט חופש גדול

 6 2 0 0 1 9 עימאד בורנט, גיא דוידי חמש מצלמות שבורות

 8 0 2 0 0 10 נטה פון טרוטהמרג חנה ארנדט

 19 6 0 0 0 25 ארז לאופר יום אחד אחרי השלום

 7 0 1 0 0 8 חנוך זאבי ילדי היטלר

 13 0 4 2 1 20 ארי פולמן כנס העתידנים

 7 0 0 0 0 7 איתן חריס לולה

 6 0 0 0 0 6 אורי רוזנווקס, רינת קליין לייביוביץ אמונה, אדמה, אדם

 18 0 3 4 0 25 ורנשטייןרמה ב למלא את החלל

 5 2 0 0 0 7 תומר היימן למלכה אין כתר

 12 1 1 0 0 14 דן שדור לפני המהפכה

 6 0 0 3 0 9 אהרון קשלס, נבות פפושדו מי מפחד מהזאב הרע

 10 0 0 0 0 10 במאים שונים 9 פרוייקט לסרטים קצרים -מים 

 4 1 0 1 0 6 דוקי דרור מנדלסון, חזיונות בלתי פוסקים

 1 0 2 3 0 6 יוסי מדמוני מקום בגן עדן

 35 3 0 0 0 38 לירן קפל ניושה

 16 0 0 1 0 17 מיכאל מאייר עלטה

 9 0 2 2 0 13 אבי נשר פלאות

 28 0 4 1 1 34 יריב הורוביץ רוק בקסבה

 6 0 0 0 0 6 אתי ציקו רסן

 5 0 2 0 0 7 יריב מוזר שבלולים בגשם

 5 5 0 1 1 12 דרור מורה שומרי הסף

 6 0 3 3 0 12 יונתן גורפינקל שש פעמים
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 38-של לירן קפל הוקרן ב ניושה, חלקם יוקרתיים. או יותר פסטיבלים 17-ב 2013בשנת הוקרנו ישראליים  םסרטי אחד עשר

 34-של יריב הורוביץ הוקרן ב רוק בקסבה ,פסטיבלים 34-בהוקרן  שמי זרחין הבמאישל  העולם מצחיק פסטיבלים,

בפה פסטיבלים,  32-של יריב מוזר הוקרן ב גברים בלתי נראיםפסטיבלים,  33-של ארנון גולדפינגר הוצג ב הדירהסטיבלים, פ

פסטיבלים,  25-של ארז לאופר הוקרן ב יום אחד אחרי השלוםפסטיבלים,  28-של תום מדר הוקרן ב פעור ועיניים עצומות

 הנוערפסטיבלים,  20-של ארי פולמן הוקרן ב כנס העתידניםטיבלים, פס 25-של רמה בורשטיין הוקרן ב למלא את החלל

 למיכאל מאייר. עלטהפסטיבלים וכך גם  17-לתום שובל הוקרן ב
 

 הוקרנו הסרטים הישראליים ןבה המדינות  6.3

 2013סרטים ישראליים או יותר בפסטיבלים בשנת  12: המדינות שבהן הוקרנו 39לוח 

 מס' השתתפויות םמס' סרטי שם המדינה מס'

 31 22 איטליה 1

 30 22 אנגליה 2

 177 56 ארה"ב 3

 30 24 גרמניה 4

 17 12 הודו 5

 13 12 הולנד 6

 12 12 סין 7

 13 13 ספרד 8

 17 13 פולין 9

 23 17 צרפת 10

 40 29 קנדה 11

 14 13 רוסיה 12

רב בפסטיבלים מספר  הוקרנומדינות  בשמונהולם. מדינות בע 72-ם לקולנוע בסרטים בפסטיבלי 90 הוקרנו 2013 בשנת

 24בקנדה,  29בפסטיבלים שהתקיימו בארה"ב, הוקרנו  סרטים 56סרטים או יותר(.  12יחסית של סרטים ישראליים )

בספרד, בפולין וברוסיה ושנים עשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים בכל אחת  13בצרפת,  17באיטליה ובאנגליה,  22בגרמניה, 

 ות הבאות: הודו, הולנד וסין.מהמדינ

 
 זכייה בפרסים   6.4

 לפי סוג פסטיבל 2013ה בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת יהיקף הזכי: 40לוח 

 מספר הפסטיבלים שהעניקו פרסים מספר פרסים מספר סרטים זוכים סוג פסטיבל

 3 4 4 1דירוג -עלילתי 

 4 4 4 2דירוג -עלילתי 

 3 3 3 3דירוג -עלילתי 

 8 9 9 עודהת

 61 70 32 אחר

 4%פרסים ) ארבעה .פרסים 90-זכו ב 2013שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל בשנת ( הסרטים הישראליים 58%) 90מתוך  52

 הוענקהבינלאומי קאן  בפסטיבל: 1לקולנוע עלילתי בדירוג  יםבפסטיבלשהשתתפו סרטים  ארבעההוענקו  מהפרסים(

של הגר בן אשר הוקרן במסגרת  הנותנתוהסרט  "התסריטאים, הבמאים והמלחינים"פרס   מני יעיששל  המשגיחיםלסרט 

של רמה  למלא את החללשבוע המבקרים. שלשה סרטים זכו בפרסים וציונים לשבח בפסטיבל ונציה הבינלאומי: הסרט 

רוע הפתיחה של ין באשל לי גילת הוקר מיזם משותף –מים בורשטיין זכה בפרס השחקנית הטובה ביותר )הדס ירון(, הסרט 

לבמאים צעירים. בפסטיבל ברלין  Orizzontiשל עידן הובל זכה לציון לשבח בקטגורית  מנתק המיםשבוע המבקרים והסרט 

 .מיוחד מטעם חבר השופטים בקטגורית הפנורמהשל יריב הורוביץ בפרס  רוק בקסבההבינלאומי זכה הסרט 
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 (%3) פרסים 3. 2טיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג פס בארבעה תפושהשת סרטים לארבעההוענקו ( %4פרסים ) ארבעה

 6-סרטים ב 4-( הוענקו ל%10פרסים ) 7-ו אחריםבפסטיבלים ו 3פסטיבלים לקולנוע עלילתי בדירוג  53-סרטים ב 3-הוענקו ל

 .פסטיבלים לקולנוע תיעודי
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013"ל בשנת רשימת הסרטים הישראליים שזכו בפרסים בפסטיבלים בחו :41לוח 

 שם הבמאי שם הסרט

מס' 
הפסטיבלים 

 בהם זכה
סה"כ 
 פרסים

 מס' הזכיות לפי סוג פסטיבל

עלילתי 
 1דירוג 

עלילתי 
 2דירוג 

עלילתי 
 אחר תעודה 3דירוג 

 0 0 0 0 1 1 1 עמוס גיתאי אנא ערבייה

 1 0 0 0 1 2 2 יובל אדלר בית לחם

 1 0 0 0 0 1 1 נעמי לב ארי בני דודים לנשק

 2 1 0 0 0 3 3 שלי חרמון, ניסן כץ בעין הסערה

 2 0 0 0 0 2 2 תום מדר בפה פעור ובעיניים עצומות

ברוכים הבאים ומשתתפים 
 6 0 1 0 0 7 5 לאון פרודובסקי בצערכם

 1 0 0 0 0 1 1 אורן כרמי גולדברג ואייזנברג

 1 1 0 0 0 2 2 רן טל גן עדן

 1 0 0 0 0 1 1 ארנון גולדפינגר הדירה

 1 0 0 0 0 1 1 ראובן ברודסקי הום מובי

 2 0 0 0 0 2 2 יעל ראובני היה שלום פטר שוורץ

 3 0 0 0 0 3 3 תום שובל הנוער

 3 1 0 0 0 4 4 תמר טל הצלמניה

 זבל טוב
עדה אושפיז, שוש 

 1 0 0 0 0 1 1 שלם

 חופש גדול
שרון מימון וטל 

 3 0 0 0 0 3 3 גרניט

 ורותחמש מצלמות שב
עימאד בורנט וגיא 

 1 0 0 0 1 2 2 דוידי

  4חנדה חנדה 
נטע שושני ודוד 

 1 0 0 0 0 1 1 אופק

 1 0 0 0 0 1 1 מרגרטה פון טרוטה חנה ארנדט

 3 1 0 0 0 4 4 ארז לאופר יום אחד אחרי השלום

 1 0 0 0 0 1 1 חנוך זאבי ילדי היטלר

 1 0 0 0 0 1 1 ארי פולמן כנס העתידנים

 2 0 0 0 0 2 1 אדם סנדרסון בצהרים לוויה

 1 0 0 0 0 1 1 איתן חריס לולה

 1 0 0 1 0 2 2 רמה בורנשטיין למלא את החלל

 מי מפחד מהזאב הרע
אהרון קשלס, נבות 

 5 0 0 1 0 6 4 פפושדו

 1 0 0 0 0 1 1 במאים שונים 9 פרוייקט לסרטים קצרים -מים 

 0 1 0 0 0 1 1 ורדוקי דר מנדלסון, חזיונות בלתי פוסקים

 0 0 0 1 0 1 1 יוסי מדמוני מקום בגן עדן

 4 1 0 0 0 5 5 לירן קפל ניושה

 סופרוומן
יעל קיפר ורונן 

 0  1 0 0 0 1 1 זריצקי

  0 1 0 0 0 1 1 קרן שעיו סיפור מסע

 7 0 0 0 0 7 7 מיכאל מאייר עלטה

 1 0 0 1 0 2 2 אבי נשר פלאות

 7 0 0 0 1 8 8 יריב הורוביץ רוק בקוסובה

 1 0 0 0 0 1 1 דן גבע רעש

 0 0 1 0 0 1 1 יריב מוזר שבלולים בגשם

 3   0 0 0 3 3 דרור מורה שומרי הסף

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

 1 0 0 0 0 1 1 עמי ליבנה שרקייה

 0 0 1 0 0 1 1 יונתן גורפינקל שש פעמים
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 5 :פסטיבלים 7-פרסים ב 7-זכו ב שני סרטים .2012 סטיבלים בחו"ל בשנתאו יותר בפ פרסים בשלושהסרטים זכו  עשרה

פרסים  6-בו, 2בדירוג בפסטיבל קולנוע עלילתי  פרס אחדזכה ב גיא דוידי ועימאד בורנאטשל הבמאים  מצלמות שבורות

בדירוג בפסטיבל קולנוע עלילתי  דפרס אחבשל ארנון גולפינגר זכה  הדירה ובפסטיבלים אחרים. תיעודיבפסטיבלי קולנוע 

 ובפסטיבלים אחרים. תיעודיפרסים בפסטיבלי קולנוע  6-ב, ו2

, פרס אחד 1של לי גילת זכה בשישה פרסים, מהם פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג  מיזם משותף –מים  הסרט

 .פרסים בפסטיבלים אחרים 3וכן  3, פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג  2בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג 

פרסים בפסטיבלי קולנוע עלילתי בדירוג  2-זכה ב דרור מורה של שומרי הסף :פסטיבלים 5-פרסים ב 5-זכו ב, שני סרטים

 שישה מיליון ואחד; פרסים בפסטיבלים לקולנוע תיעודי וזכויות אדם 2-וב 3, פרס אחד בפסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג 2

פרסים בפסטיבלים לקולנוע תיעודי וזכויות אדם  2-ב ,3בפסטיבלי קולנוע עלילתי בדירוג  פרס אחד כה בז דוד פישרשל 

 .פסטיבלים אחריםבפרסים  2-בו

של מני  המשגיחיםובשני פסטיבלים אחרים. הסרט  3זכה בשני פרסים בפסטיבלים לקולנוע עלילתי בדרוג  חזרההסרט 

ואחד  2פסטיבל קולנוע עלילתי בדרוג ב, אחד קאןים: שניים בפסטיבל יעיש זכה בארבעה פרסים בשלשה פסטיבל

 בפסטיבל אחר.

