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 ראו קבצי אקסל המוצגים בנפרד  -נספחים  

 היוצרים : פרוט צוות2017רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 1נספח 

 : תקציבים ומקורות התמיכה להפקה2017רשימת הסרטים שהוקרנו לראשונה בשנת  : 2נספח 

 2017הסרטים העלילתיים שהוחלט לתמוך בהפקתם בשנת  :3נספח 

 2017רשימת בתי קולנוע החברים בהתאחדות ענף הקולנוע לפי אזורים: שנת  :4נספח 

 , לפי סוג פסטיבל2017ים הישראליים בשנת הפסטיבלים בחו"ל בהם הוקרנו הסרט : 5נספח 

 2017ירושלים בשנת  סינמטקאוספים ייחודיים אשר נרכשו לארכיון  : 6נספח 

 2017תל אביב בשנת  סינמטקסרטים ייחודיים אשר נרכשו לארכיון  :7נספח 

 2017 גיוס מקורות סיוע לסרטים דלי תקציב שהקרן החליטה על הפקתם ושהפקתם הושלמה בשנת :8נספח 

 2017הקרנתם של סרטי התעודה בערוצי הטלוויזיה ובמסגרות נוספות בשנת   :9נספח 
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 תקציר הדוח
 

 .סרטים ישראליים חדשים 231הוקרנו בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2017בשנת 

דיים, ניסיוניים וסרטי סטודנטים שהופקו בסיוע הקרנות עלילתיים, תיעודיים, סרטי דרמה, סרטים ייעו– סרטים 

( היו סרטים עלילתיים )סרטים 13%) הסרטים 232מתוך  28המועצה הישראלית לקולנוע.  - הנתמכות על ידי

( היו סרטים קצרים )סרטים המיועדים 10%) 23דקות לפחות(,  72שאורכם  ,המיועדים להקרנה בבתי קולנוע

( היו סרטים ייעודיים 18%) 41היו סרטים תיעודיים,  43 (19% )  ,)דקות 70-10זיה, שאורכם בעיקר להקרנה בטלווי

 . 1( היו סרטי סטודנטים. ראו רשימת הסרטים בנספח 41%) 95 -ו

 

בתי  45 -סרטים ישראליים, ב 32סרטים שונים, מתוכם  257,  2017יישובים ברחבי הארץ הוקרנו בשנת  29 -ב

מושבים )ראו  56,398למות )בחלק מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם או 380 -קולנוע וב

את רשימת בתי הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו בשמונת הסינמטקים. כמו כן, בישובים  4בנספח 

למות של צה"ל, קטנים, הוקרנו סרטים באולמות שאינם אולמות קולנוע כמו בית העם, חדרי אוכל בקיבוצים ואו

 .שלגביהם לא נמסרו נתונים

 

מספר הכרטיסים שנמכרו מצפייה בסרטים ישראליים העלילתיים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ היה  2017בשנת 

של יאיר בן מתן נמכרו פיגומים כרטיסים, לסרט  540,139של רז עודד נמכרו בסה"כ מכתוב לסרט  . 1,648,433

  .כרטיסים 110,653של קובי מחט נמכרו בסה"כ ג'סטה רט כרטיסים ולס 146,099בסה"כ 

 

מיליון  94.37 -הסתכם ב 2017הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  28התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

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

 ). 51%)₪  מיליון 47.98 -הסתכמו ב

 

סרטים ההכנסות  בשבעהמן ההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי 

 עלו על הוצאות ההפקה: 

 מיליון  16.53 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 540,139 -מיליון ש"ח והכנסותיו מ 2.74עלתה  מכתובהפקתו של הסרט 

מיליון  3.61 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 146,099 -יון ש"ח והכנסותיו ממיל 1.15עלתה  פיגומיםהפקתו של הסרט 

 3.67 -מבקרים בארץ הסתכמו ב  110,653 -מיליון ש"ח והכנסותיו מ 2.95עלתה  ג'סטההפקתו של הסרט ₪, 

מבקרים בארץ הסתכמו  112,247 -ש"ח והכנסותיו מ אלף 800עלתה  האופה מברליןהפקתו של הסרט ₪, מיליון 

מבקרים בארץ  119,095 -והכנסותיו מ₪ מיליון  3.22עלתה  מועדון החנוניםט רהפקתו של הס ₪מיליון  1.91 -ב

 79,427 -מיליון ש"ח והכנסותיו מ 2.55עלתה  כמעט מפורסמתהפקתו של הסרט , ₪מיליון  3.77-הסתכמו ב

מיליון ש"ח והכנסותיו  3.24עלתה  לא פה לא שםהפקתו של הסרט ו ₪מיליון  2.61 -מבקרים בארץ הסתכמו ב 

 ₪מיליון  3.25 -מבקרים בארץ הסתכמו ב  98,693 -מ

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

מקומות ישיבה. בספריות הסרטים של הסינמטקים נשמרים בסך  4,719אולמות ובהם  22 -הסרטים ב מוקרנים

ובספריית סינמטק ירושלים  44,264רובם נשמרים בספריות הסרטים של סינמטק תל אביב  (סרטים 78,558הכול 

בסך הכול )רובם בספריות של סינמטק תל אביב  19,882(. מספר הספרים בספריות הסינמטקים הוא 31,000

 (.8,000ובספריית סינמטק ירושלים  10,845
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 -אולמות. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם ב 380 -סרטים שהוקרנו ב 257 -ים במיליון מבקר 18.2צפו  2017בשנת 

32 . 

פסטיבלים פסטיבל הסרטים  11 -הוענקו פרסים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע על ידי  2017בשנת 

אביב, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, הפסטיבל -פסטיבל הקולנוע בירושלים, דוק ,הבינלאומי חיפה

וקריקטורה, פסטיבל הקולנוע הגאה, הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים,  - ינלאומי לאנימציה קומיקס הב

פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל אפוס, פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער ופסטיבל הסרטים 

פרסי אופיר ועל ידי  -יה בערבה. כמו כן הוענקו פרסים במסגרת תחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויז

 .פורום היוצרים הדוקומנטריים

 

מדינות. חלק מן  66 -פסטיבלים שהתקיימו ב 425סרטים ישראליים, במספר שיא של  105השתתפו  2017בשנת 

 .609 -הסרטים הגיע ל 105הסרטים השתתפו ביותר מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 

 
פרסים. ארבעה  79 -זכו ב 2017אליים שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל בשנת ( הסרטים הישר46%) 105מתוך  48

 Veniceשל שבי גביזון זכה בפרס  געגוע:  A List -סרטים זכו בפרס בארבע פסטיבלים מסוג קולנוע עלילתי 

Days People Choice Award  בפסטיבלVenice  Intl. Intl. Film Festival / Venice Days  באיטליה. הסרט

 Venice Intl. Film Festivalשל שמוליק מעוז זכה בפרס פרס חבר השופטים : אריה הכסף בפסטיבל  קסטרוטפו

 .Shanghai Intlשל ארז מזרחי וסהר שביט זכה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל  הלומיםבאיטליה. הסרט 

Film Festival  סרט הטוב ביותר בפסטיבל אופיר ראול גרייצר זכה בפרס ההאופה מברלין בסין. הסרטKarlovy 

