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 ראו קבצי אקסל המוצגים בנפרד –נספחים    
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 תקציר הדוח
סרטים  –סרטים ישראליים חדשים  245הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2015בשנת 

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

( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, %13הסרטים ) 245מתוך  32המועצה הישראלית לקולנוע. 

דקות(,  70-20( היו סרטים קצרים )סרטים המיועדים בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם 9%) 21דקות לפחות(;  80שאורכם 

 ( היו סרטי סטודנטים.42%) 103-ו ם( היו סרטים ייעודיי21%) 52( היו סרטים תיעודיים, 15%) 37-ו

 297-י קולנוע ובבת 38-סרטים ישראליים, ב 30סרטים שונים, מתוכם  274, 2015י בארץ הוקרנו בשנת ביישובים ברח 27-ב

את רשימת כל בתי  4ו בנספח ראמושבים ) 44,720אולמות )בחלק מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 

אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, חולון -הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו בשבעת הסינמטקים תל

ומועצה אזורית עמק הירדן בית גבריאל. בנוסף לכך הוקרנו סרטים בישובים קטנים, באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו 

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

של שמי המילים הטובות צופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  970,806צפו בסה"כ  2015בשנת 

, 89,020בל דלשר צפו של יובאבא ג'ון אלף איש, בסרט  105,687של שי כנות, צפו איביזה , אלף איש. בסרט 150,255זרחין  

 אלף איש. 

מיליון ש"ח. סה"כ  104.30-הסתכם ב 2015הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  30התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

מיליון  25.33-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

  ש"ח.

פסטיבלים )פסטיבל הקולנוע בירושלים, פסטיבל  12ידי -סים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע עלהוענקו פר 2015בשנת 

אביב, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב -הסרטים הבינלאומי חיפה, דוק

הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער, פסטיבל אוטופיה, פסטיבל הקולנוע הגאה, 

הבינלאומי לאנימציה קומיקס וקריקטורה, פסטיבל אפוס, ופסטיבל הסרטים בערבה. כמו כן הוענקו פרסים במסגרת 

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

בעולם. בשבע מדינות הוקרנו בפסטיבלים מספר רב יחסית  מדינות 57-לקולנוע בפסטיבלים סרטים ב 80הוקרנו  2015בשנת 

בקנדה. חמישה עשר  18-סרטים הוקרנו בפסטיבלים שהתקיימו בארה"ב ו 35סרטים או יותר(.  12של סרטים ישראליים )

עשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים סרטים הוקרנו בפסטיבלים בכל אחת מהמדינות הבאות: איטליה, גרמניה וצרפת. שלושה 

 בכל אחת מהמדינות הבאות: אנגליה והודו. 

 
לא היו זכיות  2015פרסים. בשנת  31-זכו ב 2015בפסטיבלים בחו"ל בשנת  ( הסרטים הישראליים שהוקרנו33%) 80מתוך  26

של נדב  הגננתהסרט . . שני סרטים זכו כל אחד בשלושה פרסיםA Listכלשהן של סרטים ישראליים בפסטיבלים מסוג 
, Taipai International Film Festival -ו Rio de Janeiro Film Festivalלפיד זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בשני בפסטיבלים:  

אירה של שלג חם סרט בארגנטינה. ה  Bafici Independent Film Festival ר בפסטיבל זכה בפרס הבמאי הטוב ביותכן ו
פסטיבל , בפרס האנימציה בהרוסי לסרטי אנימציה סוזדאל פסטיבל הטוב ביותרהסטודנטים  טזכה בפרס סראלשנסקי 
Kino Metri  באורוגואי.  הסטודנטים הבינלאומיברוסיה ובציון לשבח בפסטיבל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרטים וטלוויזיפעלו שבעה ארגונים יציגים לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: איגוד מפיקי ס 2015בשנת

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.

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

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

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

 סדנאות, כיתות אמן השתלמויות ופעילויות ציבוריות.
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סרטים  789כותרים של סרטים ישראליים, מתוכם:  24,815 2015בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים נמצאו בסוף שנת 

ותרים אלו כותרים של יומני חדשות. כ 1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,763סרטים תיעודיים,  20,700עלילתיים, 

 . DVDבפורמט  2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,618סרטי וידאו  11,645בפורמט פילם,  14,746שמורים בפורמטים שונים: 

סרטים  2,333סרטים עלילתיים,  1,481כותרים של סרטים ישראלים, מהם  5,094בסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכול 

סרטי וידאו  2,465יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים:  18-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,262תיעודיים, 

VHS בפורמט  2,633-ו ,DVD קבצי מחשב. 267מהם 

 

. האגודה 2הקרן לשיווק סרטי תעודה,  –. קופרו 1פעילויות לשיווק סרטים ישראליים:  2015שלושה גופים קיימו בשנת 

יוצרים הדוקומנטריים בישראל. גופים אלו קיימו פעילות שיווק בארץ . פורום ה3-האקדמיה, ו –לקידום הקולנוע בישראל 

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

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

הפעלת אתר  ;הקרנות סרטים בחו"ל ;ארגון פסטיבלים ;פעילויות השיווק בחו"ל כללו בין השאר: הפצת חומר פרסומי

 אינטרנט וקיום כנסים.

( מתוכם יועדו 87%מיליון ש"ח ) 70.13מיליון ש"ח.  80.35-הסתכם בכ 2015תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, 13%מיליון ש"ח ) 10.22.-להפקת סרטים ישראליים ו

 סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים 68%מיליון ש"ח ) 70.18מיליון ש"ח מתוך  47.39

( הוקצו לסיוע 16%מיליון ש"ח ) 10.98דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80מלא )סרטים באורך  באורך

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי 8%מיליון ש"ח ) 5.68בהפקת סרטים תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪7% )מיליון  4.70תית והתרבות העדתית(, מיוחד לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הד

( הוקצו 2%ש"ח )מיליון  1.38דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  70-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.

, ( 40%ש"ח ) מיליון 4.11פסטיבלים רות, הוקצו למיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אח 10.22מתוך 

(, 19%מיליון ש"ח ) 1.93(, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 19%מיליון ש"ח ) 1.97סינמטקים ל

( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי 11%ש"ח ) מיליון 1.10-ו( הוקצו לתחום ארכיונים ושימור ₪11% )מיליון  1.10

 .קולנוע
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 2015בשנת  ןסרטים שהופקו בסיועהפעילות הקרנות ו .1

 הסרטים החדשים  1.1

 
 

 , לפי סגנון הסרט2015-2008 מספר הסרטים* שהוקרנו לראשונה בשנים: 1לוח 

סגנון  
 הסרט

 סה"כ      

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

 200 32 19 35 37 24 18 15 20 עלילתי

קצר
1

 25 8 16 11 14 18 27 21 140 

תעודה
2

 56 46 43 49 38 69 
3
 39 37 308 

 218 52 36 19 34 24 26 27 - יעודי

 442 103 117 63 50 29 51 29 - סטודנטים

 1,308 245 238 204 173 137 154 125 101 סה"כ
1 

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

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

3
 סרטים קצרים 21מתוכם 

 
 
 

ם סרטי –סרטים ישראליים חדשים  245הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2015בשנת 

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

( היו סרטים עלילתיים )סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, 13הסרטים )% 245מתוך  32המועצה הישראלית לקולנוע. 

דקות(,  70-20בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם  )סרטים המיועדים סרטים קצרים( היו 9%) 21דקות לפחות(;  80שאורכם 

 .( היו סרטי סטודנטים42%) 103-ו םייעודייהיו סרטים  (21%) 52סרטים תיעודיים, היו ( 15%) 37-ו

 
 

היה הסרט העלילתי בעל התקציב הגבוה ביותר, נטלי פורטמן  בבימויה שלסיפור על אהבה ועל חושך  הסרט, 2015בשנת 

בבימויה של נואית גבע   חגיגה לעיניים בתחום הסרטים העלילתיים בפרט ובכל התחומים ככלל. הסרט  מיליון ש"ח 15.76

בבימויו של בזי גטה היה בעל התקציב עלים אדומים מיליון ש"ח בתחום סרטי תעודה,  4היה בעל התקציב הגבוה ביותר,

בבימויו של ניצן גלעדי היה בעל התקציב הגבוה  ירחתונה מנימיליון ש"ח בתחום הסרטים הייעודיים,  1.87הגבוה ביותר, 

₪ אלף  98שבוים על ידי ניב שפיגל, היה בעל התקציב הגבוה ביותר,  משא בתחום הסרטים הקצרים ו₪ מיליון  1.65ביותר, 

 בתחום סרטי סטודנטים.

 
 



 

 
 

  2015 קולנוע בישראל

11 

 
 2015הסרטים בעלי התקציב הגבוה ביותר לשנת  5:  2לוח 

 תקציב הסרט יטאישם תסר שם הבמאי שם הסרט  

 סרטים עלילתיים

 15,761,687 נטלי פורטמן נטלי פורטמן סיפור על אהבה ועל חושך 1

 8,287,917 שמי זרחין שמי זרחין המילים הטובות  2

 5,758,000 איל חלפון איל חלפון הדקות 90מלחמת  3

 5,425,828 מרסין ורונה מרסין ורונה הדיבוק 4

 4,491,141 תלי גיל לי גילת הקפות 5

 סרטים קצרים 

 1,654,200 ניצן גלעדי ניצן גלעדי חתונה מנייר 1

 637,000 רועי רשקס, רמי רודן ריקי שלח בלדה ליוסף 2

 624,000 ענת ברזילי דלית קימור סמירה 3

 500,000 שלום הגר שלום הגר יונה המינקת 4

 381,600 יונתן גולדמן יונתן גולדמן חם 5

 סרטי תעודה

 3,999,952 שי להב נואית גבע חגיגה לעיניים 1

 3,124,125 - תומר הימן מיסטר גאגא 2

 2,500,000 - רוני סער סבנה 3

4 
הסלילים  -שיח לוחמים 

 הגנוזים
 2,295,143 מור לושי, דניאל סיון מור לושי

 1,522,560 - אבי מוגרבי בין הגדרות 5

 סרטים ייעודיים

 1,873,550 בזי גטה הבזי גט עלים אדומים  1

2 
יותר מאלף מילים )סדנאות 

 בישובי עוטף עזה(
כלל היוצרים מישובי עוטף 

 עזה
כלל היוצרים מישובי עוטף 

 עזה
961,500 

 785,000 אלי ביזאווי, שרה צפרוני אלי ביזאווי, שרה צפרוני סרט ערבית 3

 ג'רוזלם וורקשופ 4

אלירן לפד,  אלדר ארליך, 
אי פיין, אינס ברדוגו,  לו

שמואלי כהן, יעל ליאור, גיל 
אליאב, לוקאס מארקמן, 

 ברנדה טאובין

אלירן לפד,  אלדר ארליך, 
אינס ברדוגו,  לואי פיין, 

שמואלי כהן, יעל ליאור, גיל 
אליאב, לוקאס מארקמן, 

 ברנדה טאובין

671,135 

 660,000 - רפאל בלולו ר' דוד בוזגלו -שיר ידידות  5

 םסרטי גמר סטודנטי

 97,650 ניב שפיגל ניב שפיגל משא  1

2 U R Not Alone 91,937 אריאל טייר, אשלי בנזווי אריאל טייר, אשלי בנזווי 

 78,800 נאיף חמוד  נאיף חמוד  ביום שאבי ימות  3

 75,000 אנה סוקולוב  אנה סוקולוב  במאי 9 4

5 
היפה בנשים )שת"פ קרן 

 פרלוב(
 72,900 מיה צרפתי מיה צרפתי

 

 פעילות הקרנות 1.2

במסלול פיתוח סרטים נתמכו בסלול פיתוח והפקה.  59, עוד סרטים במסלול הפקת סרטים 100-הקרנות תמכו ב 2015בשנת 

 סרטים.  33-במסלול השלמת הפקה ניתנה תמיכה לו סרטים 3-תסריטים ניתנה תמיכה ל

-תמכו הקרנות במסלולים כל הפיתוח תסריטים. במסלולים לכתיבה ו 53 -ב₪ מיליון  9.06השקיעו הקרנות  2015בשנת 

 תסריטים.   289
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 במסלולים שונים 2015-מספר הסרטים שנתמכו ב :3לוח 

תחום 
 תמיכה

 שם המוסד
פיתוח 

 תסריטים
פיתוח 
 והפקה

 הפקה 
השלמת 

 הפקה

 11 17 11 0 קרן הקולנוע הישראלי עלילתי

  
קרן יהושוע רביבוביץ' 

 לאמנויות
0 1 14 8 

ם סיכו
 ביניים

  0 12 31 19 

 קצר
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
0 0 7 0 

 0 8 9 0 קרן גשר  

סיכום 
 ביניים

  0 9 15 0 

 4 12 0 0 קרן יהושוע רבינוביץ' לאמנויות תעודה

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
3 0 10 4 

  
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
0 0 10 1 

סיכום 
 ביניים

  3 0 32 9 

 2 16 1 0 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי יעודי

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
0 37 6 3 

סיכום 
 ביניים

  0 38 22 5 

 33 100 59 3   סה"כ

 

  2015-מסלולי סיוע בכתיבה ופיתוח תסריטים ב :א' 3לוח 

תחום 
 תמיכה

 שם המוסד
מסלולי  מס'

כתיבה 
 ופיתוח 

מס' תסריטים 
 שנתמכו

סך סכום 
 התמיכה

 64 9 קרן הקולנוע הישראלי עלילתי
    

1,723,930  

  
קרן יהושוע רביבוביץ' 

 לאמנויות
4 34 

    
1,010,000  

סיכום 
 ביניים

  13 98 
    

2,733,930  

 קצר
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
1 5 

         
75,000  

 43 4 רן גשרק  
       

327,000  

סיכום 
 ביניים

  5 48 
       

402,000  

 10 1 קרן יהושוע רבינוביץ' לאמנויות תעודה
       

200,000  

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
6 19 

       
480,000  

  
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
1 4 

       
115,000  

 סיכום
 ביניים

  8 33 
       
795,000  

 43 6 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי יעודי
    

2,631,639  

  
הקרן החדשה לקידום ועידוד 

 יוצרי קולנוע וטלוויזיה
21 67 

    
2,494,075  

סיכום 
 ביניים

  27 110 
    

5,125,714  

 סה"כ
  53 289     

9,056,644  
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 ינמטקיםפעילות הס .2
 

  

 תאור הסינמטקים :4לוח 

 מספר אולמות סינמטק
מספר מקומות 

 ישיבה
מספר סרטים 

 בספריה
מספר ספרים 

 בספריה

 8,000 31,000 1,106 6 ירושלים 

 14,938 39,619 1,141 5 תל אביב

 0 0 629 2 חיפה

 0 0 219 1 ראש פינה

 800 0 400 2 שדרות

 450 2,989 485 2 חולון

עמק  -יאל בית גבר
 הירדן

2 465 0 0 

 0 0 273 2 הרצליה

 24,188 73,608 4,718 22 סה"כ

 

 

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

 סרטים 73,608ל וים בסך הכהסרטים של הסינמטקים נשמר מקומות ישיבה. בספריות 4,718אולמות ובהם  22-הסרטים ב

מספר הספרים  (.31,000 ירושליםובספריית סינמטק  39,619מטק תל אביב סינת הסרטים של וינשמרים בספר םרוב)

מטק ירושלים ובספריית סינ 14,938מטק תל אביב ל )רובם בספריות של סינובסך הכ 24,188בספריות הסינמטקים הוא 

8,000  .)   
 

 הקרנות סרטים ישראליים: 2015טקים בשנת פעילות הסינמ :5לוח 

 מס' הקרנות מס' סרטים סינמטקים

 500 321 ירושלים 

 2,480 605 תל אביב

 207 110 חיפה

 216 65 ראש פינה

 680 278 שדרות

 186 110 חולון

 1,612 40 עמק הירדן -בית גבריאל 

 105 60 הרצליה

סה"כ
 

 1,589 5,986 
 
 

. הקרנות 5,986-ב סרטים ישראליים 1,589,  2015הוקרנו לציבור בשנת עילותם נסקרה בדו"ח שפהסינמטקים מונת שב

בסינמטק , סרטים 321הוקרנו ירושלים בסינמטק ישראליים, סרטים  1,589מתוך  סרטים 605אביב הוקרנו -בסינמטק תל

 ראש פינהבסינמטק  ,סרטים 110רנו הוק חולוןסרטים, בסינמטק  110הוקרנו  חיפהבסינמטק , סרטים 278הוקרנו  שדרות

סרטים )חלק מן  40הוקרנו  בית גבריאל –מועצה אזורית עמק הירדן בסינמטק ו 60, בסינמטק הרצליה סרטים 65הוקרנו 

 הסרטים הוקרנו, כמובן, ביותר מסינמטק אחד(. 

 1,612בית גבריאל נערכו נמטק בסי הקרנות של הסרטים הישראליים,ה (41%) 5,986מתוך  2,480בסינמטק תל אביב נערכו 

נערכו  ראש פינהבסינמטק ( הקרנות, 8%) 500( הקרנות, בסינמטק ירושלים נערכו 11%) 680(, בשדרות נערכו 27%הקרנות )

 הרצליה בסינמטק (, ו3%הקרנות ) 186בסינמטק חולון נערכו ( הקרנות, 3%) 207בסינמטק חיפה נערכו  ,(3%הקרנות ) 216

 (.2%ות )הקרנ 105נערכו 
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 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2015מספר 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

 910 321 91 31 47 35 772 255 ירושלים

 1,384 605 71 18 77 124 1,236 463 תל אביב

 518 110 71 13 6 1 441 96 חיפה

 141 65 24 4 2 1 115 60 ראש פינה

 415 278 33 73 32 85 350 120 שדרות

 407 110 21 7 3 3 383 100 חולון

עמק  -בית גבריאל 
 הירדן

18 74 13 15 9 13 40 102 

 274 60 11 5 11 1 252 54 הרצליה

 4,151 1,589 335 160 193 263 3,623 1,166 סה"כ
 
 

 . מתוכם הוקרנו2015בסינמטקים בשנת  סרטים ישראלים( הוקרנו 1,589-מתוכם סרטים זרים ו 4,151סרטים ) 5,740

 (.9%סרטים ) 495 – נוך( ובמסגרת תכניות חי8%) 456 – הקרנות מוזמנות(, 83%)סרטים  4,789 –במסגרת הקרנות פתוחות 

צופים בהקרנות של סרטים  238,961צופים מתוכם  760,388הקרנות, בפני  14,725-ל בוסרטים אלו הוקרנו בסך הכ 5,740

 ישראלים.