בפרס אחד בפסטיבל ברלין, פרס אחד סילבינה לנדסמן של  בגרות לוחמים : פסטיבלים 3-פרסים ב 3-זכו ב שלושה סרטים

והערת  אחריםרסים בפסטיבלים פ 3-בזכה  החג של החגים .בפסטיבל אחרבפרס נוסף ו 3קולנוע עלילתי בדירוג  בפסטיבל

 .בפסטיבלים אחרים פרסים 3-זכה ב יוסי סידרשל  שוליים
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 פעילות הארגונים היציגים .7
 האיגוד מפיקי סרטים וטלוויזי לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: ארגונים יציגים שבעהפעלו  2013בשנת 

איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל,  בישראל, םהיוצרים הדוקומנטרייפורום  איגוד שחקני המסך,-, שח"םבישראל

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

ילויות פעהציבור הרחב. בלוחות שלהן מוצגות לוהמכוונות לחבריהם  מבצעים מגוון רחב של פעילויות ארגונים אלה

ימי  ;ארגון כנסים ;ופסטיבליםתחרויות  ,קיום טקסים ;בחלוקה לפי מספר תחומים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגון

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

 ופעילויות ציבוריות.השתלמויות 

 

 פעילות תמיכה ויעוץ לחברים האיגוד – 2013-ולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפע: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ארגון  -שח"ם
 השחקנים בישראל

  
  

 דצמבר -ינואר שמירה על זכויות מבצעים 1

 דצמבר -ינואר שיתוף פעולה עם סוכנויות שחקנים 2

 דצמבר -ינואר יפת הסכמים לשמירה על זכויות השחקניםחתימה ואכ 3

 איגוד התסריטאים
 עדיין מתבצע - 2013אפריל  חתימת הסכם שכר מינימום לתסריטאים 4

  
5 

המשך המאבק להשקעה ביצירה  -רשות השידור 
 המקורית

 2013נובמבר  -כל השנה. ועדת לנדס  -מעקב

  
 כל השנה יםזכויות סוציאליות לתסריטאים פרילנסר 6

   תוכנית פנסיונית לחברי האיגוד 7  

  

8 
אכיפת שידור תוכניות דרמה ותעודה בערוצים 

 המסחריים בעידן הרשיונות
. 2013מאי  -כל השנה. שימוע ועדת שחם 
 2013נובמבר  -פעולות כנגד מסקנות הועדה 

  
9 

שיקום מקומה של הטלוויזיה החינוכית כחממה ובית 
 עיריםגידול ליוצרים צ

 כל השנה

  

 קשרי חוץ 10
|  2013אפריל יוני  -סיוע ותמיכה במו"מ קשת 

אוקטובר | תמיכה ומאבק  -כנס בינ"ל 
 דצמבר -התמלוגים 

  
11 

המשך הפעילות לשיפור מעמד התסריטאי בפסטיבלים 
 לקולנוע

 2013אוקטובר  -יוני 

  
12 

הקמת מחלקת עורכי תסריט + כנס השקת מחלקת 
 טעורכי תסרי

11.1 

  
 29.12החל מחודש דצמבר | כנס חירום  מאבק להצלת תל"י + כנס חרום 13

 13.11 מפגש בנושא כתיבת מונודרמות 14  

  
 החל מחודש ספטמבר קבוצות עבודה והיכרות מקצועית עבור חברי האיגוד 15

 כל השנה שמירת יצירה 16  

 כל השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 17  

 הקמה: חודש מאי סד בוררות בין חברי איגודהקמת מו 18  

 19 איגוד הבמאים
מגעים לחתימת הסדרים קיבוציים בנוגע לתנאי 

 העסקתם של במאים
 לאורך כל השנה

  20 
אכיפת שידור תוכניות דרמה ותעודה בערוצים 

 המסחריים

-לאורך כל השנה. העתירה לבג"ץ הוגשה ב
; ההופעה הראשונה מול ועדת שחם 12/2
;  פעולת המחאה מול הועדה 9/5-ה  בהית

; ההופעה השנייה מול הועדה 18/11-היתה ב
; הפגישה עם השר ארדן 19/12-היתה ב

  11/6-התקיימה ב
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 פעילות תמיכה ויעוץ לחברים האיגוד – 2013-ולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפע: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

  21 

מעקב אחר יישום הוראות בג"ץ בעניין  –רשות השידור 
עמידת הרשות במחויבויות התוכן שלה ונושאים 

 נוספים

לאורך כל השנה. המכתב בעניין היעדר 
; 23/6-הקרדיט לבמאי דרור מורה נשלח ב

המכתב הראשון לשר ארדן בעניין הארכיון 
-והמכתב השני  נשלח ב 9/10-נשלח ב
; בקשת חופש המידע בנוגע לארכיון 10/12

; נציגי האיגוד הופיעו בפני 26/11-הוגשה ב
 .  14/11-ועדת לנדס ב

  22 
מאבק להמשך פעולתה של חברת התמלוגים  –תל"י 

 מאים והתסריטאים בישראלשל הב
כנס חירום ואחריו  – 29/12דצמבר;  –נובמבר 

 הפגנה מול משרדי קשת ורשת

 התקיים כנס מיוחד להשקת התוכנית.   28/6-ב הסדר פנסיה מיוחד לחברי איגוד הבמאים 23  

  24 

פעולה להחלת חוק "הקלטת הריקה" על מכשירי 
שלום סמארטפון, טאבלט ודומיהם; חתירה להשתת ת

 קבוע על ספקיות האינטרנט לטובת היצירה המקורית

התקיימה הפגישה בין נציגי האיגוד  30/12-ב
 לח"כ שטרית.

 חישוב מס רב שנתי לבמאים 25  
הפעילות התבצעה לאורך המחצית השנייה 

 .2013של 

 לאורך כל השנה ייעוץ ותמיכה בחברים: ייעוץ משפטי וחשבונאי   26  

 לאורך כל השנה ים: הטבות והנחות לחברי איגודתמיכה בחבר 27  

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל
  
  

 כל השנה  קידום הז'אנר והיוצר הדוקומנטרי 28

 כל השנה  פעילות ציבורית  29

 כל השנה  שירותים וסיוע אישי 30

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
  
  
  
  
  
  

 Dec-13 לקת איפורמפגש מח 31

 2013דצמבר  -אפריל  ניהול כלכלי של העסק העצמאי -פעמונים  32

 כל השנה קורס חשמלאי מסוייג 33

 כל השנה זכויות היוצר העצמאי במדיה 34

 כל השנה מו"מ 35

 כל השנה משא ומתן -יעוץ מקצועי  36

 כל השנה קמפיין זכויות עובדים 37

גוד אי -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט 
בישראל )לשעבר 

איגוד עורכי תמונה 
 וקול בישראל(

  
  
  
  

 כל השנה ייצוג וליווי משפטי 38

 כל השנה השתתפות במאבק היוצרים 39

 כל השנה השתלמויות מקצועיות 40

 כל השנה פעילות לשיפור תנאי העסקה של עורכים 41

 כל השנה פעילות למתן קרדיט 42

 

 טקסים, תחרויות, פסטיבלים - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

  
  

 ליוני  2-6  פסטיבל קולנוע דרום 1

  2.11.2013רות עד הגשה לתח Made for Webתחרות ליצירת תכני וידיאו לאינטרנט  2

 לספטמבר 24-29 הסיפור שלנו / פורום פיצ'ינג –פסטיבל חיפה  3

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 נובמבר -אפריל  תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 4

 דצמבר  דוקו באר שבע -פעילות פריפריה   5  

 דצמבר פרויקט סורגים –פעילות פריפריה  6  

 ינואר דוקו מודיעין –פעילות פריפריה   7  
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 טקסים, תחרויות, פסטיבלים - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 מאי -אפריל  דוקוצ'אלנג 8  

  9 
קידום מעמדם של יוצרים  -"הדור הבא"  –תעודה 

 פיצ'ינג בקולנוע דרום -צעירים בדרום
 יוני

איגוד  -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט 

בישראל )לשעבר איגוד 
עורכי תמונה וקול 

 בישראל(

 1.16.13 הפרסים על עריכ 10

 
 
 

 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

  

 לדצמבר 15-16 הכנס הבינלאומי השנתי 1

 ליולי Made for Web 9יוצרים ברשת  -כנס בינלאומי  2

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

  

 אוגוסט -אפריל ימי סטודנט 3

 אוגוסט אסיפה כללית 4

 איגוד התסריטאים
5 

השואוראנר )במסגרת  -כנס איגוד התסריטאים השנתי 
 סדנאות( 2התקיימו 

30.06-01.07 

 1.3 יום עיון מלאכת הפיצ'ינג 6  

  
 8.1 רנות ולגופי שידוריום עיון בנושא הגשת הצעות לק 7

  
 22.09 הסיפור שלנו -כנס פיצ'ינג בינלאומי  8

  
 יולי-מרץ יום עיון בנושא דגשים כלליים בכתיבה לילדים 9

  
 יולי-מרץ יום עיון בנושא כתיבה קומית לילדים 10

  
 יולי-מרץ יום עיון בנושא פסיכולוגיית ילדים בכתיבת תסריטים 11

  
12 

צרפת  -סריטים לקופרודוקציות ישראל פרויקט פיתוח ת
 )כנס+סדנא(

_ 

 17-12-13 "במאי: דע את זכויותיך!"  –הרצאה משפטית  13 איגוד הבמאים

  14 
הרצאה בנושא יצירה   –ניו מדיה, תעשי לי פלטפורמה 

 קולנועית במדיה החדשה
14-10-13 

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 יולי עודייום עיון על קולנוע תי 15

 נובמבר יום עיון על קולנוע תיעודי 16  

  17 
של  6יום עיון  במסגרת יציאתו לאור של גיליון מס' 

 "תקריב"
 מאי

 מאי יום עיון והקרנת הסרט "מחפשים את שוגרמן" 18  

 נובמבר הכנס שנתי 19  

  20 
 -כנס אקדמי בינלאומי בנושא קולנוע דוקומנטרי ישראלי

 שנה שנייה
 לייו

  21 
בעקבות "המדריך ליוצר הדוקומנטרי" שפורסם  -יום עיון

 באתר הפורום
 מאי

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל

 Jun-13 כנס אינפוט 22

 Feb-13 כנס אימגו 23
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 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

  
  
  
  