Vary International Film Festival בצ'כיה. שני סרטים זכו בשני פסטיבלים מסוג קולנוע תיעודA List -  הסרט :

 Hot Docsפסטיבל Mid-Length של טלי שמש ואסף סודרי זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב  בבאר שבעמוות 

 Filmmakers of theשל שיבון מזרחי זכה בפרס ציון לשבח קטגוריית  מןהנוסעים בזטורנטו בקנדה. הסרט אנו 

Present  בפסטיבלLocarno Film Festival בשוייץ. סרט אחד בפסטיבל מסוג קולנוע קצרA List -  שממה: הסרט 

 (27%סרטים ) 21בשוייץ.  Locarno Film Festivalשל מיקי פולונסקי זכה במקום שני )נמר הכסף( בפסטיבל 

 31-( פרסים ל62%) 49פסטיבלים לקולנוע עלילתי, ובפסטיבלים אחרים הוענקו  20 -סרטים ב 10 -הוענקו ל

 פסטיבלים. 48-סרטים ב

 

 
 
 
 
 
 
 

ארגון השחקנים -פעלו שבעה ארגונים יציגים לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: שח"ם  2017בשנת 

איגוד עובדים בקולנוע  -פורום היוצרים הדוקומנטריים, אקט בישראל, איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים, 

 איגוד מקצועות הפוסט בישראל ואיגוד מקצועות האנימציה.  -ובטלוויזיה בישראל,  איגוד העורכים 

 

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

מספר תחומים המפורטים בלוחות הבאים: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי הארגון ; קיום  הפעילויות בחלוקה לפי

טקסים, תחרויות ופסטיבלים ; ארגון כנסים ; ימי עיון והרצאות ; ארגון סדנאות, כיתות אומן והשתלמויות ; 

 פרסומים ; הפעלת אתרי אינטרנט, סדנאות, כיתות אמן השתלמויות ופעילויות ציבוריות.

 

 860כותרים של סרטים ישראליים, מתוכם:  25,589 2017ארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים נמצאו בסוף שנת ב

כותרים של יומני חדשות.  1,653 -סרטים עלילתיים קצרים ו 1,977סרטים תיעודיים,  21,099סרטים עלילתיים, 

 -בנגטיבים ו VHS 10,633י וידאו, סרט 11,645בפורמט פילם,  14,750כותרים אלו שמורים בפורמטים שונים: 

 . DVDבפורמט  2,265

 



 

 
7 

 2,780סרטים עלילתיים,  1,958כותרים של סרטים ישראלים, מהם  6,028בסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכול 

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

 סרטים להשאלה. 314 -קבצי מחשב ו 760, מהם DVDבפורמט  2,449 -ו VHSו סרטי וידא 2,505

 

. 2הקרן לשיווק סרטי תעודה,  -. קופרו 1פעילויות לשיווק סרטים ישראליים:  2017שלושה גופים קיימו בשנת 

ו קיימו . פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל. גופים אל 3 -האקדמיה, ו  -האגודה לקידום הקולנוע בישראל 

פעילות שיווק בארץ בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים ; יחסי ציבור ופרסום ; הפעלת אתר אינטרנט ; פרסום 

קטלוגים ומדריכים ;; סדנאות ; פיצ'ינג ושווקי סרטים ; ארגון תחרויות וטקסים ; אירועים מקצועיים ועוד. 

הפעלת אתר אינטרנט  ;י ; הקרנות סרטים בחו"ל פעילויות השיווק בחו"ל כללו בין השאר: הפצת חומר פרסומ

 וקיום כנסים.

 

( מתוכם 89%מיליון ש"ח ) 70.94מיליון ש"ח.  80.11-הסתכם ב 2017תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע 11%מיליון ש"ח ) 9.17-יועדו להפקת סרטים ישראליים ו

 רטים, סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים.בשיווק ס

 

 72ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא )סרטים באורך  מיליון ש"ח 79.82 מתוך (59%מיליון ש"ח ) 46.8

רטים ( הוקצו לסיוע בהפקת ס14%מיליון ש"ח ) 10.88דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(. 

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים ביטוי מיוחד 7%מיליון ש"ח ) 5.52תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪6% )מיליון  4.64לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

ש"ח מיליון  1.36ים בעיקר לשידור בטלוויזיה( דקות, המיועד 60-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 ( הוקצו לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.2%)

 

(, למוסדות 3%מיליון ש"ח ) 2.00סינמטקים , ל(6%ש"ח ) מיליון 4.4פסטיבלים מיליון ש"ח הוקצו ל 79.82מתוך 

( הוקצו לתחום ₪2% ) מיליון 1.2(, 2%מיליון ש"ח ) 1.92העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 

 .( הוקצו לאיגודים מקצועיים של יוצרי קולנוע1%ש"ח ) מיליון 1.1-וארכיונים ושימור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  יתוח הנתוניםנ
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 2017בשנת  ןסרטים שהופקו בסיועהפעילות הקרנות ו .1

 הסרטים החדשים  1.1

 , לפי סגנון הסרט2010-2017 ניםמספר הסרטים* שהוקרנו לראשונה בש: 1לוח 

 סה"כ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 סגנון הסרט 

 222 29 28 32 19 35 37 24 18 עלילתי

 164 23 34 21 27 18 14 11 16 קצר

 289 43 40 37 39  69**    38 49 43 תעודה

 275 41 43 52 36 19 34 24 26 עודייי

 610 95 102 103 117 63 50 29 51 סטודנטים

 1,560 231 247 245 238 135 173 137 154 סה"כ

 סרטים קצרים 23מתוכם **ידי המועצה הישראלית לקולנוע; -סרטים שהופקו בסיוע הקרנות הנתמכות על* 
 
 
 
 
 

 .סרטים ישראליים חדשים 231הוקרנו לראשונה בפסטיבלים לקולנוע, בבתי הקולנוע ובטלוויזיה  2017בשנת 

שהופקו בסיוע  -עלילתיים, תיעודיים, סרטי דרמה, סרטים ייעודיים, ניסיוניים וסרטי סטודנטים  –רטים ס

( היו סרטים עלילתיים 13%הסרטים ) 247מתוך  29ידי המועצה הישראלית לקולנוע. -הקרנות הנתמכות על

סרטים קצרים )סרטים  ( היו10%) 23דקות לפחות(,  72)סרטים המיועדים להקרנה בבתי קולנוע, שאורכם 

( היו 18%)  41( היו סרטים תיעודיים, 19%) 43דקות(,  70-20המיועדים בעיקר להקרנה בטלוויזיה, שאורכם 

 . 1( היו סרטי סטודנטים. ראו רשימת הסרטים בנספח 41%) 95 -סרטים ייעודיים ו

 
 

מיליון  17.06התקציב הגבוה ביותר, בבימויו של יוסף סידר היה הסרט העלילתי בעל  נורמן, הסרט  2017בשנת 

בבימויו של אבידע  שיר אהבה סטנדרטיש"ח בתחום הסרטים העלילתיים בפרט ובכל התחומים ככלל. הסרט 

בבימוייהם של ארז מזרחי  הלומיםמיליון ש"ח בתחום סרטי תעודה,  2.39ליבני היה בעל התקציב הגבוה ביותר, 

בבימויו של  48ג'אנקשיין אלף ש"ח בתחום הסרטים הקצרים,  818יותר, היה בעל התקציב הגבוה בוסהר שביט 