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2015מספר הקרנות בסינמטקים בשנת  :7לוח 

 סינמטקים

 סה"כ תוכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

 910 321 91 31 47 35 772 255 ירושלים

 3,593 2,480 128 21 83 136 3,382 2,323 תל אביב

 1,048 207 95 23 6 1 947 183 חיפה

 733 216 24 4 2 1 707 211 ראש פינה

 685 800 33 73 32 85 620 642 שדרות

 631 186 31 14 3 3 597 169 חולון

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

1,590 580 13 15 9 13 1,612 608 

 590 105 15 6 12 1 563 98 הרצליה

 8,798 5,927 430 181 200 275 8,168 5,471 סה"כ

 

 וג הקרנה וסוג סרטלפי ס 2015פרוט 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

 109,311 35,365 15,369 6,607 7,248 8,368 86,694 20,390 ירושלים

 197,939 78,355 13,678 3,721 10,723 23,876 173,538 50,758 תל אביב

 77,046 21,757 10,110 7,592 800 250 66,136 13,915 חיפה

 32,128 8,535 1,917 606 127 70 30,084 7,859 ראש פינה

 35,759 35,551 2,300 9,360 3,022 5,900 30,437 20,291 שדרות

 20,929 6,143 8,830 3,765 750 100 11,349 2,278 חולון

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

47,722 25,570 780 1,260 540 510 49,042 27,340 

 22,975 4,213 1,582 590 1,310 150 20,083 3,473 הרצליה

 523,427 238,961 54,296 32,781 25,240 39,494 443,891 166,686 סה"כ
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מיליון  17.17רובן הכנסות של סינמטק תל אביב, ₪, מיליון  43.34-הסתכמו ב 2015בשנת הסינמטקים מונת שההכנסות של 

 ₪.מיליון  44.89 -הסינמטקים הסתכמו ב שבעתההוצאות של ₪. מיליון  10.49והכנסות של סינמטק ירושלים ₪ 

 )בש"ח( 2015סך ההכנסות וההוצאות של סינמטקים בשנת  :9לוח 

 הכנסות שם הסינמטק

הכנסות 
שיועדו 
לרכוש 
 קבוע

 הוצאות
השקעה 

 ברכוש קבוע
עודף 
 )גירעון(

נכסים נטו 
ללא הגבלה 

לשימוש 
 לפעילויות

 (8,537,142) (5,778) 390,943 12,063,719 0 10,485,115 ירושלים

 183,596 (154,728) 0 17,322,511 265,462 17,169,783 תל אביב

 0 0 0 3,585,377 0 3,585,377 סינמטק חיפה

 (428,140) 137,053 4,199 1,603,042 0 1,740,095 ראש פינה

 (399,001) (227,341) 24,628 2,807,198 0 2,596,477 שדרות

 0 (197,214) 47,184 2,108,141 0 2,352,539 חולון

 0 0 0 2,864,830 0 2,864,830 עמק הירדן -בית גבריאל 

 104,702 7,841 0 2,537,631 0 2,545,472 הרצליה

 (9,075,985) (440,167) 466,954 44,892,449 265,462 43,339,688 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

 10,485,115 61,910 4,107,250 1,324,529 4,991,426 ירושלים

  48% 13% 39% 1% 100% 

 17,169,783 281,614 0 5,155,452 11,732,717 תל אביב

  68% 30% 0% 2% 100% 

 3,585,377 0 0 2,188,466 1,396,911 חיפה

  39% 61% 0% 0% 100% 

 1,740,095 0 17,218 646,184 1,076,693 ראש פינה

  62% 37% 1% 0% 100% 

 2,596,477 0 720,485 979,817 896,175 שדרות

  35% 38% 28% 0% 100% 

 2,352,539 0 49,551 1,209,700 1,093,288 חולון

  46% 51% 0% 0% 100% 

עמק  -בית גבריאל 
 הירדן

2,086,000 778,830 0 0 2,864,830 

  73% 27% 0% 0% 100% 

 2,545,472 0 0 1,675,000 870,472 הרצליה

  34% 66% 0% 0% 100% 

 43,339,688 343,524 4,894,504 13,957,978 24,143,682 סה"כ

  56% 32% 11% 1% 100% 

 

מקורן בתמיכה  – ₪מיליון  13.96 – 32%מקורן בהכנסות עצמיות,  – ₪מיליון  24.14 –מהכנסות הסינמטקים  56%

מקורן  -₪  אלף 344 - 1%ועוד  לא ציבוריים ורות פרטיים ומגופיםמקורן בהכנסות ממק –₪ מיליון  4.89 – 11%  ,ציבורית

 .מהכנסות אחרות
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 )בש"ח ובאחוזים( 2015פירוט סעיפי הוצאות הסינמטקים בשנת  :11לוח 

שם 
 הסינמטק

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

פרסום 
 ושיווק

 אחזקה
הוצאות 

 מימון
הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

 12,063,719 4,059,722 400,230 1,443,322 873,514 2,689,886 2,597,045 0 ירושלים

  0% 22% 22% 7% 12% 3% 34% 100% 

 17,322,511 172,969 0 3,166,148 0 7,428,582 762,654 5,792,158 תל אביב

  33% 4% 43% 0% 18% 0% 1% 100% 

 3,585,377 0 14,809 464,296 178,326 562,095 592,267 1,773,584 חיפה

  49% 17% 16% 5% 13% <1% 0% 100% 

 1,603,042 22,873 24,758 143,986 31,999 255,275 1,124,151 0 ראש פינה

  0% 70% 16% 2% 9% 2% 1% 100% 

 2,807,198 0 16,620 16,168 21,487 350,484 1,432,288 970,151 שדרות

  35% 51% 12% 1% 1% 1% 0% 100% 

 2,108,141 0 0 0 148,927 326,179 990,240 642,795 חולון

  30% 47% 15% 7% 0% 0% 0% 100% 

בית 
 -גבריאל 

 עמק הירדן

0 1,019,500 950,100 0 847,330 47,900 0 2,864,830 

  0 36% 33% 0% 30% 2% 0% 100% 

 2,537,631 0 5,271 487,056 185,696 1,224,042 0 635,566 הרצליה

  25% 0% 48% 7% 19% <1% 0% 100% 

  44,892,449    4,255,564    509,588       6,568,306    1,439,949    13,786,643    8,518,145    9,814,254   סה"כ

  22% 19% 31% 3% 15% 1% 9% 100% 

 

 13.79 – 31%, הוצאות תפעול –₪ מיליון  8.52 – 19%, הן הוצאות הפקה – ₪מיליון  9.81–הסינמטקים  מהוצאות 22%

 – ₪מיליון  6.57 – 15%-ו ,הוצאות פרסום ושיווק – ₪ מיליון 1.44– 3% ,ת הנהלה והוצאות כלליותהוצאו –₪ מיליון 

 .9%, ₪מילון  4.26 –, והוצאות אחרות ₪אלף  509 –הוצאות מימון , הוצאות אחזקה
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 צפייה בסרטים בבתי הקולנוע בארץ .3
 

 הקרנות הסרטים בבתי הקולנוע  3.1

 2015 בתי קולנוע* בישראל לפי אזור גיאוגרפי, מספר אולמות ומספר מושבים: 12לוח 

 אזור גיאוגרפי
מס' 

 ישובים
 מושבים אולמות בתי קולנוע

 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'    

 8% 3,415 6% 18 13% 5 1 אביב-תל

 40% 17,746 36% 108 24% 9 6 גוש דן

 14% 6,051 17% 51 24% 9 8 מרכז

 15% 6,657 15% 45 13% 5 2 ירושלים

 13% 5,636 13% 39 5% 2 2 חיפה והקריות

 3% 1,140 3% 9 8% 3 3 צפון

 9% 4,075 9% 27 13% 5 5 באר שבע והדרום

 100% 44,720 100% 297 100% 38 27 סה"כ

 2015* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת 
 

 297-בי קולנוע ובת 38-ב סרטים ישראליים, 30, מתוכם סרטים שונים 274 ,2015י בארץ הוקרנו בשנת ביישובים ברח 27-ב

את רשימת כל בתי  4ו בנספח ראמושבים ) 44,720אולמות )בחלק מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם 

אביב, ירושלים, חיפה, שדרות, ראש פינה, חולון -בשבעת הסינמטקים תל הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו

. בנוסף לכך הוקרנו סרטים בישובים קטנים, באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו ומועצה אזורית עמק הירדן בית גבריאל

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

 14-ב (. 8%מושבים ) 3,415-(, ו6%אולמות ) 18מבתי הקולנוע בארץ(, שלהם  13%בתי קולנוע ) 5-סרטים ב אביב הוקרנו-בתל

(. 54%מושבים ) 23,797-( ו53%אולמות ) 159, שלהם (48%בתי קולנוע ) 18-ישובים בגוש דן ובאזור המרכז הוקרנו סרטים ב

-( ו16%אולמות ) 48(, שלהם 13%בתי קולנוע ) 5-נו סרטים באזור הצפון )לרבות חיפה והקריות( הוקרחמישה יישובים בב

אולמות  27(, שלהם 13%ע )ונלבתי קו 5-אזור באר שבע והדרום הוקרנו סרטים בחמישה יישובים ב(, ב16%מושבים ) 6,776

( 15%אולמות ) 45(, שלהם 13%ע )ונלבתי קו 5-אזור ירושלים הוקרנו סרטים בשני יישובים ב( וב9%מושבים ) 4,075-( ו9%)

 (.15%מושבים ) 6,657-ו

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

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

מס' סרטים 
 ישראליים

18 17 16 25 28 27 30 

מס' סרטים לא 
 ישראליים

187 195 216 215 246 221 244 

 274 248 274 240 232 212 205 סה"כ סרטים

מספר צופים 
 בתשלום

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

מספר המסכים 
עליהם הוקרנו 

 הסרטים

264 281 271 281 275 295 297 

מחיר כרטיס 
ממוצע לצרכן 

 בש"ח

31.75 34.5 33.6 33.6 32.5 32 34.5 

 2015* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת  
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ש"ח.  34.5-. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם באולמות 297-ב נווקרהסרטים ש 274-ב מבקריםמיליון  15.59צפו  2015נת בש 

 . ישראליים סרטים וע ברחבי הארץ היוהקולנבבתי  2015הסרטים שהוקרנו בשנת  274מתוך  30

 

 המדינות בהן הופקו הסרטים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ*: 14לוח 

 אחוז מסה"כ מספר סרטים המדינה מס'

 1% 2 אוסטרליה 1

 1% 4 איטליה 2

 1%> 1 איסלנד 3

 1%> 1 אירלנד 4

 3% 8 אנגליה 5

 1%> 1 ארגנטינה 6

 59% 167 ארה"ב 7

 1% 2 ברזיל 8

 1% 4 גרמניה 9

 1%> 1 דנמרק 10

 1% 2 הודו 11

 1%> 1 הולנד 12

 1%> 1 הונגריה 13

 1%> 1 יפן 14

 19% 53 ישראל 15

 1%> 1 ליטא 16

 1%> 1 גיהבנור 17

 1%> 1 ניו זילנד 18

 1% 2 סין 19

 1% 4 ספרד 20

 7% 19 צרפת 21

 1%> 1 קוריאה 22

 1% 3 קנדה 23

 1% 2 רוסיה 24

 1% 2 תורכיה 25

 100% 285 סה"כ  

 ידי המועצה לביקורת סרטים.-על 2015* הנתונים מתבססים על הסרטים שאושרו להקרנה בשנת

 

סרטים  285מתוך  167 –ידי המועצה לביקורת הסרטים -על 2015יותר ממחצית הסרטים שאושרו להקרנה בארץ בשנת 

איטליה, כך גם הופקו ב 4הופקו באנגליה,  (3%) 8( הופקו בצרפת, 7%) 19( הופקו בישראל, 18%) 53הופקו בארה"ב.  – (59%)

בגרמניה ובספרד. שלושה סרטים הופקו בקנדה. שני סרטים הופקו בכל אחת מהמדינות הבאות: אוסטרליה, ברזיל, הודו, 

 רוסיה ותורכיה. 
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 מספר הצופים בסרטים  3.2

 
 2015הגבוה ביותר בשנת ישראלים עם מספר המבקרים -הסרטים הלא :15לוח 

 שמות שחקנים ראשיים שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט מקום

 כריס מורגן ג'יימס וואן 7מהיר ועצבני  1
פול ווקר, וין דיזל, ג'ורדנה ברוסטר, מישל רודריגז, 

 דוויין ג'ונסון, ג'ייסון סטיית'ם

 סנדרה בולוק, ג'ון האם, ג'פרי ראשפייר קופין,  בריאן לינץ' וקייל בלדה פייר קופין המיניונים 2

 פיט דוקטר הקול הראש 3
-פיט דוקטר, מג לא

 פוב, ג'וש קולי
איימי פולר, פיליס סמית, ביל היידר, לואיס בלק, 

 מינדי קלינג, קייטלין דיאס

 בראדלי קופר, סיינה מילר ג'ייסון הול קלינט איסטווד צלף אמריקאי 4

 סת' מקפרלן 2טד  5
אלק סת' מקפרלן, 

 סולקין, ולסלי ויילד
מארק וולברג, סת' מקפרלן, אמנדה סייפריד, ג'ובני 

 ריביסי, ג'ון סלאטרי, ג'סיקה בארת', מורגן פרימן

 סם מנדס גיימס בונד -ספקטר 6
ג'ון לוגאן, רוברט 

 ווייד, ניל פרביס

דניאל קרייג, כריסטוף ואלץ, רייף פיינס, נעמי 
לאה סדו, דייב  האריס, בן וישו, מוניקה בלוצ'י,

 בטיסטה
מחוץ  -בוב ספוג 7

 למים
פול טיביט                       

אקשן( -)סצנות לייב
 מייק מיטשל

ג'ונתן איבל, גלן ברגר       
על פי סיפור מאת: 

סטיבן הילנבורג, פול 
 טיביט

טום קני, ביל פייגר ברייק, רוג'ר בומפאס, קלנסי 
 נטוניו בנדרסבראון, קרולין לורנס, דאג לורנס, א

 אדריאן הודג' ג'ונסון-סאם טיילור גוונים של אפור 50 8

דקוטה ג'ונסון, ג'יימי דורנן, אלואיז ממפורד, לוק 
גריימס, ריטה אורה, ויקטור ראוסק, מקס מרטיני, 
דילן ניל, ג'ניפר אילי, קאלום קית' רני, מרשה גיי 

 הארדן

 קולין טרוורו עולם היורה 9
ריק ג'פה, אמנדה 

 סילבר

כריס פראט, ברייס דאלאס הווארד, וינסנט 
ד'אונופריו, טיי סימפקינס, ניק רובינסון, בי.די. וונג, 

 אירפאן קאן

 אוליבר מגטון 3חטופה  10
לוק בסון, רוברט 

 הארק קמון
 ליאם ניסן, פמקה ינסן, מגי גרייס, פורסט ויטאקר

 
 
 

 הכנסות מסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע 3.3
 

של שמי המילים הטובות צופים בסרטים ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ. בסרט  970,806צפו בסה"כ  2015בשנת 

, 89,020של יובל דלשר צפו באבא ג'ון אלף איש, בסרט  105,687של שי כנות, צפו איביזה , אלף איש. בסרט 150,255זרחין  

 אלף איש. 

מיליון ש"ח. סה"כ  104.30-הסתכם ב 2015הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  30 התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של

מיליון  25.33-והכנסות מהפצת הסרט בחו"ל( הסתכמו ב DVDלא כולל הכנסות ממכירת ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )

  ש"ח.

ההכנסות לא עלו על מן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי באף סרט 

מבקרים בארץ הסתכמו  150,255-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 8.29עלתה המילים הטובות הוצאות ההפקה: הפקתו של הסרט 

 3.54-מבקרים בארץ הסתכמו ב 1.5,399-מיליון ש"ח והכנסותיו מ 4.48עלתה איביזה מיליון ש"ח והפקתו של הסרט  4.42 -ב

 ₪.מיליון 
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מספר צופים, תקציב הסרט והכנסות הסרט מהקרנות  :2015הישראלים שהוקרנו בשנת הסרטים  :16 לוח
 בבתי הקולנוע בארץ

 שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט מס'
סה"כ 
 צופים

מס' 
 מסכים

הכנסות 
)בש"ח( 
מהקרנת 

 הסרט

תקציב הסרט 
 בש"ח

 איבן ניצב רפסודיה בולגרית 1
Yourii 
Datchev  

20,941 18 607,883 4,284,786 

 3,057,261 29,339 6 2,500 מושון סלמונה מושון סלמונה שקופים 2

 2,127,678 1,778,562 21 59,472 לירון בן שלוש אסף קורמן את לי לילה 3

 4,449,663 332,980 12 11,763 נדב לפיד נדב לפיד הגננת 4

 1,352,000 59,675 7 1,233 אפרת כורם אפרת כורם בן זקן 5

 2,999,149 163,140 21 5,581 עזר-טלי שלום עזר-שלוםטלי  פרינסס 6

 3,357,656 86,097 4 1,262 תמר ירום תמר ירום פנסיון פראכט 7

 עמוס גיתאי צילי 8
מרי ג'וזה 

 סנסלם
301 1 6,253 1,576,507 

 4,299,031 180,988 15 3,625 שירה גפן שירה גפן בורג 9

 תפוחים מן המדבר 10
אריק לובצקי, 

 ררימתי ה
 2,928,263 2,024,927 25 69,601 סביון ליברכט

 8,287,917 4,417,768 32 150,255 שמי זרחין שמי זרחין המילים הטובות 11

 4,491,141 560,370 23 18,161 לי גילת לי גילת הקפות 12

 קובי מחט גויאבות 13
אלון גור אריה, 

 קובי מחט
61,423 26 1,925,712 1,792,702 

 4,481,317 3,539,399 28 105,687 עודד רוזן שי כנות איביזה 14

 1,703,798 167,851 8 12,000 און-אורי בר און-אורי בר ילדה שלי 10% 15

 שי כרמלי פולק המסע לכוכב המינימיקים 16
אלון שטרן, שי 

כרמלי פולק, יוני 
 להב

61,961 11 __ __ 

 __ __ 9 4,120 מיכאל בר זהר ריקי שלח טוביאנסקי 17

 1,540,593 138,670 11 5,300 טל גולדברג טל גולדברג אני לא מאמין אני רובוט 18

 אופיר לובל מה כבר יכול לקרות 19

אופיר לובל, אילן 
קובץ, ליאור 

דובדבני, שראל 
 פיטרמן

46,204 18 1,473,010 1,973,535 

 15,761,687 1,766,357 35 63,616 נטלי פורטמן נטלי פורטמן סיפור על אהבה וחושך 20

 4,234,937 884,246 29 62,712 דרור שאול דרור שאול פלאפל אטומי 21

 __ __ 19 9,528 - עופר ויצמן דץ הבלץ 22

 3,900,000 80,995 15 2,901 וידי בילו וידי בילו סוף עידן התמימות 23

 4,137,433 2,455,292 27 89,020 יובל דלשר יובל דלשר באבא ג'ון 24

 754,800 __ 18 16,940 ליאור לדרמן בועז ארמני וג וחריגמסו 25

 4,427,000 83,298 17 2,832 עמוס גיתאי עמוס גיתאי רבין, היום האחרון 26

 4,449,200 1,698,622 21 58,966 יוני גבע יוני גבע אבוללה 27

 2,410,467 205,694 4 8,389 אלעד קינן אלעד קינן היורד למעלה 28

 1,411,500 624,656 20 13,491 ניצן גלעדי ניצן גלעדי יירחתונה מנ 29

 8,113,806 39,623 9 1,021 יוסי אבירם יוסי אבירם הגבעה 30

        970,806 510 25,331,407 104,303,827 
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 סיכום הפעילות  4.1

 2015 סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת: 17 לוח

 טיבלשם הפס

 מס' הסרטים שהוקרנו

מס' 
מס' סרטים  הקרנות

 ישראליים
מס' סרטים 

 זרים
סה"כ 
 סרטים

אחוז 
סרטים 
 ישראליים

 282 26% 170 126 44* פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה 

 326 32% 191 129 62 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -ירושלים 

 252 50% 127 64 63 טריפסטיבל בינלאומי לקולנוע דקומנ -דוקאביב 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

117 123 202 58% 273 

 62 28% 46 33 13 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 45*** 76%  162** 37 125 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 70 48% 50 26 24 אוטופיה

 164 35% 145 94 51 הפסטיבל הגאה -ב סינמטק תל אבי

 78 46% 63 34 29 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 165 68% 121 39 82 פסטיבל קולנוע דרום  -מכללת ספיר 

 44 67% 42 14 28 פסטיבל דקומנטרי במעלות -דוקאביב גליל 

 57 17% 60 50 10 פסטיבל אפוס

 27 33% 27 18 9 פסטיבל הסרטים בערבה

 1,447 49% 1,244 787 613 סה"כ 

 מקבצים של סרטים קצרים 13סרטים קצרים,  *** מתוכם  155מקבצים של סרטים קצרים,  ** מתוכם  41* מתוכם 

 

 2014סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת  :18לוח 

 מס' המבקרים שם הפסטיבל
הכנסות ממכירת 
 בתשלום   כרטיסים בש"ח

בלא 
 תשלום

 סה"כ

 2,495,479 81,650 10,000 71,650 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -יפה ח

 1,066,502 49,907 8,801 41,106 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -ירושלים 

 22,240 66,121 21,121 45,000 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -אביב  דוק

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

6,000 24,000 30,000 29,602 

 193,028 9,915 1,494 8,421 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 201,596 9,577 1,275 7,225 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 89,704 7,873 2,198 5,675 אוטופיה

 115,719 6,898 2,421 4,477 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

 205,574 3,689 2,066 1,623 פסטיבל קולנוע יהודי -ירושלים  סינמטק

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

 22,240 5,446 3,000 2,446 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -אביב גליל  דוק

 256,526 9,883 2,783 7,100 פסטיבל אפוס

 71,732 5,135 2,000 3,135 פסטיבל הסרטים בערבה

 4,769,942 311,094 106,159 203,858 סה"כ

 

 

 

 

 ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים 4.2
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 סך ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים )בש"ח(: 19לוח 

 עודף )גירעון( הוצאות הכנסות שם הפסטיבל

 2,082 6,520,641 6,522,723 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה 

 (5,778) 4,711,091 4,654,639 נועפסטיבל בינלאומי לקול -ירושלים 

 0 502,671 455,080 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -אביב  דוק

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

2,156,485 2,134,862 41,747 

 0 861,062 861,062 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 0 588,995 588,995 פסטיבל אנימציה -יב סינמטק תל אב