 May-13 כנס הפקות ריאליטי 24

 Nov-13 כנס מחלקת הפקה 25

 Aug-13 כנס מחלקת ארט 26

 Oct-13 כנס צלמים 27  

איגוד  -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט 

בישראל )לשעבר איגוד 
עורכי תמונה וקול 

 בישראל(

 11.1.13 ימי עיון וסדנאות 28

 

11.2.13 

 

17.3.13 

 

13.5.13 

 

3.6.13 

 

29.9.13 

 

25.4.13 

  1.11.13 

 

 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2013-ל אנשי מקצוע בפעולות לקידום הקולנוע ומעמדם ש: 45לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

 לאורך כל השנה  אתר קולנוען 1

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר עיצוב, עדכון ופיתוחים באתר האינטרנט 2

   האינטרנט של איגוד התסריטאים אתר 3 איגוד התסריטאים

 לאורך כל השנה אתר האינטרנט של איגוד הבמאים 4 איגוד הבמאים

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 לאורך כל השנה תמונה חדה  5

 כל השנה שנה שלישית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 6

 כל השנה אינטרנט וניו מדיה: קטלוג אינטרנטי 7

8 
אינטרנט וניו מדיה: אתר האינטרנט של הפורום: 

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

 כל השנה שנה שלישית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 9  

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 כל השנה שדרוד ופיתוח אתר אינטרנט 10

גוד אי -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט בישראל 

)לשעבר איגוד עורכי 
 תמונה וקול בישראל(

 מרץ מיתוג מחדש 11

12 
 כל השנה השתלמויות מקצועיות

 

 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

יקים לקולנוע וטלוויזיה איגוד המפ
 פסגת יוצרי הטלוויזיה 1 בישראל

 ליוני  30
 ליולי 1-2

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

 דצמבר -ינואר סדנת משחק מול מצלמה 3

4 
סדנת כתיבה עם הבמאית והתסריטאית 

 אורי גנוז
 דצמבר -ינואר

 דצמבר -ינואר כיתת חזרות במשרדי שח"ם 5

 איגוד התסריטאים
6 

חממת כתיבה  -קידום יצירה פריפריאלית 
 2013בערבה 

17.11-21.11 

 יולי-מרץ סדנת הכנה לפיצ'ינג 7
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 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 חממה לפיתוח פרויקטים דוקומנטריים 8 איגוד הבמאים
-: שבעה מפגשים, שנערכו בין ה1מחזור 

: שבעה מפגשים, 2.  מחזור 1/12-ל 6/10
 . 11/12-ל 23/10-שנערכו בין ה

 30-12-13 מפגש בין במאי לעורך  – 5טיפול זוגי  9  

  18/6 – 11/6 אוטובוס הסרטים  –( 1אירוע בפריפריה ) 10  

  11 
סדנת אומן עם   –( 2אירוע בפריפריה )

 הבמאית ג'ניפר גטצינגר 
06-06-13 

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 12 בישראל

ם מעמדם של קידו -הדור הבא  –תעודה 
 שנה שנייה  -ניצנים-יוצרים צעירים

 יוני -מאי

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 Sep-13 כיתת אומן צילום 13

 Dec-13 כיתת אומן צילום 14

 Jan-13 יום עיון חשמל 15

 Feb-13 יום עיון סאונד 16

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
ר איגוד עורכי הפוסט בישראל )לשעב

 תמונה וקול בישראל(
 כל השנה שידרוג אתר האינטרנט 17

 

 

 

 פעילות ציבורית – 2013-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 
 1 בישראל

צמאי / קידום הגנת המפיק הע -פעילות ציבורית
 היצירה הישראלית

 לאורך כל השנה

 2 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם
פעילות לקידום היצירה הישראלית בטלויזיה 

 ובקולנוע
 דצמבר -ינואר

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 בישראל

 מרץ -פברואר דוקומנטרי חוצה יבשות  3

 לאורך כל שנת הלימודים תעודעת  -פעילות פריפריה  9  

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
הפוסט בישראל )לשעבר איגוד 

 עורכי תמונה וקול בישראל(

 כל השנה המשך מאבק האיגוד ברשות השידור 10

 - יצירת קשר עם איגודים מקבילים בעולם 11
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 ארכיונים ושימור .8
 

 2013סרטים ישראליים השמורים בארכיונים בשנת : 48לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט יוןשם הארכ
מס' עותקים 

DVD 
מס' עותקים 

 VHSוידיאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

 סינמטק ירושלים*

 314 3,824 440 350 675 עלילתי

 8,107 9,301 10,116 1,270 19,709 תיעודי

 680 1,612 510 395 1,612 עלילתי קצר 

 579 250 1,563 יומני חדשות
 

1,508 

 10,609 14,737 11,645 2,265 23,559 סה"כ  

 סינמטק תל אביב

 * 464 784 1,248 עלילתי
_ 

 _ * 1,010 849 1,859 תיעודי

 * 934 328 1,262 עלילתי קצר 
_ 

 _ * 17 0 17 יומני חדשות

     2,425 1,961 4,386 סה"כ  

 *כל סרטי הפילם נמצאים בארכיון ירושלים

 

סרטים  675מתוכם:  ,יםיכותרים של סרטים ישראל 23,559 2013נמצאו בסוף שנת לים ירוש בסינמטקבארכיון הסרטים 

כותרים אלו כותרים של יומני חדשות.  1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,612סרטים תיעודיים,  19,709עלילתיים, 

  .DVDבפורמט  2,265-ם ובנגטיבי VHS ,10,609 וידאוסרטי  11,645בפורמט פילם,  14,737שמורים בפורמטים שונים: 

סרטים  1,859סרטים עלילתיים,  1,248מהם  ,כותרים של סרטים ישראלים 4,386בסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכל 

סרטי וידאו  2,425 :יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים 17-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,262תיעודיים, 

VHS בפורמט 1,961-ו DVD. 

 

 

 סרטים הלא ישראליים השמורים בארכיונים: 49 לוח

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

 VHSוידאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

DVD 

 סינמטק  ירושלים
 11 13,224 10,765 2,808 17,703 עלילתי

 6 3,420 4,170 1,244 7,126 תיעודי

 8 1,177 1,099 462 2,242 עלילתי קצר  

 0 128 8 7 123 יומני חדשות  

 25 17,949 16,042 4,521 27,194 סה"כ  

 סינמטק תל אביב
  -  * 15,121 5,525 20,646 עלילתי

 -  * 6,420 1,714 8,134 תיעודי

 -  * 3,670 297 3,967 עלילתי קצר  

 -  * 300 _ 300 יומני חדשות  

 -  * 25,511 7,536 33,047 סה"כ  

 * כל סרטי הפילים נמצאים בארכיון ירושלים

 

 7,126סרטים עלילתיים,  17,703ים מתוכם: יישראללא כותרים של סרטים  27,194בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים 

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

. בסינמטק תל אביב נשמרים בסך DVDבפורמט  4,521-בנגטיבים ו VHS  ,25 וידאוסרטי  16,042בפורמט פילם,  17,949

סרטים  3,967סרטים תיעודיים,  8,134סרטים עלילתיים,  20,646ישראלים מהם לא כותרים של סרטים  33,047הכל 

 .DVDסרטי  7,536-ו VHSסרטי וידאו  25,511ורמטים, יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פ 300-עלילתיים קצרים ו
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 ארכיון סינמטק ירושלים - 2013רשימת קטלוגים אשר הוצאו לאור בשנת  :50לוח 

 שם הקטלוג  
מועד 

ההוצאה 
 לאור

מס' 
עמודים 
 בקטלוג

 מס' עותקים שהודפסו
נגישות לציבור 

 הרחב
האם קיים 

 כקובץ ממוחשב

 600 אחת לשנה קטלוג של כל סרטי הארכיון 1

בעיקר לשימוש  -בודדים 
הסינמטקים וגופים 

 מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 55 אחת לשנה הקולנוע הישראלי העלילתי 2
נמסרים בעיקר  -עשרות 

 עפ"י דרישה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 170 אחת לשנה הקולנוע הישראלי התיעודי 3
נמסרים בעיקר  -שרות ע

 עפ"י דרישה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 170 אחת לשנה אוסף הנגטיבים הישראלים 4

בעיקר לשימוש  -בודדים 
הסינמטקים וגופים 

 מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 עשרות  200 אחת לשנה קטלוג אוסף סרטי שואה 5
קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

6 
 DVD-קטלוג סרטי הוידיאו ו

 של הארכיון
 בודדים  340 אחת לשנה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 בודדים 70 אחת לשנה קטלוג אוסף שירות הסרטים 7
קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 

כולם והקטלוגים נגישים לציבור במשרדי הארכיון  רוב קטלוגים. בעהשירושלים הוציא לאור  סינמטק 2013בשנת 

 בקובץ ממוחשב. מוחזקים

 

עלילתיים הוליוודיים וממדינות אוספים של סרטים  3 ם, מתוכםייחודייאוספים  שישהרכש סינמטק ירושלים  2013שנת ב

 92נרכשו  תל אביבלארכיון סינמטק . שראלואוסף תיעודי של ירושלים וי" אחרות, את כל אוסף בי"ס לקולנוע "סם שפיגל

 50, אנימציה יסרט 2סטודנטים, סרטי  2, קצרים סרטים 42ניסיוניים, סרטים  3סרטים עלילתיים,  233 ,תיעודייםסרטים 

 .סדרות טלויזיה 3-סרטי פילם נואר ו 6סרטים מוזיקליים, 

 

  2013שנת אוספים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמטק ירושלים ב :51לוח 

 תיאור יחוד הסרט סוג הסרט שם האוסף  

1 
אוסף של מאות סרטים תיעודיים שבמהלך השנים רותי  תיעודי רותי דיסקין הפצת סרטים

 דיסקין הפיצה בחו"ל והועבר להפקדה בארכיון

 מ"מ 35אוסף סרטי פורום פילם ב  2
עלילתי בינלאומי 

 וישראלי
 אוסף סרטי אולפני דיסניסרטי הוליוודים וממדינות נוספות, 

3 
כל אוסף בית ספר לקולנוע ע"ש סם שפיגל 

 לדורותיו, הפקות הפילם של בית הספר
 הפקות סטודנטיליות של תלמידי בית הספר למגמותיו עלילתי קצר

4 

הפקדות של קרנות הקולנוע השונות, קרן 
הקולנוע,קרן רבינוביץ,קרן גשר ,קרן 

 לנוע מקור,הקרן החדשה לטוליוזיה לקו
 תיעודי/עלילתי

 2013מגוון ההפקות שנתמכו ע"י הקרנות הנ"ל במהלך שנת 
 אם בפורמט אנאלוגי ואם בפורמט דיגיטאלי

 אוסף סרטי שפירא  5
עלילתי בינלאומי 

 וישראלי
 MK2סרטי הוליוודים וממדינות נוספות, אוסף 

 סרטי יונייטד קינג 6
עלילתי בינלאומי 

 וישראלי
 מדינות נוספות, סרטי הוליוודים ומ
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