 אנשים שהם לא אנימיליון ש"ח בתחום הסרטים הייעודיים  5.94אורן מוברמן היה בעל התקציב הגבוה ביותר, 

 אלף ש"ח בתחום סרטי סטודנטים. 370בבימויה הדס בן ארויה היה בעל התקציב הגבוה ביותר, 
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 2017רטים בעלי התקציב הגבוה ביותר לשנת הס 5: 2לוח 

 תקציב הסרט שם התסריטאי שם הבמאי שם הסרט  

 סרטים עלילתיים

 17,061,712 יוסף סידר יוסף סידר נורמן 1

 10,112,963 אבי נשר אבי נשר החטאים 2

 9,200,000 בן אשר הגר בן אשר הגר המלחמה תמה 3

 7,334,673 מעוז שמוליק מעוז שמוליק פוקסטרוט 4

 6,303,030 בן אשר הגר בן אשר הגר הפורצת 5

 סרטים קצרים

 818,290 ארז מזרחי וסהר שביט ארז מזרחי וסהר שביט הלומים 1

 575,000 משה איבגי משה איבגי התיק 2

 516,296 דניאלה קופלר דניאלה קופלר תאים רדומים 3

 500,000 צוריאל מלכיור נדב שלמה גלעדי מעבר לקו 4

 300,000 ראידה אדון ראידה אדון זרות 5

 סרטי תעודה

 2,390,000 אבידע ליבני אבידע ליבני שיר אהבה סטנדרטי 1

 2,371,450 ענת זלצר ענת זלצר עוד סיפור אחד ודי 2

 2,300,000 לוי זיני לוי זיני ירוסלם 3

 1,756,000 לוי זיני לוי זיני בגין 4

 1,727,400 רוני אבולאפיה י אבולאפיהרונ בית ספר לתקוה )סדרה( 5

 סרטים ייעודיים

 5,949,500 אורן מוברמן אורן מוברמן 48ג'אנקשיין  1

 5,291,834 שלומית נחמה אמיל בן שמעון ישמח חתני 2

 4,500,000 עמיחי גרינברג עמיחי גרינברג העדות 3

 2,689,500 ענת זלצר ענת זלצר עוד סיפור אחד ודי 4

 2,418,764 לוי זיני לוי זיני ירוסלם 5

 סרטי גמר סטודנטים

 370,340 הדס בן ארויה הדס בן ארויה אנשים שהם לא אני 1

 59,798 גל דור גל דור שעות עם אבא 48 2

 52,500 אדם ויינגרוד אדם ויינגרוד האי 3

 51,802 מורן נקר מורן נקר עבודה זרה 4

 50,820 לרמאי עבאדי גב מאי עבאדי גבלר מאמושקה 5
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 מסלולי תמיכה 1.2

סרטים נתמכו בסלול פיתוח והפקה  4סרטים במסלול הפקת סרטים, עוד  92 -הקרנות תמכו ב 2017בשנת 

 סרטים. 110 -ובמסלול השלמת הפקה ניתנה תמיכה ל

 לפי מסלולי תמיכה  2017-מספר הסרטים שהוקרנו לראשונה ב :3לוח 

 סה"כ השלמת הפקה הפקה  והפקה פיתוח שם המוסד תחום תמיכה

 עלילתי
 28 14 14 0 קרן הקולנוע הישראלי

 26 14 12 0 קרן יהושוע רביבוביץ' לאמנויות

 54 28 26 0   סיכום ביניים

 קצר

 5 5     קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה

 17 17     קרן גשר

 22 22 0 0   סיכום ביניים

 תעודה

 23 14 9   לאמנויותקרן יהושע רבינוביץ' 

הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי 
 קולנוע וטלוויזיה

1 13 1 15 

 29 7 22   קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה

 67 22 44 1   סיכום ביניים

 ייעודי

 52 32 20   קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי 
 קולנוע וטלוויזיה

3 2 6 11 

 63 38 22 3   יכום בינייםס

 206* 110 92 4   סה"כ

 סרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פעם אחת בלבד* 
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מסלולים לכתיבה ופיתוח תסריטים. בכל המסלולים תמכו  43 -מיליון ש"ח ב  8.17השקיעו הקרנות  2017בשנת 

 תסריטים. 170-הקרנות ב

 

  2017-מסלולי סיוע בכתיבה ופיתוח תסריטים ב :4לוח 

 מס' מסלולים   שם המוסד תחום תמיכה
מס' תסריטים 

 שנתמכו
סך סכום 
 התמיכה

  1,475,000   33 4 קרן הקולנוע הישראלי עלילתי

  875,000      28 3 קרן יהושוע רביבוביץ' לאמנויות

  2,350,000   61 7   סיכום ביניים

 קצר
  48,000        0 4 ור לסרטי קולנוע וטלוויזיהקרן מק

  274,500      36 5 קרן גשר

  322,500      36 9   סיכום ביניים

  15,000        1 1 קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תעודה

הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי קולנוע 
 וטלוויזיה

5 17      460,000  

  90,000        0 6 וטלוויזיה קרן מקור לסרטי קולנוע

  565,000      18 12   סיכום ביניים

  2,045,600   0 4 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ייעודי

הקרן החדשה לקידום ועידוד יוצרי קולנוע 
 וטלוויזיה

11 55   2,888,366  

  4,933,966   55 15   סיכום ביניים

  8,171,466   170 43   סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 
ש"ח וסה"כ תמיכת  7,600,533סרטים דלי תקציב שסך תקציבם  10 -לנוע הישראלי תמכה בקרן הקו 2017בשנת 

ש"ח וסה"כ  5,501,534סרטים דלי תקציב שסך תקציבם  7 -ש"ח, קרן רבינוביץ' תמכה ב 4,236,550הקרן בסרטים 

 (.1בנספח ש"ח )ראו רשימת הסרטים דלי התקציב  2,600,000תמיכת הקרן בסרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בש"ח -: תקציב הסרט ותמיכת הקרן 2017סרטים דלי תקציב שהפקתם הושלמה בשנת : 5 לוח

 שם הקרן
מס' סרטים דלי 
 תקציב שנתמכו

סה"כ תקציב 
 הסרטים

 סה"כ תמיכת הקרן בסרטים

 4,236,550 7,600,533 10 קרן הקולנוע הישראלי

 2,600,000 5,501,534 7 קרן רבינוביץ'
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 מקורות מימון להפקת הסרטים – 1.3
 

 

 : סרטים עלילתיים 2017מקורות מימון להפקת סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת א':  6לוח 

 אחוז סכום  מספר סרטים שם המקור מס'

 38% 26,009,500 16 קרנות קולנוע 1

 מקורות פרטיים בארץ 2
8 4,880,227 7% 

 גופי שידור בארץ 3
3 1,700,000 2% 

צרים וצוות ההפקהיו 4  
13 7,636,800 11% 

 מקורות ציבוריים בארץ 5

10 7,917,627 11% 

 30% 20,941,913 5 למקורות בחו"ל 6

 100% 69,086,067 55* סה"כ  

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

 

 
 
 

הייתה  2017רטים דלי תקציב( שהוקרנו לראשונה בשנת סרטים עלילתיים )לא כולל ס 16עלות ההפקה של 