 (123,547) 475,145 351,598 אוטופיה

 0 489,120 505,022 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

 (5,778) 768,099 721,435 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 (376,623) 1,824,682 1,448,059 פסטיבל קולנוע דרום  -מכללת ספיר 

 0 502,671 455,080 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -ב גליל אבי דוק

 10,963 684,070 695,033 פסטיבל אפוס

 0 757,619 757,619 פסטיבל הסרטים בערבה

 (456,934) 20,820,728 20,172,830 סה"כ
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 2014שנת  -פירוט מקורות ההכנסה לפי פסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( : 20לוח 

 שם הפסטיבל
ות הכנס

 עצמיות
תמיכות 
 ציבוריות

קרנות 
ותרומות 
 פרטיות

הכנסות 
 אחרות

סה"כ 
 הכנסות

 6,522,723 0 759,493 3,124,609 2,638,621 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה 

40% 48% 12% 0% 100% 

 4,654,639 624,680 1,162,007 1,355,884 1,512,068 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -ירושלים 

32% 29% 25% 13% 100% 

 4,191,659 986,412 497,125 939,152 1,768,970 קומנטריופסטיבל בינלאומי לקולנוע ד -אביב  דוק

42% 22% 12% 24% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  -אביב -אוניברסיטת תל
 סטודנטים

299,534 944,467 688,334 224,150 2,156,485 

14% 44% 32% 10% 100% 

 861,062 0 96,124 413,063 351,875 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -תל אביב  סינמטק

41% 48% 11% 0% 100% 

 588,995 0 0 338,062 250,933 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

43% 57% 0% 0% 100% 

 351,598 0 17,098 180,315 154,185 אוטופיה

44% 51% 5% 0% 100% 

 505,022 0 0 344,203 160,819 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

32% 68% 0% 0% 100% 

 721,435 158,119 135,304 222,438 205,574 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

28% 31% 19% 22% 100% 

 1,448,059 204,515 145,239 1,098,305 0 פסטיבל קולנוע דרום  -מכללת ספיר 

0% 76% 10% 14% 100% 

 455,080 0 133,038 162,302 159,740 קומנטרי במעלותופסטיבל ד -אביב גליל  דוק

35% 36% 29% 0% 100% 

 695,033 36,100 112,589 157,995 388,349 פסטיבל אפוס

56% 23% 16% 5% 100% 

 757,619 0 124,322 548,879 84,418 פסטיבל הסרטים בערבה

11% 72% 16% 0% 100% 

 סה"כ
7,975,086 9,829,674 3,870,673 2,233,976 23,909,409 

33% 41% 16% 9% 100% 
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 2014שנת  -פירוט סעיפי הוצאות הפסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( : 21לוח 

 שם הפסטיבל

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

 אחזקה
שיווק,  
פרסום 
 ויח"צ

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

 6,520,641 340,678 1,300,461 408,610 551,505 1,085,403 2,833,984 לנועפסטיבל בינלאומי לקו -חיפה 

43% 17% 8% 6% 20% 5% 100% 

 4,711,091 1,227,139 836,317 321,202 0 1,052,303 1,274,130 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -ירושלים 

27% 22% 0% 7% 18% 26% 100% 

פסטיבל בינלאומי לקולנוע  -אביב  דוק
 קומנטריוד

1,709,090 941,161 605,301 0 263,345 582,732 4,101,629 

42% 23% 15% 0% 6% 14% 100% 

הפסטיבל  -אביב -אוניברסיטת תל
 הבינלאומי לסרטי סטודנטים

1,105,700 336,574 218,792 0 249,646 224,150 2,134,862 

0% 16% 0% 0% 12% 10% 38% 

לאומי פסטיבל בינ -סינמטק תל אביב 
 לילדים ונוער

318,993 0 207,460 0 143,329 191,280 861,062 

37% 0% 0% 0% 17% 22% 100% 

 588,995 0 142,907 0 93,000 143,362 209,726 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

36% 0% 16% 0% 24% 0% 76% 

 475,145 0 113,398 0 88,823 147,020 125,904 אוטופיה

26% 31% 0% 0% 24% 0% 100% 

 489,120 221,229 69,886 0 88,361 0 109,644 הפסטיבל הגאה -סינמטק תל אביב 

22% 0% 18% 0% 14% 0% 100% 

פסטיבל קולנוע  -סינמטק ירושלים 
 יהודי

197,633 155,191 0 64,241 118,237 232797 768,099 

26% 20% 0% 8% 15% 0% 100% 

 1,824,682 142,500 277,680 0 555,677 539,425 309,400 לנוע דרום פסטיבל קו -מכללת ספיר 

17% 0% 30% 0% 15% 3% 100% 

קומנטרי ופסטיבל ד -אביב גליל  דוק
 במעלות

0 0 0 0 0 502,671 502,671 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 684,070 13,492 133,325 0 63,249 176,056 297,948 פסטיבל אפוס

44% 26% 9% 0% 0% 2% 81% 

 757,619 41,538 40,039 29,858 25,107 163,683 457,395 פסטיבל הסרטים בערבה

60% 22% 3% 0% 0% 5% 91% 

 סה"כ 
8,949,547 4,740,178 2,497,275 823,911 3,688,570 3,720,206 24,419,686 

37% 19% 10% 3% 15% 15% 100% 
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 הפרסים שהוענקו בפסטיבלים 5.1  

פסטיבל הקולנוע בירושלים, פסטיבל ) פסטיבלים 12ידי -ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע עלהוענקו פרסים  2015בשנת 

פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל תל אביב נטים, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטוד אביב,-הסרטים הבינלאומי חיפה, דוק

הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים,  פסטיבלהפסטיבל אוטופיה, פסטיבל הקולנוע הגאה, לסרטי ילדים ונוער, הבינלאומי 

במסגרת , ופסטיבל הסרטים בערבה. כמו כן הוענקו פרסים לאנימציה קומיקס וקריקטורה, פסטיבל אפוסהבינלאומי 

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

 פסטיבל הקולנוע בירושלים  5.1.1

 לזכרו של רוברט ניסים חג'ג'"  העלילתי הטוב ביותרהישראלי סרט "הפרס ב פרסים. 44הוענקו הקולנוע בירושלים בפסטיבל 

בפרס ותיקון  בסרט פעתוהועל ח'ליפה נאטור זכה  "הטוב ביותרהשחקן "בפרס ,  ורונן בן טל לאבישי סיון תיקוןסרט ה הזכ

 .חתונה מניירעל משחקה בסרט אסי לוי  זכתה "השחקנית הטובה ביותר"

 

 2015ירושלים בשנת  -הפרסים שחולקו בפסטיבל הבינלאומי לקולנוע : 22לוח 

 שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט 

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
סכום הפרס 

 בש"ח

תחרות חג'ג' לקולנוע ישראלי 
 עלילתי באורך מלא

פרס חג'ג' לסרט 
העלילתי הטוב ביותר 

 באורך מלא

תיקון/ אבישי 
סיון, רונן בן 

 טל
 120,000 רונן בן טל  אבישי סיון 

פרס חג'ג' לשחקן הטוב 
 ביותר

תיקון/ ח'ליפה 
 נאטור

 10,000 רונן בן טל  אבישי סיון 

פרס חג'ג' לשחקנית 
 ביותרהטובה 

חתונה מנייר/ 
 אסי לוי

 10,000 ניצן גלעדי ניצן גלעדי

פרס חג'ג' לעריכה 
 הטובה היותר

ג'רוזלם/ יואב 
ודורון פז, 
 רעות האן

 10,000 דורון פז דורון פז, יואב פז

פרס חג'ג' למוסיקה 
 הטובה ביותר

בת זונה/ 
 אופיר לייבוביץ

 נירית אהרוני
דוד מנדיל, 

 נירית אהרוני
10,000 

ליר לצילום הטוב -פרס ון
 ביותר

תיקון/ שי 
 גולדמן

 9,000 רונן בן טל  אבישי סיון 

פרס ע"ש ענת פרחי 
לסרט ביכורים הטוב 

 ביותר

חתונה מנייר/ 
 ניצן גלעדי

 20,000 ניצן גלעדי ניצן גלעדי

פרס ע"ש ענת פרחי 
 לתסריט הטוב ביותר

תיקון/ אבישי 
 סיון

 10,000 רונן בן טל  אבישי סיון 

ליר לקולנוע ישראלי -תחרות ון
 תיעודי באורך מלא

ליר לסרט -פרס ון
 התיעודי הטוב ביותר

הוטליין/ 
סילבינה 

 לנדסמן
 סיליבינה לנדסמן

סילבינה 
לנדסמן, פייר 

אוליביה 
 בארדט

30,000 

ליר לבימוי סרט -פרס ון
 תיעודי

בת זונה/ נירית 
 אהרוני

 נירית אהרוני
דוד מנדיל, 

 נירית אהרוני
18,000 

ליר לקולנוע ישראלי -תחרות ון
 קצר

פרס ון ליר לסרט 
העלילתי הקצר הטוב 

 ביותר

הקו של גרייס/ 
רותם 

 קפלינסקי
 9,000 _ רותם קפלינסקי

פרס ון ליר לבימוי הטוב 
 לסרט עלילתי קצר

החזן והים/ 
יהונתן 

 אינדורסקי
 9,000 _ יהונתן אינדורסקי

פרס ון ליר לסרט תיעודי 
 ב ביותרקצר הטו

בנתיים מזל/ 
 מזל בן ישי

 7,000 _ מזל בן ישי

פרס ון ליר לסרט 
אנימציה קצר הטוב 

 ביותר

שלג חם/ אירה 
 אלשנסקי

 7,000 _ אירה אלשנסקי

פרס ברוח החופש לזכרו של 
 ליר-וים ון

פרס קאמינגס לסרט 
 עלילתי

שלושה חלונות 
ותלייה/ איסה 

 קוסיה
 איסה קוסיה

שקומבין 
איסטרפי, 

 ור שאלהמנט
 דולר 4,000

 סיםפר .5
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 2015ירושלים בשנת  -הפרסים שחולקו בפסטיבל הבינלאומי לקולנוע : 22לוח 

 שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט 

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
סכום הפרס 

 בש"ח

פרס אוסטרובסקי לסרט 
 תיעודי 

כפתור 
הפנינה/ 

 פטריסיו גוזמן
 דולר 2,000 רנאטה סקסה  פטריסיו גוזמן

 פרס חביב הקהל תחרות חביב הקהל
ג'רוזלם/ יואב 

 ודורון פז 
 דורון פז דורון פז, יואב פז

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרסי החוויה היהודית 
מיכאלה וליאון המוענקים ע"י 

 קונסטנטינר

פרס ליה לסרט העוסק 
 במורשת יהודית

זלדה: אישה 
פשוטה/ יאיר 

 קדר
 יאיר קדר

יאיר קדר, מיכל 
 ויץ, גילי נדב

 דולר 3,000

פרס אבנר שלו 
למצויינות קולנועית 

 בסרט בנושא השואה

מורשת נאצית: 
מה שעשו 
אבותינו/ 

 דייוויד אוונס

 דייוויד אוונס
, פינולה דווייר
אמנדה פוזי, 
 פיליפ סנדס 

 דולר 3,000

תחרות תא המבקרים 
 FIPRESCIהבינלאומי 

פרסי תא המבקרים 
 FIPRESCIהבינלאומי 

לסרטי ביכורים 
 בינלאומי

שירים 
שלמדתי 

מהאחים שלי/ 
 קלואי ז'או

 דקלה ברקאי  קלואי ז'או
תעודה רשמית 

מטעם 
 הפסטיבל

תחרות פורום מבקרי הקולנוע 
 בישראל

רום מבקרי פרס פו
הקולנוע בישראל לסרט 

 העלילתי הטוב ביותר

שם זמני/ -נדיה
 טובה אשר

 טובה אשר
-אסתי יעקב

 מקלברג

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

התחרות לאמנות וידאו וקולנוע 
 2015ניסיוני 

ליר, -פרס ע"ש ליה ון
 בתרומת רבקה סקר

מפעל/ מאיה 
 גלר

 12,000 _ מאיה גלר

קולנוע התחרות לאמנות וידאו ו
פרס קרן משפחת  2015ניסיוני 

 אוסטרובסקי

אחרון היורים 
מגוף ראשון/ 

בועז לוין, אדם 
 קפלן 

בועז לוין, אדם 
 קפלן

_ 8,000 

מענק להפקת סרט גמר 
תיעודי של סטודנט 
 מצטיין מקום ראשון

היפה בנשים/ 
 מיה צרפתי

 45,000 _ מיה צרפתי

 מענק ע"ש אלכס ברנשטיין

מר מענק להפקת סרט ג
תיעודי של סטודנט 

 מצטיין מקום שני

יניב/ מעין 
 שורץ

 20,000 _ מעין שורץ

פרס מועדון מבקרי 
הקולנוע הצעירים של 
-הסינמטק לסרט ילדים

 קמינגס

מטוסי נייר/ 
 רוברט קונולי

 רוברט קונולי
רוברטו קונולי, 
מגי מיילס, ליז 

 קירני
 דולר 3,000

תחרות מועדון מבקרי הקולנוע 
 של הסינמטקהצעירים 

פרס הסרט העלילתי 
 מקום ראשון

פיירו/ בי"ס 
תיכון חדש תל 

 אביב

מדר, -יובל פרנס
מאיה אברמובסקי 

 הנץ -ואדר זהר

-יובל פרנס
מדר, מאיה 
אברמובסקי 

 הנץ -ואדר זהר

2,000 

תחרות היצירה הצעירה ע"ש 
 וים ון ליר

פרס הסרט העלילתי 
 מקום שני

אחרון ודי/ 
תיכון הכפר 

 הירוק

אי דאי ממן, קור
יוליה 

קוז'וחובסקיה, טל 
 כהן גלעד, 

 ורד גורא

קוראי דאי ממן, 
יוליה 

קוז'וחובסקיה, 
 טל כהן גלעד, 

 ורד גורא

1,000 

פרס הסרט העלילתי 
 מקום שלישי

אלבי ואלמה/ 
תיכון תלמה 

 ילין

תום נשר, עומר 
אושיה, טל גלאון, 

איתמר פנחס, 
 מאיה מלניק

תום נשר, עומר 
אושיה, טל 

לאון, איתמר ג
פנחס, מאיה 

 מלניק

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

פרס הסרט התיעודי 
 מקום ראשון

להסתכל 
למרחק/ תיכון 

 אביב רעננה

דן חיימי, אור 
 וירניק, אלון כהן

דן חיימי, אור 
 וירניק, אלון כהן

2,000 

פרס הסרט התיעודי 
 מקום שני

קרוהוני ואני/ 
גן  -אורט רבין 

 יבנה

ידו בן רז אסייג, ע
ישי, יובל כהן, 

 שקד מזרחי

רז אסייג, עידו 
בן ישי, יובל 

כהן, שקד 
 מזרחי

1,000 

פרס הסרט התיעודי 
 מקום שלישי

אמא אבא וכל 
השאר/ תיכון 
 עמקים תבור

יונתן ברזני, יונתן 
עמרני, מורן 

 תורג'מן

יונתן ברזני, 
יונתן עמרני, 
 מורן תורג'מן

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל
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 2015ירושלים בשנת  -הפרסים שחולקו בפסטיבל הבינלאומי לקולנוע : 22לוח 

 שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט 

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
סכום הפרס 

 בש"ח

 סרט החברתיפרס ה

בארץ זרה/ 
-תיכון דנציגר

דרכא, קריית 
 שמונה

נוי טויטו, נעמא 
פארס, אביב זיו, 

 טל אדרי

נוי טויטו, נעמא 
פארס, אביב 
 זיו, טל אדרי

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

 פרס ההפקה
אלבי ואלמה/ 

 מאיה מלניק
_ 

תיכון תלמה 
 גבעתיים -ילין 

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

 הפרס העריכ
פיירו/ אלעד 

אור, יובל 
 מדר-פרנס

_ 
תיכון חדש תל 

 אביב יפו

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

 פרס הצילום
כמו גאיה, כמו 

יונתן/ אור 
 רוזנברג

_ 

 תיכון 
אלון למדעים 

ולאמנויות, 
 רמת השרון

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

 פרס התסריט
לנה/ איציק 

 סלמי
_ 

תיכון אחד העם 
 פתח תקווה –

ה רשמית תעוד
מטעם 

 הפסטיבל

 פרס הבימוי
ראש ממשלת 
הילדים/ מיה 

 יערי
 

תיכון ע"ש יצחק 
 צבי-בן

תעודה רשמית 
מטעם 

 הפסטיבל

 2015תחרות פיצ'ינג ירושלים, 

 ליר-פרס קרן ון
אין עתיד/ איתי 

תמיר, רומן 
 שומונוב

 איתי תמיר רומן שומונוב 
20,000 

 –פרס ואוטר ברנדרכט 
 ליר-ליה ון

י נולדת
בירושלים ואני 
עדיין חי/ יונתן 

דובק, יוסי 
 עטיה 

 יוסי עטיה 
איתן מנצורי, 

 יונתן דובק
 אירו 4,000

 YAPIMLABפרס 

לא פה ולא 
שם/ מייסלין 

חמוד, שלומי 
 אלקבץ 

 שלומי אלקבץ מייסלון חמוד 
-שווה ערך ל

 אירו 5,000

פרס פרויקט הקולנוע 
שוק -IFPהעצמאי 

 הסרטים העצמאיים

ולא  לא פה
שם/ מייסלין 

חמוד, שלומי 
 אלקבץ 

 שלומי אלקבץ מייסלון חמוד 
-שווה ערך ל

 אירו 5,000

מענק פוסט מטעם 
 Digital Districtאולפני 
 , פריז

סופת חול/ 
עילית זצקר, 
אסתי יעקב 

מקלברג, חיים 
 מקלברג

 עילית זקצר 
אסתי יעקב 

מקלברג וחיים 
 מקלברג

 -שווה ערך ל
 אירו 25,000

המיזם לקולנוע  מענק
ירושלים לשירותי פוסט 

 בירושלים 

הבית האחרון/ 
אודי אלוני, דוד 

 זילבר 
 _ דוד זילבר אודי אלוני 

 

 
 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה  5.1.2

קרן  בחסות עלילתילסרט  פרס"זכה באלעד קידן להיורד למעלה פרסים:  41הבינלאומי בחיפה הוענקו  סרטיםבפסטיבל ה

למה עזבתני הסרט ו "פרס לסרט תיעודי ע"ש רוזליה כץ ז"לב" זכהרז לאופר לאבמילותיו שלו  –רבין הסרט  ;"פהתרבות חי

 ."ענת פרחי ז"ל על שם סרט ביכוריםעבור פרס "בזכה , הדר מורגשל 
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 2015חיפה בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי  :23לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
הסרט  שם שם הפרס

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט
הפרס 
 בש"ח

 קולנוע ישראלי עלילתי

פרס קרן תרבות חיפה לסרט 
 עלילתי

היורד למעלה/ 
אלעד קידן, ספירו 

 הפקות
 אלעד קידן

איתן מנצורי, אלי 
מאירוביץ, יהונתן 

דובק, דני 
 גולדברג

100,000 

פרס לסרט ביכורים ע"ש ענת פרחי 
 ז"ל

עזבתני/ הדר  למה
מורג, יעל 

אבקסיס, הלל 
רוזמן, אלי 

 מאירוביץ

 הדר מורג
יעל אבקסיס, 

הלל רוזמן, אלי 
 מאירוביץ

50,000 

פרס לתסריט, בשיתוף איגוד 
 התסריטאים 

  מיכל ויניק  ברש/ מיכל ויניק
איילת קייט, 
 אמיר הראל

8,000 

פרס ע"ש דני לרנר לשחקנית בסרט 
 עלילתי

ברש/ סיון נועם 
  שמעון

  מיכל ויניק
איילת קייט, 
 אמיר הראל

10,000 

פרס ע"ש דני לרנר לשחקן בסרט 
 עלילתי

  מיכל ויניק  ברש/ דביר בנדק
איילת קייט, 
 אמיר הראל

10,000 

פרס לתרומה אמנותית בולטת 
בתחרות הקולנוע הישראלי 

 העלילתי

למה עזבתני/ הדר 
מורג, יעל 

אבקסיס, הלל 
רוזמן, אלי 

 ץמאירובי

 הדר מורג
יעל אבקסיס, 

הלל רוזמן, אלי 
 מאירוביץ

 תעודה

 קולנוע תיעודי

פרס לסרט תיעודי ע"ש רוזליה כץ 
 ז"ל

במילותיו  -רבין 
 שלו/ ארז לאופר

 ארז לאופר
אורלי טופל, ויוי 

 הלפרן
30,000 

 ציון לשבח לסרט תיעודי
 -תרצה אתר 

ציפור בחדר/ ארי 
 דוידוביץ

 תעודה ביץ'ארי דוידו ארי דוידוביץ'