     סרטים תיעודיים

 Brownlow, Kevin 1980 מיטות בודדות וסטנדרטים כפולים 1

 Lichtenstein, Brad 1998 החיים של אנדרי 2

 Pauer, Tom 2012 ילדים גרמנים שלי 3

 2013 אבי המי למות בעד ארצנו 4

 2013 אבנר בן יאיר הקפיצה הגדולה 5

 2012 אור סיני ויולטה מי וידה 6

 2013 אורלי בוים חלומות של דובים 7

 2011 אורנה בן דור, נועה מימון אוי, מאמה 8

 2013 אייל בורס לחיות או למות באנטבה 9

 2013 גולדברגאייל  ריטה יהאן פורוז 10

 2013 אילן יגודה שכונה 11

 2013 אילן מוסקוביץ, דן ברונפלד סיפור אפולוני 12

 2013 איתמר אלקלעי ארבע שנים של לילה 13

 2012 איתן חריס לולה 14

 2011 אלחנן לוטווק הרפתן 15

 2012 אליאב לילטי כך ראינו 16

 2010 אליס נועם רוח דרומית 17

 2013 נולר, אבי וייסבלאייאלירן ק הטקס 18

 2013 אסופת במאים קפה בין מציאות ודמיון 19

 2012 אסתר הרטוג חייל על הגג 20

 2013 אפרת חליל 61אלבום  21

 2008 במאים שונים אביב-בתל 22

 2010 בר שביט, שרי סרט נע 23

 2013 ברק היימן, דן שדור לפני המהפכה 24

 2013 גיל גולן משפחת כולני 25

 2012 גל פרידמן גיימרים, שם זמני 26

 2012 גליה עוז שקופים 27

 2012 גנית אילוז המיית היונה 28

 2010 גנית אילוז עבודה עברית 29

 2013 דוד אופק ונטע שושני חנדה חנדה ארבע 30

 2013 דוקי דרור צל בבגדד 31

 2013 דנה אידיסיס מצווה-סרט בר 32

 2013 דרור מורה שומרי הסף 33

 2013 הילה דליה רוקדים ביפו 34

 2013 ויטלי קריביץ נפלא פה 35

 2013 חוני המעגל אביב-הסוף בתי הקולנוע בתל 36

 2010 חמוטל וייזל פרויס, ולטר-IV-104-875-52תיק מספר  37

 2013 חן שלח פוטונובלה 38

39 Home sweet Israel 2010 טל ברדה 

 2012 נדלוביץטל מ אימא, אבא התאסלמתי 40

 2010 טל קורט אימא.ג'וב 41

 2012 טל רן יורם קניוק נולד מחדש 42

 2012 טל רן גן עדן 43

 2012 יהונתן אינדורסקי זמן פוניבז' 44

 2013 יהונתן גוטסמן כפויים במחלוקת 45

 2013 יואב שמיר -מה הופך אדם לגיבור? 46
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 2013 יואל שרון קרב אחד יותר מידי 47

 2010 יובל כהן ילביה דורן מלכת המחול הספרדיס 48

 2013 יותם פלדמן המעבדה 49

 2004 יסמין נובק סימה רוצה לגעת באושר 50

 2013 יעל קיפר סופרוומן 51

 2013 יצחק חלוצי שוברת קיר 52

 2010 יקי אלון סטודי ורוז' 53

 2010 יקי אלון 45סלמה  54

 2013 ידרירון שני, נורית ק משפטי חיים 55

 2012 יריב מוזר מפשיטים את ישראל 56

 2013 ישרי הלפרין רקדנית, עמוד וסרט 57

 2013 לוי זיני שער האירו 58

 2012 ליאורה אייזנשטין מרק עוף עם סכינים 59

 2010 מאיה גייר תוג'אן 60

 2013 מיכל אביעד החלוצות 61

 2012 מיכל קפרא אפילוג 62

 2013 מיקי שטיינר פרידהיוסי בנאי אלבום  63

 2012 משה לוינסון בן ציון חייו ופועלו של פרופסור בנציון נתניהו 64

 2012 נגה נצר החבר הערבי שלי 65

 2010 נועם אשל שומר הלילה 66

 2012 נועם קידר הודו לשם 67

 2013 נורית קידר 73מלכוד  68

 2012 נילי טל אנה אהובתי 69

 2012 סיון ארבל אלונה פרנקל ילדה 70

 2012 סיון ארבל מה שאני עכשיו 71

 2001 סמדר אייזק משבר שכזה 72

 2013 עירית גל העמק הנעלם 73

 2010 עלית זצקר ברק-כיבוי והצלה בני 74

 1978 עמוס גוטמן סיפורי בדים 75

 2012 עמוס גיתאי אדריכלות בישראל  76

 2013 ענבל מעוז בדרך לחופה 77

 2012 ענבל שפרינצק מו אבילהיות כ 78

 2013 ענת צוריה השיעור 79

 2013 עפרה שראל קורן חלון לירושלים 80

 2013 רון חכלילי על צד שמאל 81

 2013 רוני בלייר פלסיבו 82

 2010 רוני גפן מלצרית לבינתיים 83

 2010 רוני גפן שחור שקוף 84

 2012 רועי עברון, דניאלה אייזנמן יורופאלש 85

 2004 רותם קיפניס נורי 86

 2013 רם לוי ואם נניח לרגע, שיש אלוהים 87

 1992 רן טל מוכר הרגשות 88

 2010 שחף פלד שדות של מרווה 89

 2013 תמי הראל לרוץ 90

 2012 עמוס גיתאי אדריכלות בישראל  91

 2013 אביב טלמור אני ביאליק 92

     סרטים עלילתיים

 Akkad, Moustapha 1977 הבשורה 1

 Allen, Lewis 1944 העיניים הללו 2
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Arzner, Dorothy 1936 חיי חרפה 3

 Beaudine, William 1925 אנני רוני הקטנה 4

 Beaumont, Harry 1931 ריקדו טיפשים ריקדו 5

 Bernhardt, Curtis 1946 חיי זולת 6

 Borzage, Frank 1943 אחותו החסודה 7

 Borzage, Frank 1936 תשוקה 8

 Borzage, Frank 1927 הרקיע השביעי 9

 Brown, Clarence 1925 הנשר 10

 Brown, Clarence 1931 נפש חופשיה 11

 Brown, Clarence 1926 הגוף והשטן 12

 Bryant, Charles 1923 סלומה 13

 Burton, David 1934 דרכה עלי אדמות 14

 Butler, David 1929 צד בהיר למעלה 15

 Chauvel, Charles 1933 עקבות הבאונטיב 16

 Chenal, Pierre 1938 בית מלטז 17

 Clair, Rene 1941 שלהבת אורלנס החדשה 18

 Cline, Edward F. 1938 לשבור את הקרח 19

 Conway, Jack 1929 נערותינו המודרניות 20

 Conway, Jack 1934 הנערה ממיזורי 21

 Conway, Jack 1926 בראון מהרוארד 22

 Cromwell, John 1946 אנה והמלך סיאם 23

 Crosland, Alan 1926 דון ז'ואן 24

 Cummings, Irving 1939 סיפורו של אלכסנדר גרהם בל 25

 Curtiz, Michael 1957 סיפורה של הלן מורגן 26

 Curtiz, Michael 1938 ארבע כלות 27

 Curtiz, Michael 1940 בעקבות סנטה פה 28

 Curtiz, Michael 1939 ליזבת ואסקסא 29

 Curtiz, Michael 1940 וירג'יניה סיטי 30

 Curtiz, Michael 1940 נץ הים 31

 Curtiz, Michael 1954 שנהת המצרי 32

 De Cordova, Frederick 1948 בשל אהבה אחת 33

 DeMille, Cecille B. 1932 בסימן הצלב 34

 DeMille, Cecille B. 1942 קצור את הרוח המשתוללת 35

 DeMille, Cecille B. 1927 מלך המלכים 36

 DeMille, Cecille B. 1934 קליאופטרה 37

 DeMille, Cecille B. 1923 עשרת הדיברות 38

 DeMille, Cecille B. 1935 נושאי הצלב 39

 Dieterle, William 1944 קיסמט 40

 Douglas, Gordon 1959 חייה הכפולים של תרזה 41

 Dves, Delmer 1961 פריש 42

 Dworsky, Rudolf 1923 וילהלם טל 43

 Ferrer, Mel 1959 היכלי ירק 44

 Feyder, Jacques 1929 הנשיקה 45

 Fitzmaurice, George 1926 בן השייך 46

 Fleischer, Dave 1939 מסעי גוליבר 47

 Fleming, Victor 1945 אבנטורה 48

 Forbes, Bryan 1962 פרי האהבה 49

 Ford, John 1960 סמל רוטלדג' 50
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Ford, John 1941 מה יפית עמק נוי 51

 Ford, John 1940 ענבי זעם 52

 Ford, John 1953 מוגמבו 53

 Forst, Willi 1936 אלוטריה 54

 Foster, Norman 1948 רחל והנוכרי 55

 Franklin, Sidney 1931 חיים פרטיים 56

 Franklin, Sidney 1929 יםסחלבים פרא 57

 French, Harold 1949 אדם ואוולין 58

 Garnett, Tay 1940 שבעה פושעים 59

 Garnett, Tay 1944 גברת פרקינגטון 60

 Garnett, Tay 1945 עמק החרוץ 61

 Giles, David 1978 ראש עיריית קסטרברידג' ג, ב, א 62

 Godfrey, Peter 1947 בל תמלט 63

 Godfrey, Peter 1945 ולד בקונטיקטחג מ 64

 Goulding, Edmund 1941 השקר הגדול 65

 Goulding, Edmund 1939 נערה בסבך הגורל 66

 Goulding, Edmund 1927 אהבה 67

 Griffith, D.W 1926 ייסורי השטן 68

 Griffith, D.W 1920 הרקדן האליל 69

 Griffith, D.W 1921 יתומות הסערה 70

 Griffith, D.W 1916 סובלנותאי  71

 Hall, Alexander 1941 מר ג'ורדן מגיע 72

 Hathaway, Henry 1934 עתה ולנצח 73

 Hathaway, Henry, Hughes, Ken 1964 בכבלי אנוש 74

 Hawks, Howard 1928 נערה בכל נמל 75

 Hawks, Howard 1940 נערתו ששת 76

 Hill, George W 1930 הבית הגדול 77

 Howard Hawks 1927 שלום לנטישה 78

 Howard, William K. 1936 הנסיכה מגיעה 79

 Humberstone, H. Bruce 1953 שירת המדבר 80

 Humberstone, H. Bruce 1943 פריסקו עיר הפלאות 81

 Julian, Rupert 1925 פנטום האופרה 82

 Kanin, Garson 1939 אם בעל כורחה 83

 King, Henry 1942 הברבור השחור 84

 King, Henry 1937 תבערה בשיקגו 85

 King, Henry 1947 הקפיטן מקסטיליה 86

 King, Henry 1941 ינקי בר.א.ף. 87

 King, Henry 1936 הברית 88

 Korda, Alexander 1933 חייו הפרטיים של הנרי השמיני 89

 Korda, Zoltan 1933 לו הייתי עשיר 90

 Koster, Henry 1936 מותשלוש נערות חכ 91

 Koster, Henry 1957 אישי גודפרי 92

 Koster, Henry 1941 כמעט מלאך 93

 La Cava, Gregory 1948 נשיקת ונוס 94

 La Cava, Greogory 1937 דלת הבמה 95

 Lanfield, Sidney 1937 הסימפוניה הלבנה 96

 Leisen, Mitchell 1947 עגילי זהב 97

 Leonard, Robert Z. 1931 סוזן לנוקס 98

 Leonard, Robert Z. 1917 בתולה מורמונית 99
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 LeRoy, Mervyn 1953 בן הדרום כי יאהב 100