(, מקורות ₪38% ) 26,009,500 -ש"ח מקורות המימון להפקת סרטים אלה היו: קרנות הקולנוע  69,086,067

( ₪2% ) 1,700,000 -(, גופי שידור בארץ ₪30% )  20,941,913 -(, מקורות בחו"ל ₪7% ) 4,880,227 -פרטיים בארץ 

פירוט  2בנספח (. ראו ₪11% ) 7,917,627 -( ומקורות ציבוריים בארץ ₪11% ) 7,636,800 -ההפקה  יוצרים וצוות

 מקורות המימון של כל סרט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : סרטים קצרים 2017מקורות מימון להפקת סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת ב':  6לוח 

 אחוז סכום  מספר סרטים שם המקור מס'

 58% 1,332,000 12 קרנות קולנוע 1

 8% 175,588 3 מקורות פרטיים בארץ 2

 0% 0 0 גופי שידור בארץ 3

 27% 626,529 11 יוצרים וצוות ההפקה 4

 5% 120,000 3 מקורות ציבוריים בארץ 5

 2% 40,750 1 למקורות בחו"ל 6

 100% 2,294,867 12*  סה"כ  

 ם אחת בלבדסרטים בחישוב סה"כ סרטים, שנתמכו ע"י יותר מקרן אחת נספרו פע* 
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מקורות המימון להפקת ₪.  2,294,867היה  2017סרטים קצרים שהוקרנו לראשונה בשנת  12עלות ההפקה של 

(, יוצרים וצוות ₪8% ) 175,588 -( מקורות פרטיים בארץ ₪58% ) 1,332,000 -הסרטים היו: קרנות הקולנוע 

 -ומקורות בחו"ל  0 –(, גופי שידור בארץ ₪5% ) 120,000 -(, מקורות ציבוריים בארץ ₪27% ) 626,529 -ההפקה 

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2בנספח (. ראו ₪2% ) 40,750

 

 

 
מקורות המימון ₪.  29,346,853היה  2017סרטים תיעודיים שהוקרנו לראשונה בשנת  31עלות ההפקה של 

(, קרנות ₪11% ) 3,261,105 -( מקורות בחו"ל ₪47% ) 13,826,500 -להפקת הסרטים היו: גופי שידור בארץ 

₪  692,720 -(, מקורות פרטיים בארץ ₪9% ) 2,594,3942 -צוות ההפקה (, יוצרים ו₪21% ) 6,160,000 -הקולנוע 

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2בנספח (. ראו ₪10% ) 2,812,134-(, ומקורות ציבוריים בארץ 2%)

 

 : סרטים ייעודיים 2017מקורות מימון להפקת סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת ד':  6לוח 

 אחוז סכום  םמספר סרטי שם המקור מס'

 6% 2,810,487 39 קרנות קולנוע 1

 11% 4,972,812 7 מקורות פרטיים בארץ 2

 28% 12,315,000 16 גופי שידור בארץ 3

 13% 5,844,973 14 יוצרים וצוות ההפקה 4

5 
 38% 16,593,703 14 מקורות ציבוריים בארץ

 2% 1,057,973 12 מקורות בחו"ל 6

 100% 43,594,948 39*  סה"כ  

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

 

 
מקורות המימון להפקת ₪.  43,594,948היה  2017סרטים ייעודיים שהוקרנו לראשונה בשנת  31עלות ההפקה של 

 -(, מקורות בחו"ל 28%) 12,315,000 -(, גופי שידור בארץ ₪6% ) 2,810,487 -הסרטים היו: קרנות הקולנוע 

( ₪38% ) 16,593,703 -(, מקורות ציבוריים בארץ ₪13% ) 5,844,9736 -(, יוצרים וצוות ההפקה 2%) 1,057,9732

 פירוט מקורות המימון של כל סרט. 2(. ראו בנספח ₪11% ) 4,972,8120 -ומקורות פרטיים בארץ 

 

 

 

 

 

 
 

 : סרטים תיעודיים 2017מקורות מימון להפקת סרטים שהוקרנו לראשונה בשנת ג':  6לוח 

 אחוז סכום  מספר סרטים שם המקור מס'

 21% 6,160,000 31 קרנות קולנוע 1

 2% 692,720 8 מקורות פרטיים בארץ 2

 47% 13,826,500 28 גופי שידור בארץ 3

 9% 2,594,394 19 יוצרים וצוות ההפקה 4

 מקורות ציבוריים בארץ 5
19 2,812,134 10% 

 11% 3,261,105 6 למקורות בחו"ל 6

 100% 29,346,853 31*  סה"כ  

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

 

 

 םתיאור הסינמטקי :7לוח 

שם 
 הסינמטק

 מספר ספרים בספריה מספר סרטים בספריה מספר מקומות ישיבה מספר אולמות

סינמטק  
 ירושלים

6 1,106 31,000 8,000 

סינמטק תל 
 אביב

5 1,141 44,264 10,845 

 -אתוס 
 סינמטק חיפה

2 629 0 0 

סינמטק ראש 
 פינה

1 219 0 0 

סינמטק 
 שדרות

2 400 0 800 

החברה 
 וןלתרבות חול

2 485 3,294 490 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

2 465 0 0 

סינמטק 
 הרצליה

2 274 0 0 

 20,135 78,558 4,719 22 סה"כ

 

 

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

ה. בספריות הסרטים של הסינמטקים נשמרים בסך מקומות ישיב 4,719אולמות ובהם  22 -מוקרנים הסרטים ב

ובספריית סינמטק ירושלים  44,264סרטים )רובם נשמרים בספריות הסרטים של סינמטק תל אביב  78,558הכול 

בסך הכול )רובם בספריות של סינמטק תל אביב  20,135(. מספר הספרים בספריות הסינמטקים הוא 31,000

 (.8,000ים ובספריית סינמטק ירושל 10,845

 

 

 הקרנת סרטים ישראליים: 2017פעילות הסינמטקים בשנת  :8לוח 

 מס' הקרנות מס' סרטים שם הסינמטק

 447 322 סינמטק ירושלים 

 1,981 280 סינמטק תל אביב

סינמטק  -אתוס 
 חיפה

115 272 

 265 70 סינמטק ראש פינה

 515 226 סינמטק שדרות

החברה לתרבות 
 חולון

88 148 

עמק  -ית גבריאל ב
 הירדן

38 525 

 257 90 סינמטק הרצליה

 4,410 1,229  סה"כ

 
 

 4,410 -סרטים ישראליים ב 1,229 2017בשמונת הסינמטקים שפעילותם נסקרה בדו"ח הוקרנו לציבור בשנת 

 322ו סרטים ישראליים, בסינמטק ירושלים הוקרנ 1,229סרטים מתוך  280 -הקרנות. בסינמטק תל אביב הוקרנו 



 

 
15 

 88סרטים, בסינמטק חולון הוקרנו  115סרטים, בסינמטק חיפה הוקרנו  226סרטים, בסינמטק שדרות הוקרנו 

סרטים, ובסינמטק מועצה אזורית  70סרטים, בסינמטק ראש פינה הוקרנו  90סרטים, בסינמטק הרצליה הוקרנו 

 כמובן, ביותר מסינמטק אחד(.  סרטים )חלק מן הסרטים הוקרנו, 38 –עמק הירדן בית גבריאל הוקרנו 