 ציון לשבח לסרט תיעודי
פה ולא שם/ דנאי 

 אילון
 תעודה פול קדיו דנאי אילון

 קולנוע קצר

מענק קרן גשר לסרט קצר עצמאי 
 עלילתי

כלבי ציד/ עומר 
 טובי

 עומר טובי
סימה סרטים 

 ת"א
13,000 

מענק קרן גשר לסרט קצר עצמאי 
 עלילתי

 8,000 איריס זכי איריס זכי חפיפה/ איריס זכי

מענק קרן גשר לסרט קצר בתי ספר 
 לקולנוע

עיקרון החסד/ 
 מאיה קסל

 מאיה קסל
ביה"ס לקולנוע 

וטלוויזיה סם 
 שפיגל, ירושלים

7,000 

 מענק קרן גשר לסרט אנימציה קצר אנימציה  ישראלית
אגם/ אלה גריסרו, 

 דנה לוי
אלה גריסרו, 

 דנה לוי
 7,000 מנשר לאמנויות

פורום הפיצ'ינג 
 חיפה 12-ינלאומי ההב

מענק קרן הקולנוע הישראלי לעידוד 
 פיתוח תסריט

אם החיילים/ לילה 
 סרטים

 15,000 איתי תמיר דנה גולדברג

 -מענק שירותי עריכה טריילר 
 "אופוס פרודקשיין"

בדרך לשם/ ינוסן 
 הפקות

 גיל דנון
אפרת דנון, מוש 

 דנון
3,000 

מענק שירותי עריכת סאונד של 
 דג'אנגסאונ

שמן מהתחנה 
המרכזית/ אפיקים 

 מאוחדים

אסף ברנשטיין, 
 עידו רוזנבלום

חיליק מיכאלי, 
תמי לאון, 

 אברהם פרחי
3,000 

 רותי פריבר אסיא/ גם סרטים ציון לשבח
יואב רואה, 
 אורית זמיר

_ 

 OTHERמענק השלמה "קרן 
ISRAEL" 

איש הברזל/ 
 פרסקו הפקות

 _ טוני קופטי יוסי ארצי

רטי גמר פיצ'ינג ס
עלילתיים של 

סטודנטים )לראשונה 
 בישראל(

 מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
ביום שאבי מת/ 

 סם שפיגל
 25,000 _ נאיף חמוד

 מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
בתוך הקליפות/ 

 מנשר לאמנות
 20,000 _ תומר שושן

 20,000 _ בועז פרנקל / סם שפיגל212 מענק עריכה ועריכת סאונד

 מענק עריכה ועריכת סאונד
תום/ אוניברסיטת 

 תל אביב
 3,000 _ יעל רפפורט

 הרב/ סם שפיגל ציון לשבח
אורית הרץ, 

 יאיר אגמון
_ _ 

 סינמרקט חיפה
מענק פוסט פרודקשן של מעבדות 

POST REPUBLIC גרמניה 
שבוע ויום/ 

 בלאקשיפ הפקות
 _ אסף פולונסקי 

20,000 
 יורו

 יצירה צעירה
אש העיר חיפה לסרט חיפאי פרס ר
 עלילתי

צווארון אדום/ 
 -תיכון עירוני ה' 

 חיפה
 עמית פידלמן

תיכון עירוני ה', 
 חיפה

1,000 
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 2015חיפה בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי  :23לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
הסרט  שם שם הפרס

הזוכה/ מקבל 
 הפרס

סכום  מפיק הסרט במאי הסרט
הפרס 
 בש"ח

 מענק האוזן השלישית -ציון לשבח 

זוהר הרקיע/ 
קריית החינוך 

ראשון  -רביבים 
 לציון

 אדוה לויה
קריית החינוך 

רביבים, ראשון 
 לציון

מנוי לאוזן 
 השלישית

 מענק האוזן השלישית -לשבח ציון 
בארץ לעולם לא/ 

רמת  -תיכון אלון 
 השרון

 אור רוזנברג
תיכון אלון, רמת 

 השרון
מנוי לאוזן 
 השלישית

 מענק האוזן השלישית -ציון לשבח 

העולם קצת 
ממהר/ תיכון 

 -טשרניחובסקי 
 נתניה

 ילנה בלאוס
תיכון 

טשרניחובסקי, 
 נתניה

מנוי לאוזן 
 השלישית

 - גיטל ויז'ן לסרט תיעודימענק די
 IIIמקום 

Rise  תיכון אלון /
 רמת השרון

 יסמין ניסים
תיכון אלון, רמת 

 השרון
ערכת 
 סאונד

מענק עירית חיפה לסרט העלילתי 
  IIIמקום 

קו חמש/ תיכון 
 תל אביב -חדש 

מאיה 
 אברמובסקי

תיכון חדש, תל 
 אביב

1,000 

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 
יצירה חברתית צעירה לקידום 

 IIמקום  –לסרט תיעודי 

החיים על פי 
תומר/ תיכון כרמל 

 יגור -זבולון 
 עמית וולף

תיכון כרמל 
 זבולון, יגור

שווי 
2000 

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 
לקידום יצירה חברתית צעירה 

 IIמקום  –לסרט עלילתי 

אזעקת אמת/ 
כפר  -תיכון רבין 

 סבא
 עומר גלבוע

חינוך תיכון בית 
ע"ש יצחק רבין, 

 כפר סבא

שווי 
2000 

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 
לקידום יצירה חברתית צעירה 

 לסרט התיעודי הטוב ביותר

לדעת להקשיב/ 
רמת  -אורט אבין 

 גן

איברשטיין 
 יוליה

אורט אבין, רמת 
 גן

שווי 
3500   

מענק יוקי ניידת שידור לסרט 
  העלילתי הטוב ביותר

תכת/ תלמה ילין מ
 גבעתיים  -

 אברהם ארנסון 
תלמה ילין, 

 גבעתיים
שווי 
5500 

פרסי תא מבקרי 
 הקולנוע בישראל

לסרטים שהוקרנו 
-2014במהלך שנת 
2015 

פרס לסרט הישראלי העלילתי הטוב 
 ביותר

את לי לילה/ אסף 
 קורמן

 אסף קורמן
אסתי יעקב 

מקלברג, חיים 
 מקלברג

 תעודה

 שראלי עלילתיפרס לשחקן בסרט י
מיתה טובה/ זאב 

 רווח
שרון מימון, טל 

 גרנית

טליה 
קלינהנדלר, 

אסנת הנדלסמן 
קרן, חיים 

מקלברג, אסתי 
 יעקב מקלברג

 תעודה

פרס לשחקנית בסרט ישראלי 
 עלילתי

את לי לילה/ 
 דיאנה איבגי

 אסף קורמן
אסתי יעקב 

מקלברג, חיים 
 מקלברג 

 תעודה

 פרס לסרט הזר הטוב ביותר
ת חורף/ סרטי שנ

 אורלנדו
נורי בילגה  

  ג'יילן.
זיינפ אוזבאטור 

 אטאקן
 תעודה

תחרות כרמל לקולנוע 
 בינלאומי

 פרס לסרט הטוב ביותר
שם בדוי: מריה/ 

 חוזה לואיס רוחלס
חוזה לואיס 

 רוחלס
 40,000 פדריקו דוראן

  
ציון לשבח תחרות כרמל לקולנוע 

 בינלאומי
 נעמי קוואסה אן/ נעמי קוואסה

מסה סוואדה, 
קויצ'ירו 

פוקושימה, 
 יושיטו אויאמה

 תעודה

פרס תא מבקרי הקולנוע 
 האירופי "פדאורה"

 פרס הסרט הטוב ביותר
הברית הלגמרי 
חדשה/ ז'קו ואן 

 דורמל
 תעודה ז'קו ואן דורמל ז'קו ואן דורמל

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

  ישראליות ליהדות"

 ט הטוב ביותרפרס הסר
הדיבוק/ מרסין 

 ורונה
 מרסין ורונה

מרסין ורונה, 
 מרק רוזנבאום

20,000 

 פרס מפעל חיים 
על תרומה לקולנוע התיעודי 

 הבינלאומי ולזכרון השואה בקולנוע
 פסלון _ _ קלוד לנצמן

 

 אביב-הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטארי בתל -דוק אביב   5.1.3
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 קטגוריות תחרות. שבעבמסגרת פרסים  26הוענקו אביב -רי בתלאלקולנוע דוקומנטבינלאומי האביב -דוקבפסטיבל 

זכה  הישראלית . בתחרותאמנדה וילדרללהתמודד עם הפיל  הסרט "הראשוןהמקום פרס "בתחרות הבינלאומית זכה ב

 ".המקום הראשוןפרס "בסילבן ביגלאייזן  לשעד קצה הזריחה הסרט 

 

 2015אביב בשנת -בפסטיבל דוק זוכי הפרסים :24לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
שם הסרט 

הזוכה/מקבל 
 הפרס

 שם המפיק שם הבמאי
סכום הפרס 

 בש"ח 

 תחרות ישראלית

פרס הסרט 
הישראלי הטוב 

 ביותר

עד קצה הזריחה/ 
 סילבן ביגלאייזן

 סילבן ביגלאייזן
סילבן 

ביגלאייזן,גרגורי 
 זלצמן,אלן קנול

70,000 

-אולפני זינקו
משמרות עריכה 

   10,000בשווי 

השכרת  -גליקסון
              10,000ציוד בשויי 

חבילת  -רות דיסקין
הפצה בשווי 

15,000  

 ציון לשבח
שבעה ימים בסנט 
פטרסבורג/ ראובן 

 ברודסקי
 20,000 ראובן ברודסקי ראובן ברודסקי

פרס ראש העיר תל 
ב יפו לסרט אבי

 ביכורים

שיח לוחמים: 
הסלילים הגנוזים/ 

 מור לושי
 מור לושי

דניאל סיון,הילה 
 מדליה,נטע צוובנר

30,000 

 פרס הצילום
קרדיט לרצח/ יונתן 

 צ'רני
ולאדי )ואדים( 

 אנטונביץ
ולאדי )ואדים( 

 אנטונביץ
4,000 

 פרס העריכה
שבעה ימים בסנט 
פטרסבורג/ ראובן 

 ברודסקי
 4,000 ראובן ברודסקי דסקיראובן ברו

 פרס התחקיר
שיח לוחמים: 

הסלילים הגנוזים/ 
 מור לושי

 מור לושי
דניאל סיון,הילה 
 מדליה,נטע צוובנר

4,000 

פרס המוזיקה 
 המקורית

שבעה ימים בסנט 
פטרסבורג/ עדי 

 רנרט
 5000 ראובן ברודסקי ראובן ברודסקי

 תחרות עומק שדה
פרס החזון 

 האמנותי
ן של מכונת הזמ

 סם/ מת'יו בייט
 מת'יו בייט

Rebecca 
Summerton, 
Sophie Hyde 

11,826 

 תחרות תרבות ואמנות

פרס תרבות 
 ואמנות

סרט ערבית/ איל 
שגיא ביזאווי, שרה 

 צפרוני

איל שגיא ביזאווי 
 ושרה צפרוני

 10,000 אסנת טרבלסי

ציון לשבח מטעם 
 חבר השופטים

וידוי/  –מתי כספי 
 דליה מבורך, דני

 דותן

דליה מבורך,דני 
 דותן

אורי בורדה,שמי 
שינפלד,עמיתן 

 מנלזון
  

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
מאירופה ומדינות הים 

 התיכון

פרס הבמאי מטעם 
פדרציית  –פדאורה 

מבקרי הקולנוע 
מאירופה ומדינות 

 הים התיכון

עד קצה הזריחה/ 
 סילבן ביגלאייזן

 סילבן ביגלאייזן
סילבן 

ביגלאייזן,גרגורי 
 זלצמן,אלן קנול

5,000 

ציון לשבח מטעם 
חבר השופטים של 

 פדאורה

על כורחך/ אסף 
 בנית

   אסף בנית אסף בנית

 תחרות בינלאומית

פרס הסרט 
הבינלאומי הטוב 

 ביותר

להתמודד עם 
הפיל/ אמנדה 

 וילדר
 אמנדה וילדר

Jay Craven, 
Robert Greene, 
Amanda Wilder 

20,000 

 ציון לשבח
-נוער גרמני/ ז'אן
 גבריאל פריו 

 גבריאל פריו-ז'אן

Nicolas 
Brevière,David 
Epiney,Meike 

Martens 

  

 פרס הקהל פרס הקהל
גרסא דינקותא/ 

 נועה רוט
 נועה רוט

אביגיל שפרבר, 
 לילך אדלר

5,000 
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 2015אביב בשנת -בפסטיבל דוק זוכי הפרסים :24לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
שם הסרט 

הזוכה/מקבל 
 הפרס

 שם המפיק שם הבמאי
סכום הפרס 

 בש"ח 

 תחרות סטודנטים

פרס ראשון 
בתחרות 

 הסטודנטים

בניין אחד וארבעים 
רוקדים/ אנשים 

 מיקי פולונסקי
 מיקי פולונסקי

 -מיקי פולונסקי
 מנשר

 באדיבות - 10,000
Pond 5 

-אולפני זינקו
משמרות עריכה 

  5,000בשווי 

השכרת  -גליקסון
           3,000ציוד בשווי 

פרס שני בתחרות 
 הסטונדטים

בינתיים מזל/ מזל 
 בן ישי

 מזל בן ישי
מזל בן ישי,איציק 

בית ספר  -הרמן
 מעלה

4,000 

פרס שלישי 
בתחרות 

 הסטודנטים

אטוואל/ ניצן להב, 
ליאת רביב, לי בן 

 וייס 

ניצן להב, ליאת 
 רביב, לי בן וייס

בית  -ליאת רביב
 ספר ספיר

3,000 

 פיצ'ינג סטודנטים

 מקום ראשון
המקום של מתי 

 המקלל/ רון אזולאי
 רון אזולאי

בצלאל, המכללה 
האקדמית לאמנות 

צוב, המחלקה ועי
 לאמנויות המסך

21,000 

 מקום שני
החיים על פי 

אלכנסדרה/ רעיה 
 ורדי טבול

 רעיה ורדי טבול

סמינר הקיבוצים, 
המכללה לחינוך 

לטכנולוגיה 
ולאמנויות, בית 

הספר לתקשורת 
 וקולנוע

10,000 

 מענק הפקה 
אין דה צנטרום אוף 

תל אביב/ חיים 
 בלילה

 חיים בלילה
 המכללה האקדמית

 בית ברל
10,000 

מענק של שני ימי  
 עריכת און ליין

פרי קאנטרי/ מוריה 
 בן אבות

 מוריה בן אבות
החוג לקולנוע, 

אוניברסיטת תל 
 אביב

מענק של שני ימי  
 עריכת און ליין

ימי  3מענק של 
 עריכת סאונד

מגמגם בשטף/ 
 עידו סונסינו חן

 עידו סונסינו חן
מנשר לאמנות, 
בית ספר גבוה 

 כז תרבותומר

ימי  3מענק של 
 עריכת סאונד

 דוקצעיר

מקום ראשון 
 בתחרות דוקצעיר

אני מרגישה שאני 
 מרגיש/ עמית פיפל

 עמית פיפל
קרית חינוך מעין 

קיבוץ עין -שחר
 החורש

ציוד  -גליקסון
להשכרה בשווי 

2,000  

מקום שני בתחרות 
 דוקצעיר

אלאא ועפרי/ אלאא 
 ראפע

 אלאא ראפע
נעמת הוד השרון 

 ומג'דל כרום
סדנת  -ג'אמפ קאט

 עריכה

מקום שלישי 
 בתחרות דוקצעיר

לאמא שלי יש 
 סולם/ אשרת ניר

 קציר רחובות אשרת ניר
ערכת סאונד מתנת 

 דיגיטל ויז'ן

 

 
 
 
 
 

 

 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים 5.1.4

ישראלית זכה בפרס "הסרט העלילתי פרסים: בקטגוריה של התחרות ה 21בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים הוענקו 

יאיר פרידמן. בתחרות הבינלאומית זכה בפרס "הסרט העלילתי הטוב ביותר" הסרט לבית שלישי הטוב ביותר" הסרט 

 .טנרושל עדי ק בלקאאוט

 2015זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים  :25לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
סרט שם ה

הזוכה / מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
 סכום הפרס  

 בש"ח    

 התחרות הבינלאומית

הסרט העלילתי 
 הטוב ביותר

בלקאאוט/ עדי 
 קוטנר

 עדי קוטנר
עדי משניות, עידו 

 ברון
30,000 

הצילום הטוב 
 ביותר

ימים/ טימותי  90 
 יאנג

 טימותי יאנג
טימותי יאנג, 

 צ'רצ'ון לאו
5,000 

העריכה הטובה 
 ביותר

מקטעים/ אגניסקה 
 וואסקזינסקה

אגניסקה 
 וואסקזינסקה

מלגורזטה 
 קונטליסקה

5,000 
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 2015זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים  :25לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
סרט שם ה

הזוכה / מקבל 
 הפרס

 מפיק הסרט במאי הסרט
 סכום הפרס  

 בש"ח    

התסריט הטוב 
 ביותר

צ'ום/ ג'ורנדור 
 רגנסון

 5,000 אליזבת רוז ג'ורנדור רגנרסון

 הבימוי הטוב ביותר
הו לוסי/ אטצוקו 

 היריננגי
 אטצוקו היריננגי

פרי לונג, קן 
נטסורה, אריק 

 אלפוסון
5,000 

הסרט הדוקומנטרי 
 הטוב ביותר

אם אמא לא 
שמחה, אף אחד 
לא שמח/ מאי דה 

 גונל

 מאי דה גונג'
ג'ול אוף דן קאמפ, 

 כריס סטנגר
5,000 

 ציון לשבח
ילדי מפתח/ אלעד 

 גולדמן
   נעה בכר אלעד גולדמן

 ציון לשבח התחרות הבינלאומית
חארות/ אגתה 

 וויסרובסקה
 קהאגתה וויסרובס

אדה וודה, 
 קתרזניה תימוז

  

 התחרות הישראלית

הסרט העלילתי 
 הטוב ביותר

בית שלישי/ יאיר 
 פרידמן

 20,000 יותם קניספל יאיר פרידמן

הצילום הטוב 
 ביותר

תעשי בכאילו/ איתי 
 גרוס

 צורית הר ציון
נעמה קשת, נטלי 
 מלמד, ירדן שמעוני

5,000 

העריכה הטובה 
 ביותר

 5,000 דינה זילברג אוריה הרץ אחים/ אוריה הרץ

התסריט הטוב 
 ביותר

על הגבול/ מיכאל 
 שטרן

 דמיטרי קונופליוב
אבנר מלכיס, נגה 

 גולדרייך
5,000 

 חביב הקהל
סי מינור/ איתי 

 שלמברג
 5,000 ליאת דאודי איתי שלמברג

התחרות הישראלית 
 פרס פורום המבקרים 

 הסרט המצטיין
תמיד אותו דבר/ 

 קינחמן פיקובס
 נחמן פיקובסקי

מעין פוס, רעיה 
 שוסטר

  

התחרות הישראלית 
 פרס פורום המבקרים 

 ציון לשבח
ברית מעמקים/ 

 אריה הספרי
 אריה הספרי

ערד בן חיים, עומר 
 בן סימון, עידו ברון

  

 ציון לשבח
תעשי בכאילו/ 
 צורית הר ציון

 צורית הר ציון
נעמה קשת, נטלי 
 מלמד, ירדן שמעוני

  

 לשבחציון 
בית שלישי/ יאיר 

 פרידמן
   יותם קניספל יאיר פרידמן

תחרות הסרט העצמאי 
 הקצר

 הסרט הטוב ביותר
הקו של גרייס/ 
 רותם קפלינסקי

 רותם קפלינסקי
אייל שיראי, טינקר 

 רוזן
10,000 

 3,000 גל קדוש עומרי לרון כלולות/עומרי רון הבימוי הטוב ביותר

 נטעלי בראון לי בר אוןנדר/ נטע הבימוי הטוב ביותר
נטעלי בראון, רונן 

 שגיא
3,000 

 חביב הקהל
קפונקה/ טל 

 גרינברג
 טל גרינברג

טל גרינברג, משה 
משעלי, נועה 

 עורקבי
2,000 

 

 " קולנוע דרוםפסטיבל " 5.1.5

הסרט הטוב פרס "זכה ב "קולנוע דרום חדשתחרות סרטי "פרסים. במסגרת  22בפסטיבל "קולנוע דרום" בשדרות הוענקו 

"אוצרות  בקטגוריהרותם מורט. לצומת הרוחות הסרט בשיתוף הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" ע"ש מיקה איילון  ביותר