 Leroy, Mervyn 1942 קציר הגורל 101

 Litvak, Anatole 1938 האחיות 102

 Litvak, Anatole 1936 מיירלינג 103

 Litvak, Anatole 1956 אנסטזיה 104

 Lloyd, Frank 1922 ר טוויסטאוליב 105

 Lloyd, Frank 1938 לו הייתי מלך 106

 Lloyd, Frank 1933 קבלקדה 107

 Lubin, Arthur 1955 ליידי גודייבה 108

 Lubitsch, Ernst 1934 אנג'ל 109

 Lumet, Sidney 1959 המין הנמלט 110

 MacDougall, Ranald 1955 אשת תרעלה 111

 Mamoulian, Rouben 1933 שיר השירים 112

 Mamoulian, Rouben 1939 נער הזהב 113

 Mann, Delbert 1961 חזור אהובי 114

 Manning, Bruce 1943 בחן השקר 115

 Marshall, George 1939 פשעי אהבתה 116

 McCarey, Leo 1937 האמת האיומה 117

 McCarey, Leo 1957 הוא והיא 118

 Melford, George 1921 השייח 119

 Mercanton, Louis 1912 המלכה אליזבת 120

 Miller, David 1956 מאבק המינים 121

 Minnelli, Vincent 1958 בנות השבע עשרה מבלות 122

 Mulligan, Robert 1961 בבוא ספטמבר 123

 Negulesco, Jean 1948 על אם הדרך 124

 Neilan, Marshall 1919 אבא ארך רגליים 125

 Neilan, Marshall 1918 טלה מריסס 126

 Neilan, Marshall 1918 אמרילי 127

 Neilson, James 1964 הרפתקאה ביוון 128

 Newman, Paul 1968 רחל רחל 129

 Niblo, Fred 1925 בן חור 130

 Nunnaly, Johnson 1956 אדם בחליפה האפורה 131

 Pevney, Joseph 1952 בגללך 132

 Potter, H.C 1938 יידיהקאובוי והל 133

 Powell, Frank 1915 היה היה טיפש אחד 134

 Powell, Paul 1920 פוליאנה 135

 Preminger, Otto 1947 אמבר לנצח 136

 Preminger, Otto 1953 הירח הוא כחול 137

 Quine, Richard 1956 קדילק הזהב 138

 Quintero, Jose 1961 האביב הרומאי של גברת סטון 139

 Reisch, Walter 1947 שחרזדה 140

 Richardson, Tonny 1963 טום ג'ונס 141

 Richebe, Roger 1938 בית סוהר לנשים 142

 Ritt, Martin 1958 הקיץ הארוך 143

 Robertson, John S. 1922 מאבק הרגשות 144

 Sauvajon, Marc Gilbert 1949 המלך משתעשע 145

 Seiter, William 1948 בטיילת הכרך 146

 Seiter, William A 1941 נערה נחמדה 147
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Seiter, William A. 1931 אשת עסקים 148

 Seitz, George B. 1938 בנות עליך אנדי 149

 Seitz, George B. 1942 חייו הכפולים של אנדי הרדי 150

 Seitz, George B. 1941 מזכירתו הפרטית של אנדי הרדי 151

 Sirk, Douglas 1954 לאהשגעון הנפ 152

 Stein, Paul L. 1935 מימי 153

 Stevens, George 1935 אנני אוקלי 154

 Stevens, George 1943 בצפיפות אבל בידידות 155

 Stiller, Mauritz 1924 הסאגה של גסטה ברלינג 156

 Sturges, Preston 1949 הבלונדינית היפה מבשפול בנד 157

 Szwarc, Jeannot 1980 אי שם בזמן 158

 Taurog, Norman 1940 תומס אדיסון הצעיר 159

 Taylor, Sam 1927 נערתי הטובה ביותר 160

 Thorpe, Richard 1937 הידד אנו מתחתנים 161

 Thorpe, Richard 1948 איתך על אי בודד 162

 Thorpe, Richard 1937 בחשכת הלילה 163

 Tourneur, Maurice 1917 ילדה עשירה ומסכנה 164

 Tourneur, Maurice 1923 אנית הנפשות האבודות 165

 Tryon, Glenn 1937 כנפי שחר 166

 Ucicky, Gustav 1930 קונצרט החליליות 167

 Van Dyke, W.S 1939 קדחת האביב 168

 Van Dyke, W.S. 1931 טריידר הורן 169

 Van Dyke, WS 1936 אחרי האיש הרזה 170

 Vidor, Charles 1960 שלא נדםהמיתר  171

 Vidor, Charles 1940 אבשלום בני 172

 Vidor, King 1921 טייס השחקים 173

 Vidor, King 1925 המצעד הגדול 174

 Vidor, King 1935 ליל נישואין 175

 Vidor, King 1938 המצודה 176

 Von Sternberg, Josef 1931 מושפלת 177

 Von Sternberg, Josef 1935 השטן אישה היא 178

 Von Sternberg, Josef 1928 הפקודה האחרונה 179

 Wallace, Richard 1938 הרמאים העליזים 180

 Walsh, Raoul 1928 סאדי תומפסון 181

 Walters, Charles 1947 בשורה טובה 182

 Wellman, William A. 1933 צועדי הרעב 183

 Wilder, Billy 1948 יחסי חוץ 184

 Wilder, Billy 1957 אהבה אחרי הצהריים 185

 Windust, Bretaigne 1948 כלת יוני 186

 Wood, Sam 1945 מסילת סרטוגה 187

 Wood, Sam 1945 רעיה אורחת 188

 Wyler, William 1936 בואו וקחו את זה 189

 Wyler, William 1922 הגיבן מנוטרדם 190

 2012 לכהאבי מ לאן נעלם משה איבגי? 191

 2012 אור סל המערה 192

 2012 אורי רום מקום חנייה 193

 2007 איילת מנחמי נודל 194

 2013 איתן פוקס בננות 195

 2011 איתן פוקס הסיפור של יוסי 196
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 2012 אליאב לילטי מעשיה אורבנית 197

 2011 אסי דיין דוקטור פומרנץ 198

 2011 יק לובצקיאר הפנטזיה הגדולה של סימיקו הקטן 199

 2012 בני תורתי בלדה לאביב הבוכה 200

 2011 גודיס שניידר ובמאים נוספים ריח פועלים 201

 2013 גור בנטוביץ לרדת מהעץ 202

 2012 דובר קסשווילי רווקה פלוס 203

 2011 דינה צבי ריקליס ברקיע החמישי 204

 1985 חורחה ולר נו טה מטס 205

 2009 גטומי לאה טייארה 206

 2012 יבגני רומן איגור ומסע העגורים 207

 2008 יבגני ריצנשטיין יום אחרון 208

 2012 יהונתן סגל אודם 209

 2009 יואב פז, דורון פז פובידיליה 210

 2012 יניב הורוביץ רוק בקסבה 211

 2012 יריב מוזר שבלולים בגשם 212

 2012 מיכאל מאיר עלטה 213

 2011 מיכל אביעד יךלא רואים עלי 214

 2012 מני יעיש המשגיחים 215

 2010 נבות פפושדו, אהרון קשלס כלבת 216

 2011 ניסים נוטריקה רסיסי אהבה 217

 2010 ניר ברגמן הדקדוק הפנימי 218

 2013 עמי ליבנה שרקייה 219

 2012 עמיר מנור חיותה וברל 220

 2008 עמרי גבעון עדן-שבע דקות בגן 221

 2012 ענר פרמינגר החיים בינתיים 222

 2012 ערן ריקליס להישאר בחיים, זייתון 223

 2008 קטי ריבקין יהיה בסדר 224

 1966 רם לוי )המהדורה המחודשת( אני אחמד 225

 2013 שי שמעון השורד 226

 2012 שמי זרחין העולם מצחיק 227

 2012 שרון בר זיו 514חדר  228

 2010 יליוגלעד שנקר אמ לבן 229

 Bennett, Charles 1914 הרומן השבור של טילי 230

 DeMille, Cecil 1919 זכר ונקבה/ 231

 Walsh, Raoul 1930 השביל הגדול 232

 2012 בנימין אליהו זוהר הרקיע 233

     סרטים נסיוניים

 2013 אודי אלוני אמנות/אלימות 1

 2011 אלה טיר מרחקים 2

 2012 פת במאיםאסו סרטוני לחשים 3

     סרטים קצרים

 2012 אורי מרוז קצוות 1

 2011 אורי נועם רות סוף 2

 2011 איה סומך אווה עוזבת 3

 2011 איתי טל כששיחקת 4

 2012 איתי נצר כתמים לבנים 5

 2012 איתמר מורנו פלסיבו 6
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 2010 אלעד זכאי בן חוזר הביתה 7

 2013 אלעד פרימו משחק ילדים 8

 2012 אנה גורביץ נקהסש 9

 2013 גיא נאור רב"ט דניאל 10

 2010 דוק פדלון אווה, שם זמני 11

 2008 דנה פוליג ילדה גדולה 12

 2012 דפנה הירש סיבוב הופעות 13

 2000 חיים טבקמן אוכלי לחם חסד 14

 2012 טל גרניט, שרון מימון חופש גדול 15

 2006 יבגני רומן נס 16

 2004 ניה רומןיבג ורוניקה 17

 2011 יואב הורטנונג נגטיב 18

 2002 יוסי אשכול האגם המתעורר 19

 2011 יעל דותן ג'ואנה לומדת לשחות 20

 2013 יעקב המאירי אני חושב שזה הכי קרוב לאיך שהצילום נראה 21

 2013 ישי גוט עמומה 22

 2013 ישי רונן אלה 23

 2012 ליאור שגיא תוצרת בית 24

 2012 מעיין סלדקוביץ אפאפ 25

 2012 מתן אשכנזי מה זה זה? 26

 2012 נגה בוש שחקן יחיד 27

 2013 נדב משעלי לאהוב בקושי 28

 2011 נועה אושרוב אחת מרחוק 29

 2012 נועה אליס נרקיס 30

 2013 ניצן דקל מגרש 31

 2012 אור-עדיה אמרי אינתא עומרי 32

 2012 מןעופר זינגר מורטי ויווס דוסנט 33

 2013 עמירם זוכוביצקי מיכל מלא בנזין 34

 1999 עמית זמקובסקי קינוח 35

 2012 עמרי שנהר דירה עם כניסה בחצר 36

 2010 צביקה בוקספנסר תאילנד 37

 2008 רובי אלמליח, דני גבע סלאם דוד 38

 2006 שי הברי פעמונים 39

 2013 זהר קמינסקי יום הולדת 40

 2012 ידיעל פר טנגו 41

 2006 ישי אוריין יומולדת שמח, ימימה 42

     סרטי סטודנטים

 2010 מיכל טל יוסי טוסט 1

 2010 סרטי סטודנטים שונים אוצר התמונות 2

     סרטי אנימציה 

 2013 עמירם זוכוביצקי סול והעץ 1

 2006 שרון רוזנטל מילים 2

     סרטים מוזיקלים

 Bacon, Lloyd 1934 וונדר בר 1

 Beaumont, Harry 1929 מנגינת ברודוויי 2

 Berkeley, Busby 1934 נצחון הנשים 3

 Berkeley, Busby 1942 לי ולנערתי 4

 Berkley, Busby 1941 נעורים בברודווי 5

 Berkley, Busby 1939 חלומות נעורים 6
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Berkley, Busby 1935 1935חופרות הזהב  7