 

( ההקרנות של הסרטים הישראליים, בסינמטק בית גבריאל 45%) 4,410מתוך  1981בסינמטק תל אביב נערכו 

( הקרנות, 10%) 447(, הקרנות, בסינמטק ירושלים נערכו 12%) 515(, בשדרות נערכו 12%הקרנות ) 525נערכו 

( הקרנות, בסינמטק הרצליה נערכו 6%) 265ינמטק ראש פינה נערכו ( הקרנות, בס6%) 272בסינמטק חיפה נערכו 

 ( הקרנות.3%) 148( הקרנות, ובסינמטק חולון נערכו 6%) 257
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 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2017מספר סרטים שהוקרנו בסינמטקים בשנת  :9לוח 

שם 
 הסינמטק

 סה"כ תכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 לייםישרא

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סינמטק 
 ירושלים

246 687 30 34 46 103 322 824 

סינמטק תל 
 אביב

210 686 51 69 19 17 280 772 

 -אתוס 
סינמטק 

 חיפה
86 361 3 4 26 74 115 439 

סינמטק ראש 
 פינה

53 121 0 0 17 13 70 134 

סינמטק 
 שדרות

128 302 45 29 53 12 226 343 

החברה 
לתרבות 

 חולון
78 336 2 5 8 10 88 351 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

12 108 26 20 5 3 38 128 

סינמטק 
 הרצליה

56 274 3 27 31 7 90 308 

 3,299 1,229 239 205 188 160 2,875 869 סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. מתוכם  2017סרטים ישראלים( הוקרנו בסינמטקים בשנת  1,229 -מתוכם סרטים זרים ו 3,299סרטים  ) 4,528

 –( ובמסגרת תכניות חינוך 8%) 348 –( הקרנות מוזמנות 83%סרטים ) 3,744 –הוקרנו במסגרת הקרנות פתוחות 

 239,414צופים מתוכם  844,654הקרנות, בפני  16,721 -סרטים אלו הוקרנו בסך הכול ב 4,528(. 10%סרטים ) 444

 צופים בהקרנות של סרטים ישראלים.

 

 לפי סוג הקרנה וסוג סרט 2017מספר הקרנות בסינמטקים בשנת  :10לוח 

שם 
 הסינמטק

 סה"כ תכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סינמטק 
 ירושלים

362 878 32 35 53 107 447 1,020 

סינמטק תל 
 אביב

1,889 3,538 75 80 17 29 1,981 3,647 

 -אתוס 
סינמטק 

 חיפה
223 713 3 10 46 215 272 938 

סינמטק ראש 
 פינה

248 728 0 0 17 13 265 741 

סינמטק 
 שדרות

335 1,097 79 32 81 12 515 1,123 

החברה 
לתרבות 

 חולון
130 554 4 6 14 23 148 583 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

495 3,595 26 36 6 22 525 3,653 

סינמטק 
 הרצליה

220 571 3 28 34 7 257 606 

 12,311 4,410 428 268 227 222 11,674 3,902 סה"כ
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 וסוג סרט לפי סוג הקרנה 2017פרוט מספר צופים בסינמטקים בשנת  :11לוח 

שם 
 הסינמטק

 סה"כ תכניות חינוך הקרנות מוזמנות הקרנות פתוחות

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סרטים 
 ישראליים

סרטים 
 זרים

סינמטק 
 ירושלים

22,109 84,100 5,140 3,659 7,984 15,504 35,233 103,263 

סינמטק תל 
 אביב

60,745 195,267 16,619 15,949 3,633 6,342 80,997 217,558 

 -אתוס 
 סינמטק חיפה

17,781 61,463 900 1,050 5,160 11,220 23,841 73,733 

סינמטק ראש 
 פינה

11,149 33,062 0 0 1,401 621 12,550 33,683 

סינמטק 
 שדרות

27,300 34,559 7,350 4,062 8,070 3,222 42,720 41,843 

החברה 
 לתרבות חולון

3,217 24,370 1,596 1,422 2,526 4,787 7,280 28,415 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

24,750 77,364 1,300 2,510 415 910 26,465 80,784 

סינמטק 
 הרצליה

5,408 22,071 150 2,950 4,470 940 10,328 25,961 

 605,240 239,414 43,546 33,659 31,602 33,055 532,256 172,459 סה"כ

 

רובן הכנסות של סינמטק תל אביב, ₪, מיליון  45.58 -הסתכמו ב 2017ההכנסות של שמונת הסינמטקים בשנת 

 ₪. מיליון  10.05והכנסות של סינמטק ירושלים ₪ מיליון  18.95

 

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

שם 
 הסינמטק

 הכנסות
הכנסות 
שיועדו 

 קבועלרכוש 
 הוצאות

השקעה 
 ברכוש קבוע

 עודף )גירעון(
נכסים נטו ללא 
הגבלה לשימוש 

 לפעילויות

סינמטק 
 ירושלים

10,054,772 0 7,942,284 82,031 (353) (303,136) 

סינמטק תל 
 אביב

18,957,507 0 18,480,039 0 477,468 0 

 -אתוס 
סינמטק 

 חיפה

3,749,293 0 3,749,293 0 0 0 

סינמטק ראש 
 נהפי

2,631,700 0 2,361,258 173,460 270,442 (230,991) 

סינמטק 
 שדרות

2,313,094 0 2,651,464 0 (338,370) 0 

החברה 
לתרבות 

 חולון

2,202,990 0 2,644,255 0 (441,265) 0 

 -בית גבריאל 
 עמק הירדן

3,413,335 0 3,413,335 0 0 0 

סינמטק 
 הרצליה

2,266,554 0 2,179,569 17,224 86,985 167,581 

 (366,546) 54,907 272,715 43,421,497 0 45,589,245 סה"כ
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 פירוט מקורות ההכנסה לפי סינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :13לוח 

 עצמיות הכנסות שם הסינמטק
 תמיכות
 ציבוריות

ממקורות  הכנסות
פרטיים ומגופים 

 לא ציבוריים

 הכנסות
 אחרות

 הכנסות כ"סה

 10,054,772 164,127 3,793,375 1,663,558 4,433,712 סינמטק ירושלים

44% 17% 38% 2% 100% 

 18,957,507 0 0 5,151,158 13,806,349 סינמטק תל אביב

73% 27% 0% 0% 100% 

 3,749,293 0 0 2,253,997 1,495,296 סינמטק חיפה -אתוס 

40% 60% 0% 0% 100% 

 2,631,700 0 0 792,296 1,839,404 סינמטק ראש פינה

70% 30% 0% 0% 100% 

 2,313,094 0 42,923 1,021,441 1,248,730 סינמטק שדרות

54% 44% 2% 0% 100% 

החברה לתרבות 
 חולון

1,370,423 822,652 9,915 0 2,202,990 

62% 37% 0% 0% 100% 

עמק  -בית גבריאל 
 הירדן

2,588,790 824,545 0 0 3,413,335 

76% 24% 0% 0% 100% 

 2,266,554 0 0 1,367,281 899,273 סינמטק הרצליה

40% 60% 0% 0% 100% 

 45,589,245 164,127 3,846,213 13,896,928 27,681,977 סה"כ

  61% 30% 8% 0% 100% 

 

 