שיר דנאי אילון, לפה ולא שם ערן ברק, לרדס כ"ץ אהובתי פמיכל אבוקסיס, לשם.אב סרטים:  5-תיעודית" הוענקו פרסים ל

 פיר ראול גרייצר. אול מנייןרפאל בלולו, ושל ידידותי 

 

 

 

 2015זוכי הפרסים בפסטיבל קולנוע דרום בשנת : 26לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
שם הסרט הזוכה/  

 מקבל הפרס
במאי                  

 הסרט
 מפיק הסרט

סכום 
 הפרס 

 אוצרות תיעודית

 - 
שם.אב/ מיטל 

 אבוקסיס
 8,000 מיטל אבוקסיס מיטל אבוקסיס

 - 
פרדס כ"ץ אהובתי / 

 ערן ברק
 8,000 ערן ברק ערן ברק

 8,000 פול קדיו דנאי אילון פה ולא שם/ דנאי אילון - 
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 2015זוכי הפרסים בפסטיבל קולנוע דרום בשנת : 26לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה              

 שם הפרס
שם הסרט הזוכה/  

 מקבל הפרס
במאי                  

 הסרט
 מפיק הסרט

סכום 
 הפרס 

 - 
שיר ידידות/ רפאל 

 בלולו
 8,000 יאיר קידר רפאל בלולו

 - 
מניין/ אופיר ראול 

 גרייצר
 אופיר ראול גרייצר

אופיר ראול 
 גרייצר

8,000 

 קולנוע דרום החדש

לסרט   ם ראשוןמקו
ע"ש מיקה  הטוב ביותר

איילון ובשיתוף הרשות 
 השנייה לטלוויזיה ולרדיו

צומת הרוחות/ רותם 
 מורט

 7,000 נטע מורט רותם מורט

המקום השני לסרט 
 הטוב ביותר 

תוך כדי תנועה/ ענבר 
 כורם

 5,000 ענבר כורם ענבר כורם

 4,000 בוביץ'יעל לי עומר זולטק אביו/ יעל ליבוביץ' פרס ההפקה

 4,000 דנה נפתלי דמיאן צצקין מתחת לעץ/ טל רז פרס הצילום

 4,000 יאנה לרנר יאנה לרנר סאשקה/ אוהד דדון פרס העריכה

פרס סרט האנימציה 
 הטוב ביותר

 5,000 שרה אלקיים טליה סבתו בסימן טוב/ טליה סבתו

פרס הפיילוט הטלוויזיוני 
 הטוב ביותר

 ענת אורן ורןאוי ענתי/ ענת א
ליאור בכר ונבו 

 יעקובוביץ'
5,000 

 פיצ'ינג טלוויזיה
 פרס ראשון

שימוש עצמי/ איתי 
 בריצי

 5,000   איתן בריצי

 נבט מזור כפרות/ נבט מזור פרס ראשון
 

5,000 

פרסים ייעודיים 
 ליוצרים צעירים

 20,000 אדם קלדרון אדם קלדרון השחיין/ אדם קלדרון - 

 - 
ר/ דרור ספינת המדב
 שוחט

 20,000 דרור שוחט דרור שוחט

 - 
על כיסא הבמאי יושבת 

 אישה/ סמדר זמיר
 20,000 סמדר זמיר סמדר זמיר

 קולנוע דרום החדש

 פרס עיצוב הפסקול 
מבעד לזכוכית/ מיכל 
 גדעון, אנדרס רפפורט

אלעד אייזן, גיל לרון 
 ושחר מדמון

 2,500 אלעד אייזן

 3,000 יאנה לרנר יאנה לרנר רנרסאשקה/יאנה ל חביב הקהל

 פרס המוסיקה המקורית 
סאשקה/ אנדרס 

 רפפורט
 2,500 יאנה לרנר יאנה לרנר

 פיצ'ינג דוקומנטרי

מענק הפקה לסרט 
 yesהטוב ביותר של 

דוקו וקרן גשר לקולנוע 
 רב תרבותי

 דרג'ו סנטיהו אדמסה
סנטיהו 
 אדמסה

21,000 

מענק הפקה לסרט 
 yesהטוב ביותר של 

דוקו וקרן גשר לקולנוע 
 רב תרבותי

 21,000 רועי גולדמן החיפוש רועי גולדמן

 

 לאומי לסרטי ילדים ונוער-פסטיבל תל אביב הבין  5.1.6

לאומיים זכה ב"פרס ע"ש -במסגרת תחרות לסרטים בין הוענק פרסלאומי לסרטי ילדים ונוער -תל אביב הביןבפסטיבל 

 רוברט קונולי. למטוסי נייר '" הסרט משפחת מאיר מוזס , תרומתוולפוביץלבית  מרילה מוזס

 2015זוכה הפרס בפסטיבל בינלאומי לילדים ונוער בשנת : 27לוח 

שם המסגרת/ 
 הקטגוריה              

 מפיק הסרט במאי הסרט שם הסרט הזוכה שם הפרס
סכום הפרס 

 בש"ח 

תחרות לסרטים 
 לאומיים-בין

פרס ע"ש מרילה 
 מוזס

ר/ רוברט מטוסי ניי
 קונולי

 רוברט קונולי
רוברט קונולי, מגי 

 מיילס, ליז קירני
20,000 
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 מדע בדיונילסרטי פסטיבל  –אוטופיה" פסטיבל " 5.1.7

אבישי לתיקון פרס ראשון לסרט הוענק סרטים ישראליים באורך מלא  בקטגוריתפרסים:  3" הוענקו אוטופיהבפסטיבל "

ובפרס "הסרט הישראלי הקצר הטוב לעידן חגואל,  אינרציהים באורך מלא זכה הסרט סיון. לציון לשבח לסרטים ישראלי

 .לב-ליאור הרשל אסון טבע ביותר" זכה הסרט 

 2015אוטופיה בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי מדע בדיוני : 28לוח 

שם המסגרת/ 
 הקטגוריה              

 מפיק הסרט במאי הסרט שם הסרט הזוכה שם הפרס
סכום 
הפרס 
 בש"ח 

אורך  -ישראלי 
 מלא

פרס ראשון בתחרות הסרט הישראלי 
 באורך מלא

  -  רונן בן טל אבישי סיון תיקון

ציון לשבח בתחרות הסרט הישראלי 
 באורך מלא

 -  אלעד פלג עידן חגואל אינרציה

 קצר -ישראלי 
פרס הסרט הישראלי הקצר הטוב 

 ביותר
 בל-ליאור הר אסון טבע

 -סטוריויד 
אתגר קרת ודב 

 אלפון
 -  

 

 

 הגאההקולנוע פסטיבל  5.1.8

חרות הסרט הישראלי הקצר בפרס "הסרט בת: פרסים 10הוענקו  הבינלאומי לקולנוע לסבי הומו טרנס וביבפסטיבל 

 " רבינוביץ'קרן לפיתוח תסריט עלילתי מטעם הפיצ'ינג "תחרות  בפרס, גיא סחףלצמא זכה  "הישראלי הקצר הטוב ביותר

 .שונאלי בוסהשל מרגריטה עם קש זכה הסרט  "הסרט העלילתי הטוב ביותר" ובפרסניצן גלעדי, של במיטה זכה הסרט 

 2015זוכי הפרסים בפסטיבל הקולנוע הגאה בשנת : 29לוח 

 שם הפרס שם המסגרת/הקטגוריה              
שם הסרט הזוכה / 

 מקבל הפרס
 מפיק הסרט במאי הסרט

 סכום
 הפרס  

 בש"ח              

 תחרות הסרט
 הישראלי הקצר

 פרס הסרט הישראלי
 הקצר מטעם קרן
 הקולנוע הישראלי

 ₪5,000  גיא סחף גיא סחף צמא

 פרס הפיצ'ינג
 לפיתוח תסריט

 עלילתי

פרס הפיצ'ינג 
לפיתוח תסריט 

 מטעם קרן
 רבינוביץ'

 ₪25,000  ניצן גלעדי ניצן גלעדי במיטה

 פרס התסריט
 הקצר

פרס התסריט על 
 שם דן לחמן

 ₪5,000  סמירה סרייה סמירה סרייה החתונה

 פרס ראשון
 בתחרות סרטי התיכונים והנוער

 פרס ראשון בתחרות
סרטי התיכונים 

 והנוער

 אני מרגישה שאני  
 בעצם מרגיש

 תעודה עמית פידל עמית פידל

 פרס הסרט
 העלילתי הטוב

 ביותר

 פרס הסרט העלילתי 
 תרהטוב ביו

 תעודה שונאלי בוסה שונאלי בוסה מרגריטה עם קש 

 ציון לשבח לסרט עלילתי
ציון לשבח לסרט 

 עלילתי
 תעודה ג'ים צ'וצ'ו ג'ים צ'וצ'ו הסיפורים של חיינו

 פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר
פרס הסרט התיעודי 

 הטוב ביותר
 תעודה סופי דראספה סופי דראספה הפרופיל של אמינה

 לסרט תיעודיציון לשבח 
ציון לשבח לסרט 

 תיעודי
 תעודה יאן סולדט יאן סולדט 4614בית כלא 

 מרטין הדראלין חור פרס הסרט הקצר פרס הסרט הקצר
מרטין 
 הדראלין

 תעודה

 תעודה ג'וש קים ג'וש קים איך לנצח תמיד בדמקה הבינלאומי הבינלאומי
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 פסטיבל "הקולנוע היהודי" 5.1.9

איך לזכות לפרס שומן לקולנוע יהודי זכה הסרט  ,הודי" הוענקו ארבעה פרסים. בתחרות הבינלאומיתבפסטיבל "קולנוע הי

 לנורית כהן.הדיקטטור הקטן לגבריאל ליכטמן,  בתחרות הסרט הישראלי הקצר ע"ש בניה צוקרמן, זכה הסרט  באויבים

 2015זוכי הפרסים בפסטיבל קולנוע יהודי בשנת : 30לוח 

שם 
 וריההמסגרת/הקטג

 שם מלא של הפרס
שם 

הסרט 
 הזוכה

שם 
 הבמאי

 שם המפיק
סכום 
 הפרס 

 התחרות הבינלאומית

 פרס שומן לקולנוע יהודי
איך לזכות 

 באויבים
גבריאל 
 ליכטמן

 פפה סלביה, לאורה מרה טבלון 
3,500 
 אירו

 ציון לשבח
קאפו 

 בירושלים
אורי 
 ברבש

   חיים שריר

תחרות הסרט הישראלי 
 הקצר

ט הישראלי הקצר לזכרו פרס הסר
 של בניה צוקרמן

הדיקטטור 
 הקטן

נורית 
 כהן  

בית הספר "מעלה" לטלויזיה, 
 קולנוע ואומנויות

10,000 
₪  

 גזוינדלך ציון לשבח
אפרת 
 ברגר

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב 
 ירושלים

  

 

 לאנימציה קומיקס וקריקטורהפסטיבל ה 5.1.10

בקטגוריית הסרטים העצמאיים הוענק . מסגרות תחרות בחמשפרסים  14הוענקו  טורהלאנימציה, קומיקס וקריקבפסטיבל 

בקטגוריית גור בנטויץ ועופרה קובלינר, לLove is Blind and Deaf "פרס דיסק אין לסרט העצמאי המצטיין" לסרט 

יית סרטי סטודנטים , בקטגורשל מור ישראלי ועידן ברזילי קן דרור לקליפ המצטיין"  PONDSהקליפים זכה ב "פרס 

בקטגוריית דניאלה שניצר ועומר שרון, לשאלוה לשלומה בסון" לוע"ש טל יעקהמצטיין הוענק "פרס סרט הסטודנטים 

זכה במקום  ובקטגוריית סרטי ילדיםשל ניר וגלי מערוץ קשת,  9חדר וחצי פרק   הראשוןהסרטים המסחריים זכה במקום 

 .דביר ברבדהשל  Clay manראשון הסרט 

 2015זוכי הפרסים בפסטיבל לאנימציה, קומיקס וקריקטורה בשנת : 31לוח 

שם 
המסגרת/ 

 הקטגוריה              
 שם הפרס

שם הסרט 
הזוכה / מקבל 

 הפרס
 מפיק הסרט במאי הסרט

סכום הפרס 
 בש"ח 

 סרטים
 עצמאיים

פרס דיסק אין לסרט העצמאי 
 המצטיין

Love is Blind 
and Deaf 

 גור בנטויץ
 רה קובלינרועפ

דב אלפון, אתגר 
 קרת, חמוטל גור

 ₪5,000 

 קן דרור ציון לשבח
 מור ישראלי
 ועידן ברזילי

 תעודה בית אבי חי

 קליפים

לקליפ  POND5פרס  
 המצטיין

Glance תעודה - שחף רם 

 ₪3,000  - שריאל קסלסי אפריקה שלי ציון לשבח

 סרטי
 סטודנטים

פרס סרט הסטודנטים 
 ל יעקובסוןהמצטיין ע"ש ט

 שאלוה
 לשלומה

 דניאלה שניצר
 ועומר שרון

 דניאלה שניצר
 ועומר שרון

 ₪2,500 

 בצלאל סתיו לוי ראש מקום שני
קורס מטעם 

IAC 

 תעודה שנקר מריאנה רסקין Wojtek ציון לשבח

 סרטים
 מסחריים

 מקום ראשון
 -חדר וחצי 

 9פרק 
 תעודה ערוץ קשת ניר וגלי

 סרטים
 לילדים

 תעודה - דביר ברבדה Clay man וןמקום ראש

 

 ס"ופסטיבל "אפ 5.1.11

" לסרט פרס מקום ראשוןהוענק " תחרות סרטי סטודנטיםבקטגוריית  :קטגוריות 4-בפרסים  6הוענקו  "אופס"  בפסטיבל

צת סיפורה של קבו–בשולייםרטים הישראלים הוענק "פרס מקום ראשון" לסרט תחרות סבקטגוריית דפנה מירו, למכובסת 

של מיכל כהן,  בתפקיד עצמםלסרט  "מענק הפקה"מיור וסיגל לנדסברג, בתחרות תסריטים הוענק -תור בןלפרינג' 

 של עדי שנער.  נועםלסרט  "מענק פיתוח לפרויקט גמר"ובקטגוריה פרויקט גמר הוענק 
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 2015זוכי הפרסים בפסטיבל אפוס בשנת :  32לוח 

שם המסגרת/ 
 הקטגוריה

שם מלא של 
 סהפר

 שם המפיק שם הבמאי שם הסרט הזוכה
סכום הפרס 
 /שווי הפרס 

 ₪500,000  גם הפקות מיכל כהן בתפקיד עצמם מענק הפקה תחרות תסריטים

תחרות סרטים 
 ישראליים

 פרס למקום ראשון
סיפורה של  -בשוליים 

 קבוצת שוליים
 סיגל לנדסברג מיור-תור בן

ח+ "ש 5,000 
נסיעה 

  לפסטיבל יוסטון

 קט גמרפרוי
מענק פיתוח 
 לפרוייקט גמר

 ₪15,000  אוניברסיטת תל אביב  עדי שנער נועם

תחרות סרטי 
 סטודנטים

 דפנה מירו מכובסת מקום ראשון
 

 ₪17,000 

 בוקה ומבוקה ומבולקה מקום שני
אופק שמר ועדה 

 רימון
   ₪5,000 

 ₪2,000    ניב פוקס דימינואנדו מקום שלישי

 

 טים בערבה הסרפסטיבל  5.1.12

יום מושלם ו שני פרסים. בקטגוריה תחרות בינלאומית זכה בפרס "חביב הקהל" הסרט הוענקהסרטים בערבה בפסטיבל 

" זכו 2016פרננדו לאון דה אראנואה, בקטגוריה קצר במדבר הפרס "תקציב הפקת סרט שיוקרן במסגרת 'קצר במדבר' ל

 וית רוזן. והמפיקים אייל שיראי ור

 2015י הפרסים בפסטיבל סרטים בערבה בשנת זוכ: 33לוח 

 שם המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
 שם המפיק שם הבמאי שם הסרט הזוכה

סכום הפרס 
 /שווי הפרס 

 יום מושלם פרס חביב הקהל תחרות בינלאומית
פרננדו לאון דה 

 אראנואה
לואיס פרננדז 

 לאגו
 ₪67,500 

 קצר במדבר

תקצוב הפקת 
סרט שיוקרן 

רת "קצר במסג
 2016במדבר" 

יפורסם אחרי 
הגשת התסריטים, 

 2016בתחילת 

יפורסם אחרי 
הגשת התסריטים, 

 2016בתחילת 

וית ואייל שיראי, ר
 רוזן

הפקת סרט 
במהלך שנת 

ואירוח כולל  2016
ל בערבה והכ

במשך ימי 
 הצילומים

 

 פרסי אופיר – התחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי 5.2

פרסי  20 2015, מייסודה של האגודה לקידום הקולנוע בישראל, העניקה בשנת השראלית לקולנוע וטלוויזיהאקדמיה הי

"הסרט הטוב ביותר" לדוד זילבר, משה אדרי ולאון  פרס  פרסים:ארבעה זכה בבאבא ג'ון הסרט  סרטים: עשרהל"אופיר" 

ותר" ליהודה אקו, "המוסיקה המקורית" לאייל סעיד , "הצילום הטוב ביותר" לעפר יניב, "העיצוב האמנותי הטוב בייאדר

לארז תדמור, "הבמאי הטוב ביותר" זכה לשלושה פרסים:  ארץ פצועההסרט מני, ופרס "הליהוק הטוב ביותר" לנועה אלה. 

 ההיורד למעללרועי אסף, ופרס "האיפור הטוב ביותר" לאורלי רונן ושירן כהן היימן. הסרט "השחקן הראשי הטוב ביותר" 

ביותר" לאריק להב ליבוביץ', ופרס  הלאלעד קידר, פרס "העריכה הטובפרס "התסריט הטוב ביותר" זכה בשלושה פרסים: 

פרס "השחקנית הראשית זכה לשני פרסים:  חתונה מנייר"הפסקול הטוב ביותר" לויטלי גרינשפן ואביב אלדמע. הסרט 

" שחקן המשנה הטוב ביותררס "קרן אייל מלמד. פטוב ביותר" להעיצוב התלבושות , פרס "מורן רוזנבלטהטובה ביותר" ל

 דבורה קידר זכתה  "בפרס "שחקנית המשנה הטובה ביותר. דקות 90-מלחמת ההוענק לנורמן עיסא עבור משחקו בסרט 

 פרסשקד לוי ויונתן דקל. לאחד באפריל, בפרס "הסרט הקצר הטוב ביותר" זכה הסרט ציפורי חול. עבור משחקה בסרט 

  .שיח לוחמים: הסלילים הגנוזיםעל  דניאל סיון, הילה מדליה, נטע צוובנר ומור לושי "הסרט התיעודי הטוב ביותר" ניתן ל

פרס "הסרט הטוב ביותר   מורשת.פרס "הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר" ניתן לשולה שפיגל, דנה עדן, וג'ולי שלז על  

פרס מפעל חיים ניתן ילדה שלי.  10%יג, שלום גודמן, נאוה לוין ואורי בר און על  במסלול פרינג'" ניתן לעדן צולי, קובי צא

 אלון גרבוז. ל
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  2015זוכי פרסי "אופיר" מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בשנת  :34לוח 

 שם הסרט שם מקבל הפרס הפרס מס'

 'וןבאבא ג דוד זילבר, משה אדרי, לאון אדרי הסרט הטוב ביותר 1

 ארץ פצועה ארז תדמור הבמאי הטוב ביותר 2

 ארץ פצועה רועי אסף השחקן הראשי הטוב ביותר 3

 חתונה מנייר מורן רוזנבלט השחקנית הראשית הטובה ביותר 4

 הדקות 90מלחמת  נורמן עיסא שחקן המשנה הטוב ביותר 5

 ציפורי חול דבורה קידר שחקנית המשנה הטובה ביותר 6

 באבא ג'ון עפר ינוב טוב ביותרהצילום ה 7

 היורד למעלה אלעד קידן התסריט הטוב ביותר 8

 היורד למעלה אריק להב ליבוביץ העריכה הטובה ביותר 9

 באבא ג'ון יהודה אקו העיצוב האמנותי הטוב ביותר 10

 חתונה מנייר קרן אייל מלמד  עיצוב התלבושות הטוב ביותר 11

 באבא ג'ון עיד מניאייל ס המוזיקה המקורית 12

 היורד למעלה ויטלי גרינשפן, אביב אלדמע הפסקול הטוב ביותר 13

 ארץ פצועה אורלי רונן, שירן כהן היימן  האיפור הטוב ביותר 14

 באבא ג'ון נועה אלה הליהוק הטוב ביותר 15

 אחד באפריל שקד לוי, יונתן דקל הסרט הקצר הטוב ביותר 16

 ביותרהסרט התיעודי הטוב  17
דניאל סיון, הילה מדליה, נטע צוובנר, מור 

 לושי
 שיח לוחמים: הסלילים הגנוזים

 מרושות שולה שפיגל, דנה עדן, ג'ולי שלז הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר 18

 הסרט הטוב ביותר במסלול פרינג' 19
עדן צולי, קובי צאיג, שלום גודמן, נאוה 

 און-לוין, אורי בר
 ילדה שלי 10%

 _ אלון גרבוז פרס על מפעל חיים 20
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 י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראלל ידע שהוענקופרסים  5.3

שני סרטים: זכו  "תעודה באורך מלאפרס לסרט "בפרסים.  14 2015פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל העניק בשנת 

שיח לוחמים: הסלילים סרט לומור לושי, דניאל סיון, הילה מדליה ונטע צוובנר  הזריחהעד קצה סילבן ביגלאייזן לסרט 

סרט ליאיר קידר, סיון ארבל, איילת עופרים, רפי בלולו, מיכל וייץ וגילי נדב  זכו "תעודה טלוויזיוני יקטפרופרס "ב. הגנוזים

 פרס מפעל חיים הוענק לרם לוי.העברים. 