 Bernhardt, Curtis 1952 האלמנה העליזה 8

 Borzage, Frank 1941 לחייך 9

 Butler, David 1943 הוליווד רוקדת 10

 Buzzell, Edward 1939 הונולולו 11

 Buzzell, Edward 1943 פסיעה אחת קדימה 12

 Cummings, Irvin 1923 לבבות ברודוויי השבורים 13

 Curtiz, Michael 1942 ינקי דודל דנדי 14

 Del Ruth, Roy 1938 פוןכוכב הצ 15

 Donen, Stanley 1954 שבע כלות לשבעה אחים 16

 Douglas, Gordon 1954 צעירים בלב 17

 Duvivier, Julien 1938 כל העיר רוקדת 18

 Hill, George Roy 1967 מילי המודרנית בתכלית 19

 Howard, William K. 1934 סיפור אהבים 20

 Kardos, Laszlo 1953 נערת העיירה הקטנה 21

 Koster, Henry 1939 אהבתה הראשונה 22

 Leonard, Robert 1950 לאם אהבה לבת שמחה 23

 Leroy, Mervyn 1952 מה נעים להסתכל 24

 LeRoy, Mervyn 1962 ג'יפסי 25

 Ludwig, Edward 1938 בגיל זה 26

 Mamoulian, Rouben 1932 אהביני נא הלילה 27

 Minnelli, Vincente 1948 הפירט 28

 Potter, H.C 1940 פזמון חוזר 29

 Ratoff, Gregory 1939 שושנת הלילה 30

 Ryan, Frank 1944 כי אשיר לי שוב 31

 Saks, Gene 1974 הדודה מיים 32

 Schunzel, Reinhold 1939 בללייקה 33

 Seiter, William A. 1944 שושנת העמקים 34

 Sidney, George 1957 חברי ג'ואי 35

 Skalenakis, George 1967 אהבה וסירטקי 36

 Stanley, Joseph 1940 מוסיקה בליבי 37

 Sydney, George 1946 חופשה במקסיקו 38

 Taurog, Norman 1956 צרור של שמחה 39

 Taurog, Norman 1940 1940ברודווי מלודי  40

 Taurog, Norman 1943 מטורף על נערות 41

 Thorpe, Richard 1948 לומיםחדוות ע 42

 Thorpe, Richard 1945 ברטט אהבים 43

 Thorpe, Richard 1944 שתי נערות ומלח אחד 44

 Van Dyke, WS 1937 רוזלי 45

 Weis, Don 1953 וידויה של נערה 46

 Weis, Don 1959 תופים ולבבות 47

 Wilcox, Fred 1948 שלוש בנות אמיצות 48

 Leonard, Robert 1949 ובים והיפיםבימי הקיץ הט 49

 Quine, Richard 1955 אחותי איילין 50

     סרטי פילם נואר 

 David, Charles 1945 האישה ברכבת 1

 Godfrey, Peter 1947 תמונתה של הגברת קרול 2

 Heisler, Stuart 1942 מפתח הזכוכית 3
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  2013סרטים יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמנטק תל אביב בשנת  א': 51לוח 

 במאי שם הסרט  
שנת הפקת 

 הסרט

 Lang, Fritz 1945 רחוב סקרלט 4

 Tuttle, Frank 1942 אקדח להשכיר 5

 Von Sternberg, Josef 1941 בקלחת שנחאי 6

     סדרות טלוויזיה

 2012 אייל בלחסן, אורי רוזנווקס לוד בין ייאוש לתקווה 1

 2006 דלית אלירז חפצי באוויר 2

 2012 עדי ארבל ומויש גולדברג החיים כשמועה 3
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 שיווק .9
האגודה  .2 קרן לשיווק סרטי תעודה,ה – קופרו. 1שיווק סרטים ישראליים: לפעילויות  2012 קיימו בשנת גופים שלושה

. גופים אלו קיימו פעילות שיווק בארץ . 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

 

 2013 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק במעלה 
 ראשונה

 שמונה עשר ימי סדנאות כלל היוצרים והמפיקים סדנאות קופרו  1

 ימי סדנאות 3 כלל היוצרים סדנאות אומן 2  

 סדנא בת יום אחד יוצרים ומפיקים סדנת טריילרים 3  

 ארבעה מפגשי סימולציה יוצרים ישראליים סדנאות סימולציה 4  

 וסיום עיון קופרו בקמפ 5  
בוגרי בתי ספר לקולנוע 

 מרחבי הארץ
 יום אחד

  6 
פיצ'ינג פורום 

 הקופרודוקציות

מנהלי רשתות 
טלוויזיהבכירים , מנהלי 

קרנות קולנוע בינלאומיות, 
בכירים מתעשיית הקולנוע 

 והקהל הרחב

 יומיים

 קטלוג שוק הקופרודוקציות 7  
לקוחות פוטנציאלים בארץ 

 ובחו"ל

פץ קטלוג חד שנתי המו
עותקים ברחבי  1000-בכ

 הארץ והעולם

  8 
פיצ'ינג לרעיונות תיעודיים 

 מקוריים במדיה החדשה
קהל הנחשפים למדיה 

 החדשה
 יום אחד

 סבב פגישות אחד לאחד משקיע / מפיק מחו"ל אחד לאחד 9  

  10 
פרויקטים  -"ערוץ לשניים" 

 ישראליים
מפיקים ומנהלי רצועות 

 שידור זרים
פגישות  281התקיימו 

 אישיות

 קטלוג -"ערוץ לשניים"  11  
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל
 קטלוג חד שנתי

 מיני פיצ'ינג -ערוץ לשניים  12  
פאנל של מנהלי רשתות 
טלוויזיה וקרנות קולנוע 

 ישראליים
 פרזנטציה פומבית

  13 
cuts  &docs -  מסלול

 ראפ קאט
 משקיעים

 לקחו חלק 2013בשנת 
פרויקטים  4במסלול זה 

 13-יוצרים  ו 8של 
משקיעים בינלאומיים צפו 
בפרויקטים בשלבי עריכה 

 מתקדמים

 קניינים מרכזים מהעולם "דוקושוק" 14  

כותרים הוצגו  200
 185בקטלוג הדוקושוק , 
 70-צפיות נרשמו עבור כ

 סרטים

 נות בעולםטריטוריות שו 2013-2014קידום אמנות  15 שיווק במעלה שנייה
פגישות במהלך שנת 

2013 

 כללי -מחווה לבריטניה  16  
משקיעים ועורכי תוכן 

 בכירים מאנגליה
 במהלך ימי שוק קופרו

  17 
הקרנות  -מחווה לבריטניה 

 סרטים
 הקהל הרחב

סרטים ברטיים  8הוקרנו 
 איש 400-ובהם צפו כ

  18 
, Big Ideas -דיבור שוק 

Small Screens 
ודה ונציגי רשתות יוצרי תע
 בריטיות

 סדנא בת יום אחד
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 2013 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

  19 

 Facts that -דיבור שוק 
matter: the changing  

of british documentary 
making realities  

 יום אחד יוצרי תעודה 

  20 

 Why -דיבור שוק 
documentaries will 

matter 

דו שיח בין מנחה קופרו 
לבין אחת הדמויות 

י תעודה הבולטות בשווק
 הבינ"ל

 יום אחד

  21 

 HOW TO -דיבור שוק 
TAKE YES AS AN 

ANSWER 
 יום אחד יוצרי תעודה

  22 

 the -דיבור שוק 
overseas markets: 

brazil and germany 
 יום אחד יוצרי תעודה

  23 

בין האדם  -פאנל תקריב 
ישראל בשנים  -למקום 

מבעד  1961-1974
ליצירות תיעודיות של 

 אסטרים גדוליםמ

 יום אחד יוצרי תעודה

  24 

פאנל בנושא השפעת 
הקולנוע התיעודי על 

 המציאות
 יום אחד יוצרי תעודה

 פריז'נס -דוקוצ'ילד  25  
בכירי תעשיית טלוויזיה 
לילדים, עתונאים ואנשי 

 חינוך
 מפגש בן יום אחד

  26 
קופרו בקמפוס: ערוץ 

 לשניים לסטודנטים
ללות מכ 6-סטודנטים מ

 מרחבי הארץ

פרוייקטים של  15נבחרו 
סטודנטים לשיחות  22

המשוב מול משקיעים 
 בינלאומיים

 מדריך הקופרו 27  
יוצרי קולנוע מכל שכבות 

 האוכלוסיה
 אחת לשנתייים

 -פעילויות קידום 
PROMOTION 

28 

מיזם  -הקרנות לקהילה 
יוצרים באים  -יבו"ל 

 DOCOMUNITYלקהילה 

א תושבי דרום ת"
 בשכונות נחשלות

 סרטים 4הוקרנו 

  29 

הקרנות לקהילה 
DOCOMUNITY  יבו"ל/- 

פרוייקט ימי תרבות מפעל 
 הפייס 

הקהל  הרחב ברחבי 
 הארץ

 סרטים 12הוקרנו 

 מדינות שונות ואקדמיה מאמר מקצועי 30  
המאמר מופץ באלפי 

 עותקים

   היוצר הישראלי אתר אינטרנט 31  

האגודה 
לקידום 

קולנוע ה
 -בישראל 

 האקדמיה

 1 תחרויות וטקסים

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

חברי האקדמיה והקהל 
 הרחב

סרטים ,  28התמודדו 
 הקרנות 62-נערכו יותר מ

  2 
פרס אופיר לסרט התיעודי 

 הטוב ביותר
חברי האקדמיה והקהל 

 הרחב
 סרטים 33תפו השת

  3 
פרס אופיר לסרט העלילתי 

 הקצר הטוב ביותר
 סרטים 14השתתפו  הקהל הרחב

  4 

תחרות בין יוצרים 
 קטגוריות 15-מצטיינים ב

 בתחום הסרט העלילתי
   חברי האקדמיה

 חודש "המועמדויות" 5  
חברי האקדמיה והקהל 

 הרחב
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 2013 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