מקורן בתמיכה ₪ מיליון  13.89 – 30%מקורן בהכנסות עצמיות,  -₪ מיליון 27.68  –מהכנסות הסינמטקים  61%

אלף  164 - 1% –מקורן בהכנסות ממקורות פרטיים ומגופים לא ציבוריים ועוד ₪ מיליון  3.84 – 8%ית, ציבור –

 ממקורות אחרים. -₪ 
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 פירוט סעיפי הוצאות הסינמטקים )בש"ח ובאחוזים( :14לוח 

שם 
 הסינמטק

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

פרסום 
 ושיווק

 אחזקה
נסיעות 
 לחו"ל

שיפוצים 
-חד

 פעמיים

הוצאות 
 מימון

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

סינמטק 
 ירושלים

2,081,283 0 0 739,243 1,001,712 0 0 0 4,120,046 7,942,284 

26% 0% 0% 9% 13% 0% 0% 0% 52% 100% 

סינמטק תל 
 אביב

6,572,087 0 8,736,952 266,000 2,905,000 0 0 0 0 18,480,039 

36% 0% 47% 1% 16% 0% 0% 0% 0% 100% 

 -אתוס 
סינמטק 

 חיפה

1,386,862 1,185,640 596,188 117,879 458,223 0 0 4,501 0 3,749,293 

37% 32% 16% 3% 12% 0% 0% 0% 0% 100% 

סינמטק 
 ראש פינה

0 1,664,842 363,509 52,206 150,843 0 0 24,395 105,463 2,361,258 

0% 71% 15% 2% 6% 0% 0% 1% 4% 100% 

ינמטק ס
 שדרות

0 0 392,832 585,926 903,608 0 0 0 769,098 2,651,464 

0% 0% 15% 22% 34% 0% 0% 0% 29% 100% 

החברה 
לתרבות 

 חולון

1,926,752 288,488 165,674 240,245 0 10,931 0 13,245 0 2,645,335 

73% 11% 6% 9% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 

בית גבריאל 
 עמק הירדן -

0 1,249,280 1,109,055 0 1,020,000 0 0 35,000 0 3,413,335 

0% 37% 32% 0% 30% 0% 0% 1% 0% 100% 

סינמטק 
 הרצליה

734,438 0 999,678 137,149 299,644 0 0 8,660 0 2,179,569 

34% 0% 46% 6% 14% 0% 0% 0% 0% 100% 

 43,422,577 4,994,607 85,801 0 10,931 6,739,030 2,138,648 12,363,888 4,388,250 12,701,422 סה"כ

  29% 10% 28% 5% 16% 0% 0% 0% 12% 100% 

 

 

 28% –הוצאות תפעול,  -₪ מיליון  4.38 – 10%הן הוצאות הפקה,  -₪ מיליון  12.7 –מהוצאות הסינמטקים  29%

מיליון  6.73 – 16%הוצאות פרסום ושיווק,  -₪ מיליון  2.38 – 5%הוצאות הנהלה וכלליות,  -₪ מיליון  12.36 –

 הוצאות אחרות. -₪ מילון  4.99 – 12% -ו₪, אלף  85.8 - –הוצאות מימון  1%הוצאות אחזקה,  -₪ 
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 ובמסגרות אחרותצפייה בסרטים בבתי קולנוע  .3
 

 הקרנות הסרטים בבתי הקולנוע  3.1

 2017 אולמות ומספר מושביםבתי קולנוע* בישראל לפי אזור גיאוגרפי, מספר : 15לוח 

 מס' ישובים אזור גיאוגרפי
 מושבים אולמות בתי קולנוע

 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'

 6% 3,415 5% 18 14% 6 1 אביב-תל

 32% 17,746 28% 108 20% 9 6 גוש דן

 18% 10,195 20% 75 25% 11 8 מרכז

 12% 6,672 12% 45 11% 5 2 ירושלים

 13% 7,108 15% 56 7% 3 2 חיפה והקריות

 7% 3,823 8% 30 11% 5 5 צפון

 13% 7,439 13% 48 14% 6 5 באר שבע והדרום

 100% 56,398 100% 380 102% 45 29 סה"כ

 2017* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת 

בתי  45 -סרטים ישראליים, ב 32סרטים שונים, מתוכם  257 , 2017יישובים ברחבי הארץ הוקרנו בשנת  29 -ב

מושבים )ראו  56,398אולמות )בחלק מבתי הקולנוע מוקרנים הסרטים בכמה אולמות(, שבהם  380 -קולנוע וב

את רשימת בתי הקולנוע בארץ(. זאת, בנוסף לסרטים שהוקרנו בשמונת הסינמטקים. כמו כן, בישובים  4בנספח 

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

 שלגביהם לא נמסרו נתונים.

 3,415 -( ו5%אולמות ) 18מבתי הקולנוע בארץ(, שלהם  14%בתי קולנוע  ) 6 - -בתל אביב הוקרנו סרטים ב

אולמות  185( שלהם 45%בתי קולנוע ) 20 -ו סרטים בישובים בגוש דן ובאזור המרכז הוקרנ 14 -(. ב6%מושבים )

בתי  8 -(.  בשבעה יישובים באזור הצפון )לרבות חיפה והקריות( הוקרנו סרטים ב50%מושבים ) 27,941 -( ו48%)

(. בחמישה יישובים באזור באר שבע והדרום 20%מושבים ) 10,931 -( ו23%אולמות ) 86(, שלהם 18%קולנוע )

 ( ובשני יישובים באזור 13%מושבים ) 7,439 -( ו13%אולמות ) 48(, שלהם 14%בתי קולנוע ) 6 -הוקרנו סרטים ב

 (.12%מושבים ) 6,672 -( ו12%אולמות ) 45( שלהם 11%בתי קולנוע ) 5 -ירושלים הוקרנו סרטים ב

 פעילות בתי הקולנוע*: מספר הסרטים, מספר אולמות, מספר צופים ומחירי כרטיסים :16לוח 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

מס' 
סרטים 

 ישראליים

18 17 16 25 28 27 26 32 

מס' 
סרטים לא 
 ישראליים

187 195 216 215 246 221 207 225 

סה"כ 
 סרטים

205 212 232 240 274 248 233 257 

מספר 
צופים 

 בתשלום

9,875,855 12,197,112 12,035,348 13,029,524 13,971,851 14,354,337 17,008,939 18,200,000 

מספר 
המסכים 

עליהם 
הוקרנו 

 הסרטים

264 281 271 281 275 295 368 380 

מחיר 
כרטיס 
ממוצע 
לצרכן 
 בש"ח

31.75 34.5 33.6 33.6 32.5 32 32 32 

 2017* הנתונים מתייחסים רק לבתי הקולנוע שהיו חברים בהתאחדות ענף בתי הקולנוע בשנת  
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אולמות. מחיר ממוצע של כרטיס הסתכם  380 -סרטים שהוקרנו ב 257 -מיליון מבקרים ב 18.2צפו  2017בשנת  

 בבתי הקולנוע ברחבי הארץ היו סרטים ישראליים. 2017הסרטים שהוקרנו בשנת  257מתוך  32ש"ח.  32 -ב

 

 המדינות בהן הופקו הסרטים שאושרו להקרנה בבתי הקולנוע בארץ* :17לוח 

 אחוז מסה"כ מספר סרטים נההמדי מס'