 

 2015י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל בשנת הפרסים שחולקו ע" :35לוח 

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

 פרס כספי - 10,000 רם לוי - 1 פרס מפעל חיים 

פרס סרט תעודה באורך 
 מלא

 מענק פיתוח - 20,000 סילבן ביגלאייזן עד קצה הזריחה 2

משמרות  2-משמרות סאונד ו 3
ן מאולפני ג'אנגל, ציוד אונליי

 להשכרה
 פרס כספי - 7,000

מור לושי, דניאל סיון, הילה  שיח לוחמים: הסלילים הגנוזים 3
 מדליה, נטע צוובנר

 מענק פיתוח - 20,000

משמרות  2-משמרות סאונד ו 3
אונליין מאולפני ג'אנגל, ציוד 

 להשכרה

 פרס כספי - 7,000

 פרס כספי - 7,000 ז'ואל אלקסיס צה הזריחהעד ק 4 פרס העריכה

 פרס כספי - 7,000 יונתן צ'רני  קרדיט לנצח 5 פרס הצילום

 פרס כספי - 7,000 אבי בללי, קרני פוסטל העברים 6 פרס המוסיקה המקורית

 פרס כספי - 7,000 אביב אלמדע העברים 7 פרס עריכת פס הקול

 פרס הסרט התיעודי

 מענק פיתוח - 50,000 ראובן ברודצקי רסבורגשבעה ימים בסנט פט 8

 משמרות בחדר המיסטיקה 2

 פרס כספי - 14,000

פרס פרויקט תעודה 
 טלוויזיוני

יאיר קדר, סיון ארבל, איילת  העברים 9
עופרים, רפי בלולו, מיכל 

 וייץ, גילי נדב

שלוש משמרות סאונד מאולפני 
DB משמרת סימפוני נייטריסHD 

 מאופוס
 מענק פיתוח  - 40,000

 פרס כספי - 14,000

 פרס כספי - 7000 מור לושי שיח לוחמים: הסלילים הגנוזים 10 פרס התחקיר

 פרס לסרט הביכורים

היה היה מלך: נסים אלוני  11
בשלוש מערכות, שתי תמונות 

 ביניים ואפילוג

דורון ג'רסי, לוי זיני, אבישי 
 פרץ

 מענק פיתוח - 40,000

פרס הפצה ושיווק לפסטיבלים 
מחדוה גולדשמידט שיווק והפצת 

 סרטים 

 פרס כספי - 14,000

 פרס לסרט סטודנטים

בנין אחד וארבעים אנשים  12
 רוקדים

 מענק פיתוח - 3,000 מיקי פולנוסקי

עשר משמרות אופליין 
תרגום לאנגלית לסרט  מברודקסט

קאפ אנ  באורך עד שעה מחברת
 סאב

עשר שעות ייעוץ בכתיבת הגשה 
לגיוס מימון לסרט הבא מ"המקום 

הכי חם בגיהנום"  שירותי גיבוי 
 "safe tera biteלסרט מ"

 פרס כספי - 6,000 טל חיים יופה פרויקט הפגנה בעיר הלבנה 13 פרס לתעודה חופשית

 פרס כספי - 6,000 איתי אנגל, רותי שטיינרג כתבה בחזית מול דאע"ש 14 פרס לכתבה תיעודית
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 סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל חשיפת .6

 בפסטיבלים בחו"ל שהוקרנומספר הסרטים  6.1

 2015-2000השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל בשנים  :36 לוח

 מס' סרטים שנה
מס' השתתפויות 

 בפסטיבלים
 מס' מדינות מס' פסטיבלים

2000 85 231 107 34 

2001 97 251 129 40 

2002 85 250 126 37 

2003 80 344 196 48 

2004 79 445 235 53 

2005 93 426 243 44 

2006 100 440 252 51 

2007 80 441 266 58 

2008 63 347 244 54 

2009 91 539 357 63 

2010 78 403 273 58 

2011 92 383 270 59 

2012 85 489 348 52 

2013 90 642 449 72 

2014 76 366 273 61 

2015 80 333 239 57 

 

מדינות. חלק מן הסרטים השתתפו ביותר  57-בפסטיבלים שהתקיימו  239-סרטים ישראלים ב 80השתתפו  2015בשנת 

 .333-להסרטים הגיע  80מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 

 לפי סוג פסטיבל ,2015נת סרטים ישראליים*  שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל  בש: 37לוח 

 השתתפויות סרטים סוג פסטיבל

 מספר  
אחוז מתוך סך 

 מספר (80הסרטים )
אחוז מתוך סך 

 (333)השתתפויות 

 A LIST 17 21% 29 9% -עלילתי   

 A LIST 5 6% 5 2% -תעודה  

 A LIST 7 9% 13 4% -קצר  

 25% 84 25% 20 עלילתי

 6% 21 19% 15 תיעודי

 8% 27 14% 11 יםקצר

 46% 154 58% 46 אחר**

 5** ראו פירוט בנספח 

 

,  A LIST - תיעודיקולנוע בפסטיבלים מסוג (. 21%סרטים ישראליים ) 17הוקרנו  ,A LIST -עלילתי קולנוע מסוג סטיבלים פב

בפסטיבלים  (.9%ראליים )סרטים יש 7הוקרנו , A LIST – קצרקולנוע (. בפסטיבלים מסוג 6%רטים ישראליים )ס 5הוקרנו 

 ,(19%סרטים ) 15הוקרנו לקולנוע תיעודי האחרים פסטיבלים ב ,(25%סרטים ) 20הוקרנו עלילתי  לקולנועהאחרים 

)קולנוע יהודי, קולנוע ישראלי,  בסיווג "אחר"בפסטיבלים (. 14%סרטים ) 11בפסטיבלים האחרים לסרטים קצרים הוקרנו ו

וידאו ארט, פילם נואר, אנימציה, מדע בדיוני , פנטזיה, אימה וסרטי קולנוע גאה, נטים, סרטי זכויות אדם, סרטי סטוד

 .(58%סרטים ) 46הוקרנו טלוויזיה( 
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 במספר רב של פסטיבלים בחו"ל שהוקרנורטים ישראליים ס  6.2 

 לפי סוג סרט 2015סרטים ישראלים שהוקרנו בחו"ל בשישה פסטיבלים או יותר בשנת : 38לוח 

 שם התסריטאי  שם הבמאי שם הסרט
מספר 

 פסטיבלים

עלילתי 
A 

LIST 

תעודה 
A 

LIST 

קצר      
A 

LIST 
כל 

 היתר*

 7 0 0 0 7 - ענת גורן בלי לומר מילה )מוסא(

 7 0 0 1 8 אפרת כורם אפרת כורם בן זקן

 8 0 0 0 8 - נהאד סברי ברזל

 4 0 0 2 6 מיכל ויניק מיכל ויניק ברש

 10 0 0 3 13 - ונהמרסין ור דמון

 20 0 0 2 22 נדב לפיד נדב לפיד הגננת

 7 0 0 2 9 יעל קיים יעל קיים ההר

ויטה אקטיבה, ביוגרפיה 
 רוחנית של חנה ארנדט

 7 0 0 0 7 עדה אושפיז עדה אושפיז

 8 0 0 0 8 - טל עובד זיוה ואמאל

 6 2 0 2 10 ניצן גלעדי ניצן גלעדי חתונה מנייר

 7 0 0 0 7 - יהלי הרבט לי דרור, מראות

 נורית קידרי, ירון שני משפטי חיים
נורית קידרי, ירון 

 שני
14 0 1 0 13 

 12 0 0 0 12 משה זונדר רני סער סבנה

 8 0 0 0 8 בזי גטה בזי גטה עלים אדומים

 ואדים דומש עסק מלוכלך
ואדים דומש, 
 תמרה ארדה

7 0 0 1 6 

 30 4 0 0 34 - עידן הובל פת לחם

 9 0 0 3 12 עמוס גיתאי עמוס גיתאי ין היום האחרוןרב

 8 0 0 0 8 - לילי שפי רייז רק אדם

 9 0 0 0 9 אירה אלשנסקי אירה אלשנסקי שלג חם

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

הוקרן  של עידן הובלפת לחם יים. , חלקם יוקרתאו יותר פסטיבלים ששב 2015בשנת הוקרנו ישראליים  םסרטי עשרתשעה 

סרטים הוצגו . שני פסטיבלים 13-קרן במיכל ויניק הושל דמון , פסטיבלים 22-הוקרן בנדב לפיד של , הגננת פסטיבלים 34-ב

  עמוס גיתאי.ל ש רבין היום האחרוןו, רני סערשל סבנה  פסטיבלים: 12-ב

 
 הוקרנו הסרטים הישראליים ןבה המדינות  6.3

 2015סרטים ישראליים או יותר בפסטיבלים בשנת  12המדינות שבהן הוקרנו  :39לוח 

 מס' השתתפויות מס' סרטים שם המדינה מס'

 24 15 איטליה 1

 16 13 אנגליה 2

 65 35 ארה"ב 3

 17 15 גרמניה 4

 15 13 הודו 5

 21 15 צרפת 6

 20 18 קנדה 7

 

רב יחסית בפסטיבלים מספר  הוקרנומדינות  עבבשבעולם.  מדינות 57-ב לקולנועם סרטים בפסטיבלי 80 הוקרנו 2015 בשנת

בקנדה. חמישה עשר  18-ו בפסטיבלים שהתקיימו בארה"בהוקרנו  סרטים 35סרטים או יותר(.  12של סרטים ישראליים )

בפסטיבלים  עשר סרטים הוקרנולושה שסרטים הוקרנו בפסטיבלים בכל אחת מהמדינות הבאות: איטליה, גרמניה וצרפת. 

 נגליה והודו. אבכל אחת מהמדינות הבאות: 
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 זכייה בפרסים   6.4

 לפי סוג פסטיבל 2015היקף הזכיה בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת : 40לוח 

 מספר הפסטיבלים שהעניקו פרסים מספר פרסים מספר סרטים זוכים סוג פסטיבל

 A LIST 0 0 0 -עלילתי  

 A LIST 0 0 0 -תעודה  

 A LIST 0 0 0 -צר ק 

 10 10 7 עלילתי

 2 2 2 תיעודי

 1 1 1 קצרים

 18 18 16 אחר

 
לא היו זכיות  2015בשנת  .פרסים 31-זכו ב 2015בפסטיבלים בחו"ל בשנת  שהוקרנו( הסרטים הישראליים 33%) 80מתוך  26

של נדב  הגננתסרט . השה פרסים. שני סרטים זכו כל אחד בשלוA Listכלשהן של סרטים ישראליים בפסטיבלים מסוג 
, Taipai International Film Festival -ו Rio de Janeiro Film Festival:  פסטיבליםבבפרס הסרט הטוב ביותר בשני זכה לפיד 

אירה של שלג חם סרט בארגנטינה. ה  Bafici Independent Film Festival ר בפסטיבל זכה בפרס הבמאי הטוב ביותכן ו
פסטיבל האנימציה ב, בפרס הרוסי לסרטי אנימציה סוזדאל פסטיבל הטוב ביותרהסטודנטים  כה בפרס סרטזאלשנסקי 
Kino Metri  באורוגואי.  הסטודנטים הבינלאומיברוסיה ובציון לשבח בפסטיבל 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015: רשימת הסרטים הישראליים שזכו בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת 41לוח 

 שם הבמאי שם הסרט
שם 

 התסריטאי
מס' 

הפסטיבלים 
 בהם זכה

סה"כ 
 פרסים

 מס' הזכיות לפי סוג פסטיבל

עלילתי 
A 

LIST 

תעודה 
A 

LIST 

קצר      
A 

LIST 

עלילתי 
 אחר

 אחר

 ריקי שלח בלדה ליוסף
רועי רשקס, רמי 

 רודן
1 1 0 0 0 0 1 

בלי לומר מילה 
 )מוסא(

 1 0 0 0 0 1 1 - ענת גורן

 1 1 0 0 0 1 1 אפרת כרום אפרת כורם בן זקן

 1 0 0 0 0 1 1 - נהאד סברי ברזל

 1 1 0 0 0 1 1 - מרסין ורונה דמון

 1 0 0 0 0 1 1 דורון ג'רסי דורון ג'רסי ָהיֹה ָהיָה מלך

 3 3 0 0 0 3 3 נדב לפיד נדב לפיד הגננת

 הוטליין
סילבינה 
 לנדסמן

 1 0 0 0 0 1 1 סילבינה לנדסמן

 החיים על פי אוהד
ערי דניאל 

 ארליך

ערי דניאל 
ארליך, ערה 

 לפיד

1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 1 - תמר טל הצלמניה

 הקריאה
בראד 
 אנדרסון

 1 0 0 0 0 1 1 ריצ'רד דאובדיאו

 1 0 0 0 0 1 1 - עומר ששון השדה

 1 0 0 0 0 1 1 - טל עובד זיוה ואמאל

כבד את אביך 
 ואמך, בלאט!

ה אלכסנדר
 רחמילביץ'

- 1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 1 - סיון בן ארי משלוש יוצא אחד

 1 0 0 0 0 1 1 משה זונדר רני סער סבנה

 עד קצה הזריחה
סילבן 

 ביגלאייזן
- 1 1 0 0 0 0 1 

 1 1 0 0 0 1 1 בזי גטה בזי גטה עלים אדומים

 1 1 0 0 0 1 1 סופי ארטוס סופי ארטוס עמק

 פרינסס
ם טלי שלו
 עזר

 2 2 0 0 0 2 2 טלי שלום עזר
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 1 1 0 0 0 1 1 - עמוס גיתאי רפסודיה בולגרית

 1 0 0 0 0 1 1 - לילי שפי רייז רק אדם

 1 0 0 0 0 1 1 - נועה גוסקוב שבתון

 -שיח לוחמים 
 הסלילים הגנוזים

 מור לושי
מור לושי, דניאל 

 סיון, רן טל
1 1 0 0 0 0 1 

 שלג חם
אירה 

 אלשנסקי
 3 0 0 0 0 3 3 אלשנסקי אירה

 תרשום, אני ערבי
אבתיסאם 

-מרעאנה
 מנוחין

- 1 1 0 0 0 0 1 
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 פעילות הארגונים היציגים .7
 האיגוד מפיקי סרטים וטלוויזי לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: ארגונים יציגים שבעהפעלו  2015בשנת

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

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

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

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

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

 ופעילויות ציבוריות.ות, כיתות אמן השתלמויות סדנא

 

 

 פעילות תמיכה ויעוץ לחברים האיגוד – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 דצמבר -ינואר שמירה על זכויות מבצעים 1 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם

 דצמבר -ינואר להגדלת תקציב התרבותמאבק  2

 דצמבר -ינואר חתימה ואכיפת הסכמים לשמירה על זכויות השחקנים 3

 דצמבר -ינואר תמיכה ביצירות קולנועיות חדשות 4

 דצמבר -ינואר פיתוח מועדון ההטבות לחברי הארגון 5

 דצמבר -ינואר שיתוף פעולה עם סוכנויות שחקנים 6

 דצמבר -יוני  עם מלהקיםשיתוף פעולה  7

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

 דצמבר -ספטמבר  החלפת תוכנת ניהול החברים 9

 דצמבר -ינואר  שימור ושידרוג הסכמים עם הגופים והמוסדות השונים 10

11 
המשך קמפיין בשיתוף "כלל" לרישום שחקנים לביטוח 

 דן כושר עבודהפנסיוני ואוב
 דצמבר -ינואר 

 כל השנה ייעוץ מקצועי שוטף 12 איגוד התסריטאים

 כל השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 13  

 13.3.15 איגודי -טורניר קטרגל בין 14  

 כל השנה שמירת יצירה 15  

 כל השנה  פנסיה לחברי איגוד 16  

  
17 

המשך המאבק להשקעה ביצירה  -רשות השידור 
 ריתהמקו

 כל השנה

  
18 

פעילות לקידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים ומוסדות 
 קולנוע

 כל השנה

 כל השנה הטבות לחברי איגוד התסריטאים 19  

 כל השנה הצגת האיגוד בפני סטודנטים בסיום לימודיהם 20  

   מיסוי תשתיות אינטרנט 21  

 כל השנה מעבר לרשיונות -הרשות השנייה   22  

 בעבודה קמת פורום זכויות יוצרים בהסתדרות ה 23  

 כל השנה מו"מ עם איגודי המפיקים והבמאים.  24  

 כל השנה מו"מ עם גופי השידור בישראל 25  

  
26 

פעילות במסגרת "להב" לשכת ארגוני העצמאים 
 והעסקים בישראל 

 כל השנה

 כל השנה מיקוד רגולציה -מועצת הכבלים והלווין  27  

 מאי -פברואר מאבק תסריטאי ערוץ מאיר לתמלוגים 28  

 9-10.12.15 השתתפות בכנס הבינלאומי של איגוד המפיקים 29  

 כל השנה קשר עם קרנות קולנוע 30  

 כל השנה פעילות ציבורית אחרת שוטפת  31  

 כל השנה חישוב מס רב שנתי לבמאים 32 איגוד הבמאים
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 פעילות תמיכה ויעוץ לחברים האיגוד – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 42לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 נהכל הש ייעוץ משפטי וחשבונאי 33

 כל השנה מענה לשאלות מקצועיות 34

 כל השנה הטבות והנחות לחברי האיגוד 35

36 
אכיפת שידור תכניות דרמה ותעודה בערוצים 

המסחריים, והסדרת הרגולציה על כל פלטפורמות 
 השידור.

 כל השנה

37 

מעקב אחר התנהלותה של הרשות  -רשות השידור
 של תאגיד במסגרת הליך הפירוק ותחילת פעילותו

השידור הציבורי החדש ומדיניות הפעלתו של ארכיון 
 הרשות.

 כל השנה

38 
ליגת הקטרגל של איגודי היוצרים והעובדים בקולנוע 

 ויזיהוובטל
 אוגוסט -יולי

39 
המשך הפעולה לקראת חקיקה בדבר מיסוי ספקיות 

 האינטרנט לטובת היצירה המקורית
 כל השנה 

40 
של הבמאים בישראל מול הסדרת תנאי עבודתם 

 המפיקים.
 כל השנה

 כל השנה  קידום הז'אנר והיוצר הדוקומנטרי 41 םיפורום היוצרים הדוקומנטרי

 כל השנה פעילות ציבורית  42

 כל השנה שירותים וסיוע אישי 43

 אוקטובר מנטריסט/ית העצמאי/ת עם דבורית שרגלוסדנה לדוק 44  

 יוני צי שנתיתפאנל במסגרת האסיפה הח 45  

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 כל השנה זכויות עובדים 46

 כל השנה לובינג ויחסי ציבור וייעוץ ארגוני 47

 כל השנה זכויות יוצרים 48

 כל השנה מו"מ 49

 כל השנה משא ומתן -ייעוץ משפטי  50  

 15.1.15 כנס מעמד היוצר 51  

 כל השנה ריםביטוח חב 52  

 כל השנה קידום הסדרי עבודה בתחום הריאליטי 53  

 כל השנה קידום חקיקה למען חברי אקט 54  

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
 הפוסט בישראל 

 כל השנה ייצוג וליווי משפטי 55

 כל השנה השתתפות במאבק היוצרים 56

 כל השנה קידום חקיקה למען זכויות העסקה של פרילנסרים 57

 כל השנה הרחבת השירותים לעורכים באתר האיגוד 58

 13.3.2015 טורניר ליגת הקולנוענים 59

 כל השנה פעילות לשיפור תנאי העסקה של עורכים 60

 כל השנה הנחות בתחומים מקצועיים 61  

 כל השנה מועדון צרכנות לאמנים 62  

 יוני אסיפה שנתית 63  

 

טקסים, תחרויות, פסטיבלים, הקרנות,  2015-קידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות ל: 43לוח 
 תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

 יוני פסטיבל קולנוע דרום 1

 לאוקטובר 13-15 פרויקט סרטוני מים 2

 15.10.15 עבודה בתהליך -סינמרקט  3

 בפברואר 15 אירוע ההכרזה -יוצרים ברשת 4

   הונג קונג -יוצרים ברשת 5
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טקסים, תחרויות, פסטיבלים, הקרנות,  2015-קידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות ל: 43לוח 
 תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 בספטמבר 15 סרטונים למובייל -שיתוף פעולה ראשון 6

 5.10.15 פרס התסריט -פסטיבל חיפה 7 איגוד התסריטאים

8 
מיזם בינ"ל לקידום  -פסטיבל בינ"ל לסרטי ילדים ונוער

 ההפקה
 יולי

9 
לסרטי ילדים ונוער במסגרת הפסטיבל הבינ"ל  פיצ'ינג

 לסרטי ילדים ונוער
 יולי -יוני

   הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים -ספר תסריטים 10

 איגוד הבמאים
11 

תחרות סרטוני מחווה למנחם גולן וערב  -"גולן בקצר" 
 מחווה מיוחד.