  6 

טקס הענקת פרסי אופיר 
הטוב  של האקדמיה לסרט

ביותר וליוצרים מצטיינים 
בתחום הסרט העלילתי 
 ,התיעודי והסרט הקצר

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

)הועבר בשידור חי בערוצי 
 רדיו ובטלווזיה(

 טקס בן יום אחד

  7 

יחסי ציבור לתחרות ולטקס 
מסיבת עיתונאים  -

 להכרזה על העולים לשלב
המועמדויות בכל 

אירוע  -הקטגוריות  
 חשיפה של המועמדויות

   הקהל הרחב

 8 פרסום
שידור חי של הטקס בערוץ 

10 
   הקהל הרחב

  9 

הפקת קטלוג סרטים שנתי 
לתיעוד היצירה הקולנועית 
השנתית בתחום הקולנוע 

העלילתי הארוך והקצר 
 והתחום התיעודי

משתתפים בטקס 
התחרות האקדמיה 

ת, מוסדות תרבות השנתי
וקולנוע , המתענינים 

 בתחום

  

 10 אתר אינטרנט
אתר אינטרנט הכולל 

 ארכיון הקולנוע הישראלי
 _ הקהל הרחב

פורום היוצרים 
 הדוקומנטרים

 1 תחרויות וטקסים
תחרות הקולנוע 

 הדוקומנטרי הישראלי
 שמונה חודשים כלל היוצרים

    2 
טקס פרסי הקולנוע 
 ליהדוקומנטרי הישרא

יוצרים, קרנות, גופי 
 שידור, וכלל התעשיה

 יום אחד

  
סדנאות/ מפגשים/ 

 הרצאות/ כנסים
3 

שיווק הסרט הישראלי 
 תעודעת -בפריפריה 

תלמידי תיכון ברחבי 
 הארץ

 כל השנה

    4 

כנס אקדמי בינלאומי  
בנושא קולנוע דוקונמטרי 

 שנה שנייה -ישראלי 

יוצרים דוקומנטרים, אנשי 
 קהל הרחבאקדמיה וה

 יום אחד

    5 

כלי שיווק מעשיים לסרטי 
 -תעודה סדנא מקצועית 

 שנה שנייה -ניצנים 
 חודשיים יוצרים בתחילת דרכם

 יום אחד רכזי חינוך בבתי סוהר יום עיון על קולנוע תיעודי 6    

 יום עיון על קולנוע תיעודי 7    
למנהלות ביה"ס במחוז 

 הדרום
 יום אחד

    8 

ון במסגרת יציאתו יום עי
של  6לאור של גליון מס' 

 "תקריב"
 יום אחד באי יום עיון

    9 
יום עיון והקרנת הסרט 
 "מחפשים את שוגרמן"

 יום אחד היוצרים הדוקומנטרים

    10 

יום עיון בעקבות "המדריך 
לדוקומנטריסט" שפורסם 

 באתר הפורום
 יום אחד כלל היוצרים

    11 

תת הכנס השנתי הכולל כי
אומן, סדנת צילום ופאנל 

 עם גופי שידור
 חודש באי הכנס 

 12 הקרנות סרטים  
שיווק הסרט הישראלי 

 בפריפריה דוקו באר שבע

כלל אוכלוסיית באר שבע 
והסביבה כמו כן כלואים 

 ואסירים
 חודש

    13 
שיווק הסרט הישראלי 

 דוקו מודיעין -בפריפריה 
 חודש כלל היוצרים

סדרת  -ה תמונה חד 14    
 כל השנה הקהל הרחב תוכניות בערוץ הראשון
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 2013 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 היקף פעילות קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

  

 קטלוגים ומדריכים

15 

קטלוג  -קטלוג אינטרנטי 
הקולנוע הדוקומנטרי 

 הישראלי

חברי הפורום, הגופים 
השונים הקשורים 
לתעשיית הקולנוע 

ולנצוגויות הישראליות 
 בחו"ל

 כל השנה

  

 אתר אינטרנט

16 
אתר האינטרנט של 

 הפורום 
 כל השנה צריםכלל היו

 כל השנה כלל היוצרים פייסבוק -רשת חברתית   17  

  

 פרסום ושיווק

 כתב עת מקוון -תקריב  18
כלל היוצרים והקהל 

 הרחב
 כל השנה

  19 

כלי  -ניוזלטר שבועי 
להעברת אינפורמציה 

 מפסטיבלים בארץ ובעולם
 כל השנה כלל היוצרים

 
 

עידוד ל תפעילויו ;בחו"ל סרטים הקרנות ;ארגון פסטיבלים ;חומר פרסומיהפצת : ארכללו בין השבחו"ל  השיווקפעילויות 

 .סדנאותאינטרנט וקיום אתר  הפעלת ;קופרודוקציות

 

 2013פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק בשלב פיתוח 
 ושיווק במעלה שניה

 בינלאומי ספרד 2013-2014קידום אומנות  1

 ארגנטינה

 צ'ילה

 ברזיל

 אוסטריה

 נורבגיה

 איטליה

 יוון

כל המידע  –מדריך הקופרו  2
הרלבנטי אודות פסטיבלים, קרנות 

 בינלאומיות ואמנות בינלאומיות 
 בינלאומי

 ם הישראליםקהל היוצרי

יוצרים ישראליים,  בינלאומי אתר האינטרנט של קופרו 3
הגורמים הבינ"ל 

המשתפים פעולה עם 
קופרו )פסטיבלים, קרנות, 

רשתות, וגופי קולנוע 
 בינ"ל(

 בינלאומי בינלאומי מאמר מקצועי 4

 שיווק בשלבי הפקה

5 
 –קטלוג פורום הקופרודוקציות 

קטים הפרויי 30הצגה באנגלית של 
המובילים בישראל. מופץ בישראל 

 עותקים 1000-ובעולם בכ

 בינלאומי בינלאומי

  
6 

 בינלאומי קטלוג -ערוץ לשניים 
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל

בכירים מתעשיית הקולנוע  בריטניה 2013משלחות  7  
 בחו"ל

 גרמניה    

 צרפת    

 קהל מקצועי בינ"ל גרמניה פרזנטציה -"בנוגע לישראל" 8  



 

 
 
 

66 

  2013 בישראל קולנוע

 66 

 2013פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

 שיווק בשלבי הפצה

9 

 בינלאומי קטלוג דוקושוק

קניינים רלוונטיים בינ"ל, 
נספחי תרבות של ישראל 

בעולם, נספחי תרבות 
בשגרירויות הזרות 

 בישראל

  
דוק ליפציג,  -פוקוס על ישראל  10

 גרמניה
 משקיעים מגרמניה גרמניה

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 חומר פרסומי לבישרא

1 

קטלוג הקולנוע הדוקומנטרי 
 הישראלי

 בינלאומי

חברי הפורום,גופים שונים 
הקשורים לתעשיית 

הקולנוע, נציגויות שונות 
 בארץ ובחו"ל

  
כל להעברת –ניוזלטר שבועי  2

 אימפורמציה מפסטיבלים בעולם
 יוצרים דוקומנטריים בארץ בינלאומי

 אתר אינטרנט
3 

 בינלאומי הפורום אתר האינטרנט של
קהל רחב, תעשייה בארץ 

 ובעולם

  
שנה  -כתב עת מקוון  –תקריב  4

 שלישית
 בינלאומי. בינלאומי

  
5 

 בינלאומי פייסבוק –רשת חברתית 
הציבור הרחב וחברי 

 הארגון

 פרסים

פרס הפצה על מנת להרחיב את  6
החשיפה הבינלאומית של הסרט 

 הדוקומנטרי בעולם.
 בינלאומי

שייה בארץ ובחו"ל , תע
פסטיבלים, תחרויות, 

 נספחי תרבות

  

יום עיון בעקבות "המדריך  7
לדוקומנטריסט" שפורסם באתר 

 הפורום
 כלל היוצרים בינלאומי

כנסים/ מפגשים/ ימי 
 עיון

8 
כנס אקדמאי בינלאומי בנושא 

שנה  -קולנוע דוקומנטרי ישראלי 
 כלל היוצרים בינלאומי שניה

9 
וק מעשיים לסרטי תעודה: כלי שיו

 כלל היוצרים בינלאומי כנס שנתי
10 

מפגש של יוצרים עם אורחים 
 כלל היוצרים בינלאומי ומרצים מהעולם

האגודה לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

השתתפות בתחרות האוסקר  1 השתתפות בתחרות
האמריקאי בקטגוריית הסרט הזר 

 הטוב ביותר

 וסקרכל הנחשפים לא ארה"ב

סיוע לשיווקו של הסרט הישראלי  2  
הנשלח ע"י האקדמיה לתחרות 

 האוסקר בארה"ב

 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

 3 קשרים בינלאומיים
השתתפות וחברות מן המניין 

 מדינות שונות EFAבאקדמיה  ארופאית 

 __ 

4 
חברות מן המניין בפורום 
 Fan ofהאקדמיות האירופאיות 

Europe  שונותמדינות 

__ 
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אופן החלוקה של תקציב המועצה הישראלית לקולנוע  .10
 2012 תבשנ

 . גופים 32שחולקו בין  ₪מיליון  65תקציב הקולנוע עמד על  2013בשנת 

 
 

הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2006-2012בשנים 

    2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

               אחוז אלפי ש"ח שם הגוף  

 26,912 21,560 20,128 22,793 22,905 23,771 23,131 36% 23,369 קרן הקולנוע הישראלי 1

 23,738 18,994 18,363 21,858 21,666 25,618 26,573 37% 24,000 קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות  2

3 
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
3,676 6% 7,031 7,366 6,971 6,252 5,490 6,050 7,484 

4 
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
4,108 6% 4,671 4,556 4,201 4,869 4,157 4,317 5,390 

5 
ארכיון  -סינמטק ירושלים 
 ישראלי לסרטים

1,584 2% 1,996 2,086 2,085 2,025 1,586 1,998 2,910 

 2,384 1,901 1,906 2,454 2,376 2,624 2,837 4% 2,491 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 6

7 

החברה לאמנות, תרבות 
וספורט חיפה בע"מ )סינמטק 

 חיפה(

819 1% 1,008 1,157 1,157 1,222 1,029 1,094 1,513 

 292 208 235 289 334 332 249 1%< 243 סינמטק שדרות 8

9 
העמותה לקידום  -דוקאביב 

 1הסרט הדוקומנטרי
452 1% 546 482 482 551 395 423 598 

10 
האגודה לקידום הקולנוע 

 האקדמיה -בישראל 
359 1% 526 545 545 580 552 542 517 

11 
פורום היוצרים הדוקומנטריים 

 בישראל
227 >1% 346 408 408 384 304 178 270 

12 
האגודה למפעלי תרבות ונוער 

 אביב(-יפו )סינמטק תל-בת"א
602 1% 730 948 948 972 979 557 590 

 394 201 167 208 186 186 159 1%< 168 איגוד שחקני המסך  -שח"ם 13

14 
איגוד העובדים בקולנוע 

 ובטלוויזיה בישראל
147 >1% 148 166 166 186 148 178 107 

15 
ה מרכז קהילתי ראש פינ

 )סינמטק ראש פינה(
243 >1% 249 281 281 253 235 150 208 

16 

אביב -אוניברסיטת תל
)הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 

 סטודנטים( 

391 1% 104 203 203 256 295 235 249 

18 
איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה 

 בישראל
168 >1% 169 197 197 208 167 201 168 

 184 56 120 104 135 134 148 1%< 147 איגוד התסריטאים בישראל 19

20 
איגוד מקצועי של במאי קולנוע 

 דוב-וטלוויזיה ע"ש יעקב בן
147 >1% 148 135 135 104 120 56 184 

21 
קרן לשיווק סרטי  –קופרו 
 תעודה

1,033 2% 765 501 501 502 500 273 490 

 135 167 133 0 106 106,7 98 1%< 70 פסטיבל קולנוע יהודי 22

23 
מכללת ספיר )פסטיבל קולנוע 

 דרום(
400 1% 491 414 414 358 277 283 280 

 165 133 153 153 0 169 130 1%< 142 סינמטק נצרת -אלסנא  25
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הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2006-2012בשנים 