 1%> 1 איטליה 1

 1%> 1 ספרד 2

 4% 10 אנגליה 3

 1%> 1 פינלנד 4

 1% 2 ארגנטינה 5

 1%> 1 צ'ילה 6

 55% 141 ארה"ב 7

 10% 25 צרפת 8

 2% 4 גרמניה 9

 1%> 1 קובה 10

 1%> 1 הונגריה 11

 1% 2 קנדה 12

 1%> 1 יוון 13

 3% 7 רוסיה 14

 1% 2 יפן 15

 1% 2 שבדיה 16

 20% 52 ישראל  17

 1%> 1 תורכיה 18

 100% 255 סה"כ  

 ידי המועצה לביקורת סרטים.-על 2017* הנתונים מתבססים על הסרטים שאושרו להקרנה בשנת 

 
 255מתוך  141  –על ידי המועצה לביקורת הסרטים  2017יותר ממחצית הסרטים שאושרו להקרנה בארץ בשנת 

 7( הופקו באנגליה, 4%) 10( הופקו בצרפת, 10%) 25( הופקו בישראל, 20%) 52הופקו בארה"ב.  -( 55%סרטים )

( בגרמניה. שני סרטים הופקו בכל אחת מהמדינות הבאות: ארגנטינה, קנדה, יפן 2%) 4( הופקו ברוסיה, 3%)

 ושבדיה.
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 מספר הצופים בסרטים  3.2
 

 וונדר וומןזכו להצלחה הרבה ביותר בקרב הקהל הישראלי היו:  2017 שלושת הסרטים הלא ישראליים שבשנת

בבימויו של פ.  8מהיר ועצבני בבימויה של פטי ג'נקינס על פי תסריט של ג'ייסון פוס, זאק סניידר ואלן היינברג, 

תסריט של  בבימויים של פייר קופין וקייל בלדה על פי וגנוב על העולםגארי גריי על פי תסריט של כריס מורגן 

 קינקו פאול וקן דאוריו.

 

 2017ישראלים עם מספר המבקרים הגבוה ביותר בשנת -הסרטים הלא :18לוח 

 שמות שחקנים  שם תסריטאי שם הבמאי שם הסרט מקום
ג'ייסון פוס, זאק  פטי ג'נקינס וונדר וומן 1

ויד דיו קוני נילסן, כריס פיין, רובין רייט, גל גדות, סניידר, אלן היינברג
 ת'יוליס, הלנה אניה

וין דיזל, מישל רודריגז, דוויין ג'ונסון, ג'ייסון  כריס מורגן פ. גארי גריי 8מהיר ועצבני  2
סטיית'ם, טייריס גיבסון, לודאקריס, לוקאס בלאק, 

קורט ראסל, סקוט איסטווד, הלן מירן, נטלי 
 עמנואל, כריסטופר היבג'ו ,שרליז ת'רון

סטיב קארל, קריסטן ויג, טריי פארקר, מירנדה  וקן דאוריו קינקו פאול וקייל בלדה קופין פייר גנוב על העולם 3
 קוסגרוב, דנה גייר, נב שראל, סטיב קוגן

אלק בולדווין, סטיב בושמי, ג'ימי קימל, ליסה  מייקל מקולרס טום מקגראת' בייבי בוס 4
 קודרו, מיילס בקשי

אמה ווטסון, דן סטיבנס, לוק אוונס, איאן מק'קלן,  קיסטיבן צ'אבוס ביל קונדון היפה והחיה 5
יואן מקגרגור, ג'וש גאד, סטנלי טוצ'י, קווין קליין, 

 אמה תומפסון

 ג'וליה רוברטס, אוון וילסון, ג'ייקוב טרמבלי סטיב קונרד סטיבן צ'אבוסקי פלא 6

דרדסים: הכפר  7
 האבוד

ינקין, ג'ק מקברייר, דני פודי, דמי לובאטו, מנדי פט קיירי קירקפטריק קלי אסבורי
 ג'ו מנגניילו, ריין ווילסון

חמישים גוונים של  8
 אופל

דקוטה ג'ונסון, ג'יימי דורנן, אריק ג'ונסון, ריטה  ניל לאונרד ג'יימס פוליי
 אורה, לוק גריימס, ויקטור ראוסק

ספיידרמן: השיבה  9
 הביתה

ג'ונתן גולדשטיין, ג'ון  ג'ון וואטס
י ג'ון, פרנסיס, דייל

וואטס כריסטופר 
פורד, כריס מק'קנה, 

 אריק סומרס

טום הולנד, מייקל קיטון, מריסה טומיי, ג'ייקוב 
בטלון, לורה הרייר, בוקים וודביין, זנדאיה קולמן, 

טוני רוולורי, דונלד גלובר, טיין דאלי, רוברט דאוני 
 ג'וניור, ג'ון פאברו
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 ישראליים שהוקרנו בבתי הקולנועהכנסות מסרטים  3.3
 

מספר הכרטיסים שנמכרו מצפייה בסרטים ישראליים העלילתיים שהוקרנו בבתי הקולנוע בארץ היה  2017בשנת 

של יאיר בן מתן נמכרו פיגומים כרטיסים, לסרט  540,139של רז עודד נמכרו בסה"כ מכתוב לסרט . 1,648,433

  .כרטיסים 110,653ל קובי מחט נמכרו בסה"כ שג'סטה כרטיסים ולסרט  146,099בסה"כ 

 

מיליון  94.37 -הסתכם ב 2017הסרטים הישראלים שהוקרנו בשנת  28התקציב להפקתם )לא כולל הפצה( של 

והכנסות מהפצת הסרט  DVD ש"ח. סה"כ ההכנסות מהקרנת סרטים אלה )לא כולל הכנסות ממכירת

 ). ₪51% ) מיליון 47.98 -בחו"ל(הסתכמו ב

 

סרטים ההכנסות  בשבעהההשוואה בין ההכנסות מהקרנות הסרט בארץ ובין ההוצאות על הפקתו, עולה כי  מן

מבקרים בארץ  540,139 -מיליון ש"ח והכנסותיו מ 2.74עלתה  מכתובעלו על הוצאות ההפקה: הפקתו של הסרט 

מבקרים  146,099 -כנסותיו ממיליון ש"ח וה 1.15עלתה  פיגומיםהפקתו של הסרט ₪, מיליון  16.53 -הסתכמו ב

מבקרים  110,653 -מיליון ש"ח והכנסותיו מ 2.95עלתה  ג'סטההפקתו של הסרט ₪, מיליון  3.61 -בארץ הסתכמו ב

 112,247 -ש"ח והכנסותיו מ אלף 800עלתה  האופה מברליןהפקתו של הסרט ₪, מיליון  3.67 -בארץ הסתכמו ב 

 -והכנסותיו מ₪ מיליון  3.22עלתה  מועדון החנוניםט רהפקתו של הס ₪מיליון  1.91 -מבקרים בארץ הסתכמו ב

מיליון ש"ח  2.55עלתה  כמעט מפורסמתהפקתו של הסרט ₪, מיליון  3.77-מבקרים בארץ הסתכמו ב 119,095

 3.24עלתה  לא פה לא שםהפקתו של הסרט ו ₪מיליון  2.61 -מבקרים בארץ הסתכמו ב  79,427 -והכנסותיו מ