25.8.16 

  
 27.3.15 ט "בירדמן"הקרנת הסר -"קולנוע, תיאטרון ומה שביניהם" 12

 29-30.9.15 תחרות עבודה בתהליך -תמיכה בסינמרקט 13  

 םהדוקומנטרייפורום היוצרים 
 דצמבר -אפריל  תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 14

 אפריל -ינואר דוקו רמת נגב  15

 ינואר דוקו בעמק –פעילות פריפריה   16

  

17 
ידום מעמדם של יוצרים צעירים ק -"הדור הבא"  –תעודה 
 פיצ'ינג בקולנוע דרום -בדרום

 יוני

 מרץ הקרנה והרצאה - Reindeerspottingה 18

 כל השנה תמונה חדה 19

 מרץ  -ינואר  דוקומנטרי חוצה יבשות 20

 אוגוסט -ינואר פרוייקט סורגים -פעילות פריפריה  21  

 ינואר הקרנות -פעילות פריפריה  22

 15.9.15 24/7פרויקט רב תרבותי גליל  23 אקט

 כל השנה פרסים על עריכה ועיצוב פסקול 24 איגוד העורכים

 
 
 

 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2015 -פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ה איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזי
 בישראל

 לדצמבר 23 האסיפה הכללית השנתית 1

 לאוקטובר 15 12הסיפור שלנו  -כנס הפיצ'ינג   2

 לדצמבר 9-10 הכנס הבינלאומי השנתי 3

 לאוקטובר 1 חיפה -קצר וקולע  4  

 אוגוסט-אפריל ימי סטודנט 5 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם

 − ימי עיון 6  

 ספטמבר -אפריל תוח סרטי אנימציהמסלול פי 7 איגוד התסריטאים

 5.5.15 אסי דיין עושה סצנה 8  

 11.11.15 אפרופו הפנר 9  

 30.9.15 הסיפור שלנו -פורום הפיצ'ינג  -פסטיבל חיפה 10  

 17.4.15 יום עיון בנושא אדפטציה 11  

  12 
כיתת אמן בפסטיבל הבינלאומי לסרטי 

 סטודנטים
3-4.6.15 
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 כנסים, ימי עיון, הרצאות - 2015 -פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע  ב: 44לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 11-15.10.15 תסריטאים הבינלאומיכנס איגודי ה 13  

 25.2.15 יום עיון "פיץ' בדקה" 14 איגוד הבמאים

  
15 

התנהלות פיננסית נכונה ליוצר  -יום עיון
 העצמאי

15.2.15 

  
 27.4.15 זכויות יוצרים לבמאים -הרצאה משפטית  16

  
 15.6.15 שיווק סרטים ישראלים בחו"ל -יום עיון 17

  
 31.7.15 רה וזכויות יוצרים במדיה החדשהיצי -יום עיון  18

  
 25.12.15 מפגש לחברי האיגוד בנושא מעמד הבנאי 19

  
20 

אירוע מחווה במלאת  -אסי דיין עושה סצנה
 שנה למותו

5.5.15 

  
21 

אירוע מחווה במלאת שנה  -"אפרופו הפנר"
 למותו

11.11.15 

  
22 

 -תמיכה בכנס הבינ"ל של איגוד המפיקים
Think Global 

9-10.12.15 

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 בישראל

 יולי שנה רביעית -כנס אקדמי בינלאומי  23

 מאי במסגרת פסטיבל דוקאביב -כנס מקצועי 24

25 
 -קידום מעמדם של יוצרים צעירים  -הדור הבא

 5שנה רביעית מחזור 
 יוני -מאי

 אוקטובר כיתת אומן עם העורכת ז'ואל אלקסיס 26

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 15.7.2015 כנס קולנוע דוקומנטרי 27 ובטלוויזיה בישראל

 15.10.15 כנס צלמים בינלאומי 28

 כל השנה מחלקת צילום 29

 במהלך השנה כנס וחברות באימגו 30

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
 הפוסט בישראל 

 1.9.15 ימי עיון מקצועיים 31

 1.12.15 ון מקצועייםימי עי 32

33 
פאנל עורכים מועמדים לפרס  -"סלון עורכים"

 אופיר
1.9.15 

 1.12.15 קידום מקצוע האונליין ועיצוב תמונה וצבע 34

 

 

 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 45לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 וטלוויזיה בישראל

 כל השנה אתר קולנוען 1

 כל השנה צרפת לפיתוח דרמות -אמנת ישראל  2

ארגון השחקנים  -שח"ם
 דצמבר -ינואר פעילות לקידום היצירה הישראלית בטלוויזיה ובקולנוע 3 בישראל

 דצמבר -ינואר עיצוב, עדכון ופיתוחים באתר האינטרנט 4  

 כל השנה מיתוג ואתר אינטרנט 5 וד התסריטאיםאיג

 איגוד הבמאים
 כל השנה אתר האינטרנט של איגוד הבמאים 6
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 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 45לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

  
 נובמבר -ספטמבר מכרז לתמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלויזיה ישראלים 7

פורום היוצרים 
 כל השנה שנה חמישית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 8 הדוקומנטריים בישראל

 כל השנה אינטרנט וניו מדיה: קטלוג אינטרנטי 9

10 
אינטרנט וניו מדיה: אתר האינטרנט של הפורום: 

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

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 כל השנה תכנות ושדרוג אתר אינטרנט 11

 

 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2015-ולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות לקידום הק: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

 דצמבר -ינואר סדנאות מבית שח"ם 1 ארגון השחקנים בישראל -שח"ם

 דצמבר -ינואר סדנת משחק מול מצלמה 2

3 
סדנת כתיבה עם הבמאית והתסריטאית 

 אורי אגוז
 יוני -אפריל 

 דצמבר -ינואר כיתת חזרות במשרדי שח"ם 4

 אוגוסט -יוני  אירוע חשיפה  5

6 
אודישנים פתוחים והכשרת שחקנים 

 לתפקידים ספציפיים
 דצמבר -ינואר

 איגוד התסריטאים
7 

ת ניו וסדנא -קורס עריכת וידאו לתסריטאים 
 מדיה

 מרץ -ינואר

 איגוד הבמאים
 2015דצמבר  -מפגשים נובמבר  8 ם"יוקומנטרי"חממת פיתוח פרויקטים ד 8

 אוגוסט -יולי קורס גיוס, מימון ושיווק בינלאומי מסובסד 9  

פורום היוצרים הדוקומנטריים 
 כל השנה שנה שנייה -"הדוקו הראשון שלי"  10 בישראל

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
 ובטלוויזיה בישראל

 השנהפעם בחודש במשך  מפגשים מקצועיים 11

 15.12.2015 סדנת מחלקות צילום ותאורה 12

 15.11.16 סדנת מחלקת עוזרי במאי 13

 15.12.15 יום עיון בנושא עריכה 14

 כל השנה סדנאות מקצועיות 15

 בספטמבר 15 כנס מאפרות 16

איגוד מקצועות  -איגוד העורכים 
 הפוסט בישראל 

 1.6.15 סדנת אומן מיוחדת 17

 1.3.15 יוחדת סדנה מ 18

 2015יוני, ספטמבר  בסיס והרחבה -סדנת משא ומתן  19

20 
מפגשים עם בוגרי בתי ספר לקולנוע 

 יזיה ועריכהווטלו
 כל השנה

 

 פעילות ציבורית – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

יקים לקולנוע איגוד המפ
 1 וטלוויזיה בישראל

הגנת המפיק העצמאי/ קידום  -פעילות ציבורית
 היצירה הישראלית

 כל השנה
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 פעילות ציבורית – 2015-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

2 
חיפה: איחוד כוחות לטובת הסרט  -קצר וקולע

 הקצר. יהעלילת
1.10.15 

 2016אל תוך  2015דצמבר  יוזמות חדשות בעקבות הכנס הבינלאומי 3

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 אוגוסט סיפה כלליתא 4

 דצמבר -אפריל פרויקט תרבות ואמנות בפריפריה 5

 דצמבר -ינואר  קידום זכויות נשים יוצרות 6

   פרויקט משחק חוצה ישראל 7

 דצמבר -מאי  קידום אמנה למניעת הטרדות מיניות בתחום 8

 כל השנה שמירה על חופש הביטוי בישראל 9 איגוד התסריטאים

10 
מניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע אמנה ל

 ויזיהווהטל
 כל השנה

11 
שיתופי פעולה מקצועיים  -תסריטאות בפריפריה 

 ויצירתיים בין יהודים וערבים.
 דצמבר -ספטמבר

 איגוד הבמאים
 כל השנה שמירה על חופש הביטוי והיצירה 12

13 
פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע 

 יהוהטלוויז
 כל השנה

14 
יום עיון בנושא קולנוע דל  -1פעילות למען הקהילה 

 תקציב.
42367 

 25-30.5.15 "אוטובוס הסטודנטים" -פעילות למען הקהילה 15

 אקט
 כל השנה קידום חקיקה בנושא חשמלאי מסויג לתאורה. 16

 2015דצמבר  -אוגוסט יזמות ופתוח פרויקטים להעשרה מקצועית 17

איגוד  -ורכים איגוד הע
מקצועות הפוסט 

 בישראל 

   המשך פעילות האיגוד להעסקה ישירה 18

 כל השנה פעילות במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה 19

20 
פעילות למיסוד תנאי העסקה הוגנים לעובדי מקצועות 

 הפוסט פרודקשן
 ואילך 2015אוקטובר 

 כל השנה פרויקט עריכה לקהילה 21

 כל השנה ום חקיקה למען זכויות העסקה של פרילנסריםקיד 22

 כל השנה קידום מודל חדש של נאותות הפקה 23

 כל השנה מניעת הטרדות בחדרי העריכה ובסט 24
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 ארכיונים ושימור .8
 

 2015סרטים ישראליים השמורים בארכיונים בשנת : 48לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
ים מס' עותק
DVD 

מס' עותקים 
 VHSוידיאו 

 מס' נגטיבים מס' פילמים

 סינמטק ירושלים

 318 3,832 440 350 789 עלילתי

 8,107 9,302 10,116 1,270 20,700 תיעודי

 685 1,612 510 395 1,763 עלילתי קצר 

 1508 0 579 250 1,563 יומני חדשות

 10,618 14,746 11,645 2,265 24,815 סה"כ  

 נמטק תל אביבסי

 0 0 475 *1,001 1,481 עלילתי

 0 0 1,038 **1,295 2,333 תיעודי

 0 0 934 328 1,262 עלילתי קצר 

 0 0 18 0 18 יומני חדשות

ס. טלויזיה 
 ישראלי

0 9 0 0 0 

 0 0 2,465 2,633 5,094 סה"כ

 קבצי מחשב 195קבצי מחשב, ** כולל  72*כולל 

 

סרטים  789מתוכם:  ,יםיכותרים של סרטים ישראל 24,815 2015נמצאו בסוף שנת ירושלים  טקבסינמבארכיון הסרטים 

כותרים אלו כותרים של יומני חדשות.  1,563-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,763סרטים תיעודיים,  20,700עלילתיים, 

  .DVDבפורמט  2,265-בנגטיבים ו VHS ,10,618 וידאוסרטי  11,645בפורמט פילם,  14,746שמורים בפורמטים שונים: 

סרטים  2,333סרטים עלילתיים,  1,481מהם  ,כותרים של סרטים ישראלים 5,094ל ובסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכ

סרטי וידאו  2,465 :יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני פורמטים 18-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,262תיעודיים, 

VHS בפורמט 2,633-ו  ,DVD קבצי מחשב 267מהם. 

 

 סרטים הלא ישראליים השמורים בארכיונים: 49לוח 

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

 VHSוידאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

DVD 

 סינמטק  ירושלים

 11 13,274 10,765 2,808 17,767 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 17,999 16,042 4,521 27,258 סה"כ

 סינמטק תל אביב

 0 0 15,453 *6,339 21,792 עלילתי

 0 0 6,442 **2,005 8,447 תיעודי

 0 0 3,670 312 3,982 עלילתי קצר

 0 0 300 0 300 יומני חדשות

 0 0 25,865 8,656 34,521 סה"כ

 קבצי מחשב 119קבצי מחשב, ** כולל  438*כולל 

 

 7,126סרטים עלילתיים, 17,767ים מתוכם: יישראללא כותרים של סרטים  27,258בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים 

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

. בסינמטק תל אביב נשמרים בסך DVDבפורמט  4,521-בנגטיבים ו VHS  ,25 וידאוסרטי  16,042בפורמט פילם,  17,999

סרטים  3,982סרטים תיעודיים,  8,447סרטים עלילתיים,  21,792ישראלים מהם לא כותרים של סרטים  34,521 :לוהכ

 DVD,סרטי  8,656-ו VHSסרטי וידאו  25,865רים אלה שמורים בשני פורמטים, יומני חדשות. כות 300-עלילתיים קצרים ו

 .קבצי מחשב 557מהם 
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 ארכיון סינמטק ירושלים - 2015רשימת קטלוגים אשר הוצאו לאור בשנת  :50לוח 

 שם הקטלוג  
מועד 

ההוצאה 
 לאור

 מס' עמודים בקטלוג
מס' עותקים 

 שהודפסו
נגישות לציבור 

 הרחב

האם קיים 
קובץ כ

 ממוחשב

1 
קטלוג של כלל 
 סרטי הארכיון 

 600 אחת לשנה

בעיקר  –בודדים 
לשימוש הסינמטקים 

 וגופים מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

2 

הקולנוע 
הישראלי 
 העלילתי

 55 אחת לשנה
נמסרים  –עשרות 

 בעיקר ע"פ דרישה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

3 

הקולנוע 
הישראלי 

 התיעודי
 170 אחת לשנה

נמסרים  -עשרות 
 בעיקר עפ"י דרישה

 יקיים במשרד
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

4 

אוסף  
הנגטיבים 

 הישראליים
 170 אחת לשנה

בעיקר  –בודדים 
לשימוש הסינמטקים 

 וגופים מקצועיים

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

5 
קטלוג אוסף 
 סרטי השואה

 עשרות 200 אחת לשנה
קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

6 
אוסף סרטי נתן 

 אקסלרוד
)לא  1998

 משתנה(
 מאות עמודים 400סה"כ  -שני כרכים 

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 
 -לכלל הציבור 

עלה לאתר 
 האינטרנט

 כן

7 

קטלוג סרטי 
 DVD-הוידיאו ו

 של הארכיון
 בודדים 340 אחת לשנה

קיים במשריד 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

8 
קטלוג אוסף 

 שירות הסרטים
 בודדים 70 אחת לשנה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

9 
קטלוג הפקדות 

 דיגיטליות
 אחת לשנה

 
 מופק ע"פ דרישה

קיים במשרדי 
הארכיון ונגיש 

 לכלל הציבור
 כן

 

 ומוחזקיםהקטלוגים נגישים לציבור במשרדי הארכיון כל  קטלוגים.תשעה הוציא לאור ירושלים  סינמטק 2015בשנת 

 קובץ ממוחשב.כ

 

  2015יחודיים אשר נרכשו לארכיון סינמטק ירושלים בשנת יאוספים  :51לוח 

 תיאור יחוד הסרט במאי הסרט סוג הסרט שם האוסף  

1 
אוסף בית ספר לקולנוע ע"ש סם שפיגל  

 ות הפילם של בית הספרלדורותיו, הפק
הפקות של תלמידי בית הספר למגמותיו בשנת  שונים עלילתי קצר

2015 

2 

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

הקרן החדשה לטלוויזיה  ,קרן מקור,
 ולקולנוע 

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

 בפורמט אנאלוגי או פורמט דיגיטאלי 2015שנת 

 חומרי המקור של הסרטים "פעם הייתי" ו"סודות" אבי נשר עלילתי נגטיבים של סרטי אבי נשר 3

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

השלמת האוסף בשנת  -הועברו להפקדה בארכיון
2015 

 

 

 סרטים עלילתיים 203 סרטים תיעודיים, 363תל אביב:  סרטים ייחודיים לארכיון סינמטק 613ל ונרכשו בסך הכ 2015בשנת 

בקובץ  ,6מופיע בנספח מס' רשימה מלאה של סרטים אלה . אנימציה יסרטאו  םניסיוניי סרטים קצרים,סרטים  47ועוד 

 אקסל המצורף.נספחים בפורמט 
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 יווקש .9
האגודה  .2 קרן לשיווק סרטי תעודה,ה – קופרו. 1שיווק סרטים ישראליים: לפעילויות  2015קיימו 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 ציבוריחסי  ;בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים

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

 

 2015 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
שיווק סרטי ל

 תעודה

 שיווק במעלה ראשונה
 כלל היוצרים והמפיקים סדנאות קופרו  1

 כלל היוצרים כללי -סדנאות אומן  2

3 
ליוצרים שהתקבלו לפיצ'ינג  -סדנת אומן

 פורום הקופרודוקציות
 כלל היוצרים

4 
-סדנאות סימולציה לפיצ'ינג פורום הקו

 פרודוקציות
 יוצרים ישראליים

 יוצרים ישראליים נאות סימולציה לפיצ'ינג מדיה חדשהסד 5

6 Mix  &Match יוצרים וקניינים 

 קהל צופים צעיר סדנאות יעוץ לסרטי תעודה אינטראקטיביים 7

 יוצרים ישראליים פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות 8

 קטלוג שוק הקופרודוקציות 9
בכירי התעשייה התיעודית 

 העולמית

10 
יצ'ינג לרעיונות תיעודיים מקוריים במדיה פ

 החדשה
 פאנל מומחים

 משקיעים ומפיקים מחו"ל פגישות "אחד לאחד" 11

 משקיעים ומפיקים מחו"ל פגישות "אחד לאחד" ניו מדיה 12

 משקיעים ומפיקים מחו"ל פרויקטים ישראליים -"ערוץ לשניים"  13

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

 קטלוג -"ערוץ לשניים"  15
מנהלי רשתות ומפיקים 

 בכירים בחו"ל

 מיני פיצ'ינג -ערוץ לשניים  16
פאנל של מנהלי רשתות 
טלוויזיה וקרנות קולנוע 

 ישראליים

17 cuts  &docs -  משקיעים ראפ קאט 

 קניינים מרכזים מהעולם "דוקושוק" 18

 טריטוריות שונות בעולם קידום אמנות קולנוע 19 שיווק במעלה שנייה

20 
הקרנת מחווה למוזמני קופרו של הסרט 

הסלילים  -: שיח לוחמים2015 -המדובר ב
 הגנוזים

 יוצרים ומפיקים ישראליים

 משקיעים ומפיקים זרים כללי -מחווה לאוסטריה 21

 הקהל הרחב הקרנת סרטים -מחווה לאוסטריה 22

23 
ף הדוקומנטרי שבין הקולנוע על הרצ

 לסמארטפון
 כלל היוצרים

24 
דיבור שוק קמפיינים לשינוי חברתי כמעצבי 

 The Impact of Impactתודעה בתעודה 
 כלל היוצרים

25 
מדוע? מתי?  -סרטי תעודה בבתי קולנוע 

 איפה? ואיך?
 כלל היוצרים

26 
  -קופרו בקמפוס: ערוץ לשניים ודוקושוק 

 יםלסטודנט
 סטודנטים מרחבי הארץ

 יוצרים ישראליים  סרטי מדיה חדשה תמונת מצב עולמית 27

28 
בעקבות הסרט מסע  -סדנת "שלטון החוק" 

 אינטראקטיב
 הקהל הרחב
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 2015 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

29 
סדנת אנימציה דוקומנטרית בסינמטק 

 ירושלים
אנשי מקצוע, סטודנטים 
 ואנשים מהקהל הרחב.