    2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

               אחוז אלפי ש"ח שם הגוף  

26 
 –עמותת נשים בתמונה 

 פסטיבל בינלאומי לסרטי נשים
0 0% 249 213 213 219 147 167 0 

 _ _ _ _ _ 169 130 1%< 177 החברה לתרבות חולון 27

 _ _ _ _ _ _ 74 1%< 73 איגוד עורכי תמונה וקול בישראל 28 

 _ _ _ _ _ _ _ 1%< 122 פסטיבל אנימציה 29

 _ _ _ _ _ _ _ 1%< 104 פסטיבל אייקון 30

 _ _ _ _ _ _ _ 1%< 104 הפסטיבל הגאה 31

 58,972 75,389 60,189 57,902 67,000 72,993 72,912 100% 65,563  סה"כ  

 

 תחומי התמיכה  10.1

יועדו להפקת  מתוכם (88%)מיליון ש"ח  63.8מיליון ש"ח.  73-כהסתכם ב 2012תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, סינמטקים, 12%מיליון ש"ח ) 9.1.-סרטים ישראליים ו

 ור והענקת פרסים ליוצרים. איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימ

 לפי תחומים ,2013חלוקת 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

 69% 75% 43,143,256 סרטים עלילתיים 1

 3% 3% 1,603,660 סרטים קצרים 2

 16% 17% 10,029,885 סרטי תעודה 3

 3% 4% 2,115,009 סרטים ייעודיים 4

 1% 1% 752,241 סרטי גמר של סטודנטים 5

 92% 100% 57,644,051 סיכום ביניים  

 תקציב הסיוע לפעילויות אחרות

 1% 9% 477,882 פסטיבלים 1

 1% 16% 837,500 איגודים 2

 3% 32% 1,675,000 סינמטקים 3

 2% 19% 1,005,000 ארכיונים ושימור 4

 2% 23% 1,189,241 שיווק 5

 8% 100% 5,184,623 סיכום ביניים  

 100%   62,828,674 סה"כ תקציב התמיכה  

 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך 75%מיליון ש"ח ) 62.8מיליון ש"ח מתוך  43

( הוקצו לסיוע בהפקת 17%מיליון ש"ח ) 10דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80באורך  מלא )סרטים

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי מיוחד 4%מיליון ש"ח ) 2.1סרטים תיעודיים, 

הוקצו לסיוע להפקת סרטים ₪ מיליון  1.6 תית(,לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העד

( הוקצו לסיוע בהפקת 1%אלף ש"ח ) 752 (,הדקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזי 70-ל 20קצרים )סרטים באורך בין 

 ודנטים לקולנוע.סרטי גמר של סט
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מוסדות , ל(32%מיליון ש"ח ) 1.7לסינמטקים הוקצו ת, מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרו 5.18מתוך 

,  ( הוקצו לתחום ארכיונים ושימור19%)₪ מיליון  (,23%מיליון ש"ח ) 1.19העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 

 .הוקצו לתמיכה בפסטיבלי קולנוע( 9%ש"ח ) אלף 478 -, ו( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע16%) ש"חאלף  838

 

 ים הנתמכיםהגופ  10.2

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

 שם הקרן

 התחום

סך התמיכה 
סרטים  בקרן

 עלילתיים
סרטים 
 קצרים

סרטי 
 תעודה

סרטים 
 ייעודיים

סרטים 
נסיוניים 
וסרטי 

 סטודנטים

 שיווק

 23,369,264 0 0 0 0 0 23,369,264 קרן הקולנוע הישראלי 1

 23,999,969 0 376,121 0 3,849,855 0 19,773,993 ביץ' לאמנויותקרן יהושוע רבינו 2

3 
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
0 0 3,676,177 0 0 0 3,676,177 

 4,107,513 0 0 0 2,503,853 1,603,660 0 קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה 4

 2,491,130 0 376,121 2,115,009 0 - 0 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 5

 0 0 0 0 0 0 0 המרכז לאמנות עכשווית 6

 1,032,908 1,032,908 0 0 0 0 0 קרן לשיווק סרטי תעודה -קופרו  7

 58,676,961 1,032,908 752,242 2,115,009 10,029,885 1,603,660 43,143,257 סה"כ  
 

גופים שעסקו בסיוע להפקת  שבעהגופים, מתוכם  31-הוענק למיליון ש"ח,  65 , בסך2013תקציב המועצה לקולנוע בשנת 

 24(, לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות הוקצו 36%מיליון ש"ח ) 23.37הישראלי הוקצו  סרטים ולשיווקם: לקרן הקולנוע

וטלוויזיה ור לסרטי קולנוע (, לקרן מק6%מיליון ש"ח ) 3.7(, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה הוקצו 37%מיליון ש"ח )

הקרן לשיווק סרטי  –לקופרו (, 4%מיליון ש"ח ) 2.5תרבותי הוקצו -( ולקרן גשר לקולנוע רב6%מיליון ש"ח ) 4.1הוקצו 

 .(₪4% )מיליון  1.03הוקצו תעודה 

להפקת סרטים עלילתיים, ניתנו לקרן הקולנוע  2013( שהוקצו בשנת 54%מיליון ש"ח ) 43.1.מיליון ש"ח מתוך  23.4 

 ( ניתנו לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות.46%מיליון ש"ח ) 19.78-אלי והישר

 10מיליון ש"ח מתוך  3.8רן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה. קל 2013ניתנה בשנת  1.6כל התמיכה בסרטים קצרים בסך 

( ניתנו לקרן 37%ון ש"ח )מילי 3.7 ,לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות( שהוקצו להפקת סרטי תעודה ניתנו 38%מיליון ש"ח )

 ( ניתנו לקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה.25%מיליון ש"ח ) 2.5-והחדשה לקולנוע וטלוויזיה 

 752. תרבותי-נו לקרן גשר לקולנוע רבלהפקת סרטים ייעודיים, נית 2013הוקצו בשנת ש₪ מיליון  2.2כל התמיכה בסך 

שווה בשווה לקרן יהושע  יים וסרטי גמר של סטודנטים, ניתנו להפקת סרטים ניסיונ 2013שהוקצו בשנת ₪ אלף 

 תרבותי.-רבינוביץ' לאמנויות ולקרן גשר לקולנוע רב
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 סכומי התמיכה לכל הגופים )למעט קרנות( לפי תחומי פעילותם )בש"ח( :57לוח 

 שם הגוף

 התחום
סך התמיכה 

 סינמטקים איגודים פסטיבלים בגוף
ארכיונים 

 ושימור
 שיווק

1 
אוניברסיטת תל אביב )הפסטיבל 

 הבינלאומי לסרטי סטודנטים(
390,994 0 0 0 0 390,994 

2 
איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
0 146,563 0 0 0 146,563 

 146,563 0 0 0 146,563 0 איגוד התסריטאים בישראל  3

 167,500 0 0 0 167,500 0 איגוד מפיקי סרטים וטלויזיה בישראל 4

 146,563 0 0 0 146,563 0 איגוד הבמאים  5

 141,692 0 0 141,692 0 0 סינימטק נצרת  -אלסנא  6

7 
העמותה לקידום הסרט  -דוקאביב 

 הדוקומנטרי
451,816 0 0 0 0 451,816 

8 
יפו -האגודה למפעלי תרבות ונוער בת"א

 )סינמטק תל אביב(
78,199 0 303,625 219,962 0 601,786 

9 
 -אגודה לקידום הקולנוע בישראל ה

 האקדמיה
0 0 0 0 359,002 359,002 

10 
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה 

 )סינמטק חיפה(
556,081 0 263,142 0 0 819,223 

 399,683 0 0 0 0 399,683 מכללת ספיר )פסטיבל קולנוע דרום( 11

12 
מרכז קהילתי ראש פינה )סינמטק ראש 

 פינה(
0 0 242,900 0 0 242,900 

 1,583,922 0 785,038 303,625 0 495,259 ארכיון ישראלי לסרטים -סינמטק ירושלים  13

 242,900 0 0 242,900 0 0 סינמטק שדרות 14

16 
פסטיבל בינלאומי  -עמותת נשים בתמונה 

 לסרטי נשים
_ 0 0 0 0 0 

 227,031 70,000 0 0 157,031 0 פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל 17

 69,510 0 0 0 0 69,510 פסטיבל קולנוע יהודי 18

 167,500 0 0 0 167,500 0 איגוד שחקני המסך -שח"ם  19

 73,281 0 0 0 73,281 0 איגוד עורכי תמונה וקול בישראל 20

 177,115 0 0 177,115 0 0 החברה לתרבות חולון 21

 0 0 0 0 0 121,643 פסטיבל אנימציה 22

 0 0 0 0 0 104,265 אייקוןפסטיבל  23

 0 0 0 0 0 104,265 הפסטיבל הגאה 24

 6,885,717 429,002 1,005,000 1,674,999 1,005,001 2,771,715 סה"כ  

 

גופים העוסקים בתחומי פעילות  24-בנוסף לגופים העוסקים בסיוע להפקת סרטים, תמכה מועצת הקולנוע הישראלית ב

גופים להפקת פסטיבלים: אוניברסיטת תל אביב )הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  עשרהל₪ מיליון  2.7אחרים. הוקצו 

"מ; מכללת עיפו; החברה לאמנות, תרבות וספורט חיפה ב-סטודנטים(; דוקאביב; האגודה למפעלי תרבות ונוער בת"א

ש"ח  מיליוןהוקצו  , פסטיבל אנימציה, פסטיבל אייקון והפסטיבל הגאה.פסטיבל עין יהודיתספיר; סינמטק ירושלים, 

איגודים: איגוד העובדים בקולנוע וטלוויזיה בישראל; איגוד התסריטאים בישראל; איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה  לשבעה

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

יפו; החברה -האגודה למפעלי תרבות ונוער בת"א סינמטקים: לשבעה₪ מיליון  1.67צו . הוקעורכי תמונה וקול בישראל

ארכיון ישראלי  –לאמנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ; מרכז קהילתי ראש פינה )סינמטק ראש פינה(; סינמטק ירושלים 

 –לסינמטק ירושלים ₪  אלף 785. הוקצו והחברה לתרבות חולון )סינמטק חולון( סינמטק נצרת ,סינמטק שדרותלסרטים ,

 ₪אלף  429הוקצו  לאותה מטרה לסינמטק תל אביב.₪ אלף  219כמו גם  לצורך ארכיונים ושימור ,ארכיון ישראלי לסרטים

 האקדמיה ופורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל. –האגודה לקידום הקולנוע הישראלי גופים:  לשנילצורך שיווק 
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