 מדריך הקופרו 30
וע מכל שכבות יוצרי קולנ
 יהיהאוכלוס

 -פעילויות קידום 
PROMOTION 31 

וצרים י-דוקומיונטי בדרום ת"א כחלק מיבו"ל 
 קהילהלאים ב

 יוצרים וצופי קולנוע

 הקהל הרחב מפעל הפיס -"ימי תרבות"  32

33 
יוצרים באים  -שיח כחלק ממיבו"ל-דוקו

 לקהילה
 יוצרים וצופי קולנוע

 הקהל הרחב יד לבנים ברמת השרוןהקרנות במתחם  34

35 
קולקטיב המבול_ אמנות חברתית במרחב 

 הציבורי.
 יוצרים ישראליים 

36 
על שוק  1שתי תכניות מבט שני בערוץ 

 הקופרו
 הקהל הרחב

 יוצרים ישראליים אתר אינטרנט 37

האגודה לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

 1 תחרויות וטקסים
אופיר" בתחום הקולנוע תחרות "פרסי 

העלילתי לבחירת הסרט העלילתי באורך 
 מלא הטוב ביותר

 חברי האקדמיה והקהל הרחב

 חברי האקדמיה והקהל הרחב תחרות "פרסי אופיר" לסרט התיעודי הארוך 2  

 חברי האקדמיה והקהל הרחב תחרות "פרסי אופיר" לסרט התיעודי הקצר 3  

 חברי האקדמיה והקהל הרחב רט העלילתי הקצרתחרות "פרסי אופיר" לס 4  

 כלל היוצרים תחרות בין יוצרים מצטיינים 5  

  6 
יות" הכרזה על העולים ו"חודש המועמד

 לגמר
 חברי האקדמיה והקהל הרחב

  7 
טקס הענקת פרסי אופיר של האקדמיה 

לסרט הטוב ביותר וליוצרים מצטיינים בתחום 
 רט הקצרהסרט העלילתי ,התיעודי והס

שרת התרבות , רוה"ע 
אשדוד, אנשי ציבור, יוצרי 

קולנוע, וחברי אקדמיה 
)הועבר בשידור חי בערוצי 

 זיה(ירדיו ובטלוו

 הקהל הרחב יחסי ציבור לתחרות והטקס 8  

 הקהל הרחב 10שידור חי של הטקס בערוץ  9 פרסום

 10 אתר אינטרנט
אתר אינטרנט הכולל ארכיון הקולנוע 

 יהישראל
 הקהל הרחב

פורום היוצרים 
 יםיהדוקומנטר

תחרויות/פרסים 
 וטקסים

1 
תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע 

 הדוקומנטרי
 כלל היוצרים

   פרס הפצה 2  

סדנאות/ מפגשים/ 
 הרצאות/ כנסים

 כלל היוצרים הדוקו הראשון שלי  3

  4 
סדנה לדוקומנטריסט/ית העצמאי/ת עם 

 דבורית שרגל
 ריםכלל היוצ

 יוצרים מתחילים סדנה מעשית ליוצרים מתחילים 5  

 כלל היוצרים אביב כנס מקצועי במסגרת פסטיבל דוק 6  

  7 
כנס אקדמי בינלאומי בנושא קולנוע 

 דוקומנטרי ישראלי
 כלל היוצרים

 הקרנות סרטים
 כלל היוצרים דוקו רמת נגב 8

 כלל היוצרים פרויקט סורגים 9

10 Reindeerspotting - כלל היוצרים הקרנה והרצאה 
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 2015 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 קהל יעד שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

11 
שיווק הסרט הישראלי בפריפריה: דוקו 

 בעמק
 כלל אוכלוסיית קיבוץ מזרע

 יהיכלל האוכלוס הקרנה בספרייה בבאר שבע 12

 הקהילה היהודית בארה"ב דוקומנטרי חוצה יבשות 13

 כלל היוצרים תמונה חדה  14

 קטלוגים ומדריכים

 ג אינטרנטי קטלו 15
חברי הפורום, הגופים השונים 

הקשורים לתעשיית הקולנוע 
 גויות הישראליות בחו"ליולנצ

 כלל היוצרים אתר האינטרנט של הפורום  16 אתר אינטרנט

 כלל היוצרים פייסבוק -רשת חברתית   17

 כלל היוצרים והקהל הרחב כתב עת מקוון -תקריב  18 פרסום ושיווק

19 
כלי להעברת אינפורמציה  -טר שבועי ניוזל

 מפסטיבלים בארץ ובעולם
 כלל היוצרים

 
 

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

 .כנסיםאינטרנט וקיום 

 

 2015פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה התכנית שם   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק בשלב 
 פיתוח

 קידום אומנות  1

גרמניה, צרפת, קנדה, 
נורבגיה, אוסטריה, 

קנדה, שוויץ, רוסיה, 
 יוון.

 בינלאומי

 קהל היוצרים הישראלים בינלאומי מדריך הקופרו  2

 בינלאומי אתר האינטרנט של קופרו 3

אליים, הגורמים יוצרים ישר
הבינ"ל המשתפים פעולה עם 

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

שיווק בשלב 
 בינלאומי בינלאומי קטלוג פורום הקופרודוקציות  4 ההפקה

 בינלאומי קטלוג -ערוץ לשניים  5
מנהלי רשתות ומפיקים בכירים 

 בחו"ל

6 
משלחות קופרו לשווקים 

 בחו"ל מובילים
 גרמניה

בכירים מתעשיית הקולנוע 
בגרמניה, אוסטריה, הולנד 

 וייץ.ווש

7 
 IFPמשלחות קופרו לשוק 

 בארה"ב
 ניו יורק

בכירים מתעשיית הקולנוע 
 בארה"ב

8 
נת סרטים דוקומנטריים רהק

 בלימה פרו
 פרו

הקהילה היהודית והמקומית 
 בלימה.

9 

הקרנת סרטים דוקומנטריים 
יה, בשיתוף ארגון בקלן, גרמנ

 LADOCנשים קולנועניות 
 קהל צופים מגרמניה גרמניה

10 
 Xchangeהקרנות בפסטיבל 

 הודו 2015
 קהל צופים מהודו הודו

שיווק בשלבי 
 הפצה

 קניינים רלוונטיים בינ"ל בינלאומי קטלוג דוקושוק 12

  13 Docs &Cuts בינלאומי / ראפ קאט 
י קניינים ועורכי תוכן של גופ

שידור וקרנות קולנוע 
 בינלאומיים.

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל

 חומר פרסומי

1 
קטלוג הקולנוע הדוקומנטרי 

 הישראלי
 בינלאומי

גופים שונים  חברי הפורום,
הקשורים לתעשיית הקולנוע 

 שראליות בחו"ליולנציגויות ה
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 2015פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה התכנית שם   סוג פעילות שם הגוף

2 
כלי להעברת –ניוזלטר שבועי 

 לםפורמציה מפסטיבלים בעונאי
 יוצרים דוקומנטריים בארץ בינלאומי

3 
שנה  -כתב עת מקוון  –תקריב 
 חמישית

 בינלאומי בינלאומי

 אתר אינטרנט
 בינלאומי אתר האינטרנט של הפורום 4

קהל רחב, תעשייה בארץ 
 ובעולם

 הציבור הרחב וחברי הארגון בינלאומי פייסבוק –רשת חברתית  5

 הקהילה היהודית שבארה"ב ארה"ב בשותדוקומנטרי חוצה י 6 הקרנות

 תעשייה בארץ ובחו"ל  בינלאומי פרס הפצה  7 פרסים

 כנסים

8 

כנס אקדמאי בינלאומי בנושא 
 -קולנוע דוקומנטרי ישראלי 

 שנה חמישית
 כלל היוצרים בינלאומי

האגודה לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

השתתפות 
 1 בתחרות

השתתפות בתחרות האוסקר 
האמריקאי בקטגוריית הסרט 

 הזר הטוב ביותר
 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

2 

סיוע כספי לשיווקו של הסרט 
הישראלי הנשלח ע"י האקדמיה 

 לתחרות האוסקר בארה"ב
 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

קשרים 
 בינלאומיים

3 
השתתפות וחברות באקדמיה  

 EFAרופאית יהא
 - מדינות באירופה

  
4 

רום האקדמיות חברות בפו
 Fan of Europeהאירופאיות 

 - מדינות באירופה
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אופן החלוקה של תקציב המועצה הישראלית לקולנוע  .10
 2015 תבשנ

 . גופים 29שחולקו בין  ₪מיליון  80.35תקציב הקולנוע עמד על  2015בשנת 

 
 

קים בקידום הפעילות הקולנועית ושימורה הקצאות המועצה הישראלית לקולנוע לגופים העוס :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2008-2015בשנים 

    2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

 אחוז שם הגוף  
אלפי 
 ש"ח

              

 20,128 22,793 22,905 23,771 23,131 23,369 21,199 22,986 29% קרן הקולנוע הישראלי 1

 18,363 21,858 21,666 25,618 26,573 24,000 30,968 29,223 36% אמנויות קרן יהושע רבינוביץ' ל 2

3 
קרן מקור לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה
6% 4,568 5,627 4,108 4,671 4,556 4,201 4,869 4,157 

 1,906 2,454 2,376 2,624 2,837 2,491 8,556 6,788 8% קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 4

5 
ועידוד הקרן החדשה לקידום 
 יוצרי קולנוע וטלוויזיה

8% 6,464 3,498 3,676 7,031 7,366 6,971 6,252 5,490 

 _ _ _ _ _ _ 0 100 1%> דוקו ווילג' 6

 1,029 1,222 1,157 1,157 1,008 819 922 1,072 1% פסטיבל חיפה 7

8 
ארכיון  -סינמטק ירושלים 
 ישראלי לסרטים

2% 1,682 1,605 1,584 1,996 2,086 2,085 2,025 1,586 

9 
העמותה  -פסטיבל דוקאביב 

 לקידום הסרט הדוקומנטרי
1% 707 522 452 546 482 482 551 395 

10 
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 

 סטודנטים 
1% 577 454 391 104 203 203 256 295 

 979 972 948 948 730 602 1,860 802 1% אביב-סינמטק תל 11

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

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

 133 0 106 107 98 70 191 144 1%> פסטיבל קולנוע יהודי 14

 277 358 414 414 491 400 468 503 1% סטיבל קולנוע דרום 15

16 
העמותה לקידום סרטי אמנות 

 אפוס -
<1% 181 164 _ _ _ _ _ _ 

 235 253 281 281 249 243 231 277 1%> סינמטק ראש פינה 17

 235 289 334 332 249 243 246 333 1%> סינמטק שדרות 18

 _ _ _ 169 130 177 231 182 1%> החברה לתרבות חולון 19

 _ _ _ _ _ _ 207 266 1%> מ.א. עמק הירדן 20

21 
איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה 

 בישראל
<1% 173 176 168 169 197 197 208 167 

 120 104 135 135 148 147 165 162 1%> איגוד הבמאים 22

 120 104 135 134 148 147 165 162 1%> איגוד התסריטאים בישראל 23

24 
איגוד העובדים בקולנוע 

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

25 
פורום היוצרים הדוקומנטריים 

 בישראל
<1% 398 461 227 346 408 408 384 304 

26 
איגוד עורכי תמונה וקול 

 בישראל
<1% 86 77 73 74 _ _ _ _ 

 167 208 186 186 159 168 176 173 1%> איגוד שחקני המסך  -שח"ם 27

28 
קרן לשיווק סרטי  –קופרו 
 תעודה

2% 1,287 1,140 1,033 765 501 501 502 500 

29 
האגודה לקידום הקולנוע 

 האקדמיה -בישראל 
1% 418 513 359 526 545 545 580 552 

 60,189 57,902 67,000 72,993 72,912 65,317 84,066 80,351 100%  סה"כ  
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 תחומי התמיכה  10.1

יועדו  מתוכם (87%)מיליון ש"ח  70.13מיליון ש"ח.  80.35-כהסתכם ב 2015תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע בשיווק סרטים, 13%מיליון ש"ח ) 10.22.-להפקת סרטים ישראליים ו

 סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. 

 לפי תחומים ,2015חלוקת תקציב המועצה הישראלית לקולנוע בשנת  :55לוח 

 אחוז מסה"כ תקציב התמיכה להפקת סרטיםאחוז מתקציב הסיוע  סכום בש"ח תחומי הסיוע  

 תקציב הסיוע להפקת סרטים

 59% 68% 47,393,626 סרטים עלילתיים 1

 6% 7% 4,698,565 סרטים קצרים 2

 14% 16% 10,976,738 סרטי תעודה 3

 7% 8% 5,677,902 סרטים ייעודיים 4

 2% 2% 1,382,121 סרטי גמר של סטודנטים 5

 87% 100% 70,128,952 סיכום ביניים  

 תקציב הסיוע לפעילויות אחרות

 5% 40% 4,116,000 פסטיבלים 1

 1% 11% 1,102,499 איגודים 2

 2% 19% 1,971,029 סינמטקים 3

 1% 11% 1,102,500 ארכיונים ושימור 4

 2% 19% 1,930,474 שיווק 5

 13% 100% 10,222,502 סיכום ביניים  

 100%   80,351,454 סה"כ תקציב התמיכה  

( שהוקצו לסיוע לתחום הפקות סרטים, ניתנו להפקת סרטים עלילתיים 68%מיליון ש"ח ) 70.18מיליון ש"ח מתוך  47.39

( הוקצו לסיוע 16%מיליון ש"ח ) 10.98דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(.  80באורך מלא )סרטים באורך 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי 8%ש"ח )מיליון  5.68בהפקת סרטים תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪7% )מיליון  4.70מיוחד לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

( הוקצו 2%ש"ח )מיליון  1.38דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  70-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.

סינמטקים , ל( 40%ש"ח ) מיליון 4.11פסטיבלים מיליון ש"ח שהוקצו לתמיכה לתחום פעילויות אחרות, הוקצו ל 10.22מתוך 

₪ מיליון  1.10(, 19%יליון ש"ח )מ 1.93(, למוסדות העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 19%מיליון ש"ח ) 1.97

 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע11%ש"ח ) מיליון 1.10-וום ארכיונים ושימור ( הוקצו לתח11%)

 

 הגופים הנתמכים  10.2

מיליון ש"ח  22.99גופים עסקו בסיוע להפקת סרטים: לקרן הקולנוע הישראלי הוקצו ישה גופים שנתמכו, ש 29מתוך 

 6.46(, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה הוקצו 36%מיליון ש"ח ) 29.22(, לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות הוקצו 29%)

תרבותי הוקצו -(, לקרן גשר לקולנוע רב6%מיליון ש"ח ) 4.57(, לקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה הוקצו 8%מיליון ש"ח )

 ₪ מיליון  70.13<(. בסך הכול הוקצו להפקת סרטים ₪1% )אלף  100ו הוקצ 'דוקו ווילאגל(, ו8%מיליון ש"ח ) 6.79
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 התמיכה בקרנות להפקת סרטים )בש"ח( :56לוח 

 שם העמותה  
סרטים 
 עלילתיים

סרטים 
 קצרים

סרטי 
 תעודה

סרטים 
 ייעודיים

סרטים 
נסיוניים וסרטי 

 סטודנטים

סך 
התמיכה 

 בקרן

 22,985,772 0 0 0 0 22,985,772 קרן הקולנוע הישראלי 1

2 
קרן יהושוע רבינוביץ' 

 לאמנויות
24,407,854 0 4,321,783 0 493,125 29,222,762 

3 

הקרן החדשה לקידום 
ועידוד יוצרי קולנוע 

 וטלוויזיה

0 0 3,946,485 2,222,083 295,881 6,464,449 

4 
קרן מקור לסרטי 
 קולנוע וטלוויזיה

0 1,859,208 2,708,470 0 0 4,567,678 

5 
קרן גשר לקולנוע רב 

 תרבותי
0 2,839,357 0 3,455,819 493,115 6,788,291 

 100,000 100,000 0 0 0 0 דוקו ווילאג' 6

 70,128,952 1,382,121 5,677,902 10,976,738 4,698,565 47,393,626 סה"כ  

 

גופים העוסקים בתחומי פעילות  23-בנוסף לגופים העוסקים בסיוע להפקת סרטים, תמכה מועצת הקולנוע הישראלית ב

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי - לעשרה גופים להפקת פסטיבלים: אוניברסיטת תל אביב₪ מיליון  4.11אחרים. הוקצו 

פסטיבל  ;לנוע דרום; פסטיבל ירושליםופסטיבל ק -אביב; סינמטק תל אביב; אתוס חיפה ; מכללת ספיר סטודנטים; דוק

מיליון ש"ח לשבעה איגודים: איגוד העובדים בקולנוע  1.10ימציה, הפסטיבל הגאה ואפוס. הוקצו קולנוע יהודי, פסטיבל אנ

וטלוויזיה בישראל; איגוד התסריטאים בישראל; איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל; איגוד במאי קולנוע וטלוויזיה; 

 1.97וד עורכי תמונה וקול בישראל. הוקצו איגוד שחקני המסך ואיג –פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל; שח"ם 

, סינמטק שדרות, סינמטק ראש פינהלשבעה סינמטקים: סינמטק ירושלים, סינמטק תל אביב, סינמטק חיפה, ₪ מיליון 

ארכיון ישראלי לסרטים,  –לסינמטק ירושלים ₪ אלף  847בית גבריאל וסינמטק חולון. הוקצו  –סינמטק עמק הירדן 

לצורך שיווק לשלושה  ₪מיליון  1.93לאותה מטרה לסינמטק תל אביב. הוקצו ₪ אלף  256ושימור כמו גם לצורך ארכיונים 

 האקדמיה ופורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל.–גופים: קופרו, האגודה לקידום הקולנוע הישראלי
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 ילותם )בש"ח(סכומי התמיכה לכל הגופים )למעט קרנות( לפי תחומי פע :57לוח 

 סינמטקים איגודים פסטיבלים שם הגוף  
ארכיונים 

 ושימור
 שיווק

סך 
התמיכה 

 בגוף

1 
הפסטיבל הבינלאומי 

 לסרטי סטודנטים
577,031 0 0 0 0 577,031 

2 
איגוד העובדים בקולנוע 

 ובטלוויזיה בישראל
0 172,941 0 0 0 172,941 

3 
איגוד התסריטאים 

 בישראל 
0 162,132 0 0 0 162,132 

4 
איגוד מפיקי סרטים 

 ויזיה בישראלווטל
0 172,941 0 0 0 172,941 

 162,132 0 0 0 162,132 0 איגוד הבמאים  5

 707,469 0 0 0 0 707,469 אביב דוק 6

 802,237 0 255,597 287,109 0 259,531 סינמטק תל אביב 7

8 
האגודה לקידום הקולנוע 

 האקדמיה -בישראל 
0 0 0 0 418,269 418,269 

 1,072,227 0 0 283,893 0 788,334 אתוס חיפה 9

 503,332 0 0 0 0 503,332 פסטיבל קולנוע דרום 10

 276,588 0 0 276,588 0 0 סינמטק ראש פינה 11

 1,681,854 0 846,903 342,551 0 492,400 סינמטק ירושלים  12

 333,068 0 0 333,068 0 0 סינמטק שדרות 13

14 
היוצרים  פורום

 הדוקומנטריים בישראל
0 172,941 0 0 225,222 398,163 

 144,708 0 0 0 0 144,708 פסטיבל קולנוע יהודי 15

16 
איגוד שחקני  -שח"ם 
 המסך

0 172,941 0 0 0 172,941 

17 
איגוד עורכי תמונה וקול 

 בישראל
0 86,471 0 0 0 86,471 

 181,591 0 0 181,591 0 0 החברה לתרבות חולון 18

 256,825 0 0 0 0 256,825 פסטיבל אנימציה 19

 205,800 0 0 0 0 205,800 הפסטיבל הגאה 20

21 
בית  -מ.א עמק הירדן 

 גבריאל
0 0 266,229 0 0 266,229 

 180,570 0 0 0 0 180,570 אפוס 22

23 
קרן לשיווק סרטי  -קופרו 
 תעודה

0 0 0 0 1,286,983 1,286,983 

 10,222,502 1,930,474 1,102,500 1,971,029 1,102,499 4,116,000 סה"כ  
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