 ₪מיליון  3.25 -מבקרים בארץ הסתכמו ב  98,693 -"ח והכנסותיו ממיליון ש
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מספר צופים, תקציב הסרט והכנסות הסרט  :2017הסרטים הישראליים העלילתיים שהוקרנו בשנת  :19 לוח
 מהקרנות בבתי הקולנוע בארץ

שם  מס'
 הסרט

שם  שם הבמאי קרן קולנוע
 תסריטאי

מס' 
כרטיסים 

 שנמכרו

מס' 
 מסכים

ת הכנסו
)בש"ח( 

מהקרנת 
 הסרט

תקציב 
הסרט 
 בש"ח

1 
לא פה לא 

 שם
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 3,243,634 3,255,140 37 98,693 מייסלון חמוד מייסלון חמוד

 3,000,000 60,161 7 2,455 אבישי סיון  אבישי סיון  קרן רבינוביץ' תיקון 2

3 
לב שקט 

 מאד
 1,428,571 460,301 24 16,392 איתן ענר איתן ענר קרן רבינוביץ'

4 
 –נדיה 

 שם זמני
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 2,465,489 121,982 16 4,480 טובה אשר טובה אשר

5 

מעבר 
להרים 
 ולגבעות

 4,325,101 745,830 25 26,161 ערן קולירין ערן קולירין קרן רבינוביץ'

6 
הכל שבור 

 ורוקד
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 1,179,095 88,269 19 2,876 נוני גפן נוני גפן

 17,061,712 2,335,615 35 80,995 יוסף סידר יוסף סידר קרן רבינוביץ' נורמן 7

 נמל בית 8
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 3,038,026 78,714 16 2,360 גליה שילוח דב קרן

9 
מסע 

 הטבעת
קרן הקולנוע 

 הישראלי
לובצקי אריק,  

 הררי מתי

לובצקי 
אריק,  הררי 

 מתי

11,273 16 383,836 4,562,833 

10 
בין 

 העולמות
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 1,297,000 57,049 6 3,000 מיה חטאב מיה חטאב

11 

מלחמת 
90 

 הדקות

קרן הקולנוע 
 הישראלי

 3,972,000 150,00 22 2,400 איל חלפון איל חלפון

12 
חדרי 
 הבית

 3,385,416 432,946 25 16,806 איתן גרין איתן גרין קרן רבינוביץ'

13 

סיפור 
אהבה 
ארץ 

 ישראלי

קרן הקולנוע 
 הישראלי

 1,877,764 749,211 30 27,221 דיתה גרי דן וולמן

14 
כמעט 

 מפורסמת
 2,552,699 2,611,251 32 79,427 חן קליימן מרקו כרמל קרן רבינוביץ'

15 
להציל את 

 נטע
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 3,818,454 728,900 32 25,686 בר גיל ערן ברגמן ניר

 קובי מחט קרן רבינוביץ' ג'סטה 16
איתי 

מאירסון 
 וקובי מחט

110,653 32 3,675,274 2,956,360 

 קרן רבינוביץ' זוג יונים 17
דובר 

 קוסאשווילי
דובר 

 קוסאשווילי
5,186 18 131,519 800,000 

18 
ואז היא 
 הגיעה

 3,524,643 2,353,683 37 79,940 שי להב רועי פלורנטין קרן רבינוביץ'

19 
מועדון 
 החנונים

 ירון ארזי קרן רבינוביץ'
דפנה ממן, 

אסף שליטא, 
 ירון ארזי

119,095 35 3,773,181 3,220,078 

20 
מבצע 
 ביצה

 קרן רבינוביץ'
אלון גור 

 אריה
אלון גור 

 אריה
44,976 35 1,357,239 2,582,041 

 געגוע 21
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 5,080,000 1,532,679 53 58,084 גביזון שבי גביזון שבי

 פוקסטרוט 22
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 7,334,673 2,736,185 38 93,388 מעוז שמוליק מעוז שמוליק

 מכתוב 23
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 רז עודד

סביון חנן, 
 עמיר גיא

540,139 37 16,539,981 2,743,102 

 אמור 24
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 אירו 111,353  89,854 17 3,185 רפאל רביבו רפאל רביבו

 הדרך לאן 25
קרן הקולנוע 

 הישראלי
-מיכל בת

 אדם
-מיכל בת

 אדם
2,811 21 77,115 581,000 

 פיגומים 26
קרן הקולנוע 

 הישראלי
 1,150,000 3,612,442 47 146,099 יאיר מתן יאיר מתן

 6,396,952 46,492  8 915 הגר בן אשר הגר בן אשר קרן רבינוביץ' הפורצת 27

28 
האופה 
 מברלין

 קרן רבינוביץ'
אופיר ראול 

 גרייצר
אופיר ראול 

 גרייצר
112,247 84  1916127 800,000 

 94,376,643 47,988,357   1,716,943 סה"כ        
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 הקרנת סרטים במסגרות אחרות 3.4

 
 
 

 2017הקרנתם של סרטי התעודה בערוצי הטלוויזיה ובמסגרות נוספות בשנת : 20לוח 

 מס' סרטים שם הקרן
מס' הקרנות  מס' הקרנות בטלוויזיה

 בחו"ל בארץ במסגרות נוספות

 1,150 2 326 39 קרן רבינוביץ'

 706 0 108 29 הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

 1,674 1 15 11 קרן מקור

 

 
סרטים  39פות, הוקרנו סרטי התעודה שנתמכו ע"י קרנות הקולנוע בערוצי הטלוויזיה ובמסגרות נוס 2017בשנת 

פעמים במסגרות  1,150 -פעמים בערוצי טלוויזיה בארץ, פעמיים בחו"ל ו 326שנתמכו ע"י קרן רבינוביץ' הוקרנו 

 -פעמים בערוצי טלוויזיה בארץ ו 108סרטים שנתמכו ע"י הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה הוקרנו  29נוספות. 

פעמים בערוצי טלוויזיה בארץ, פעם  15ע"י קרן מקור הוקרנו סרטים שנתמכו  11 -פעמים במסגרות נוספות ו 706

 פעמים במסגרות נוספות. 1,674 -אחת בחו"ל ו
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 פסטיבלי הקולנוע בישראל .  4

 סיכום הפעילות  4.1

 הקרנות - 2017 סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת :21 לוח

 שם הפסטיבל

 מס' הסרטים שהוקרנו

מס' 
מס' סרטים  הקרנות

 ישראליים

מס' 
סרטים 

 זרים

סה"כ 
 סרטים

אחוז סרטים 
 ישראליים

 283 24% 172 131 *41 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

 351 29% 169 120 49 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

פסטיבל בינלאומי לקולנוע  -פסטיבל דוקאביב 
 דוקומנטרי

54 228 282 19% 282 

הפסטיבל הבינלאומי  -אביב -אוניברסיטת תל
 לסרטי סטודנטים

106 115 221 48% 255 

פסטיבל בינלאומי לילדים  -סינמטק תל אביב 
 ונוער

11 28 39 28% 59 

 89 24% 45 34 11 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 65 50% 54 27 27 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 161 84% 146 24 122 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

 42 37% 38 24 14 פסטיבל דקומנטרי במעלות -דוקאביב גליל 

 53 24% 49 33 12 פסטיבל אפוס -העמותה לקידום סרטי אמנות 

 39 36% 39 25 14 סרטים בערבה

 1,679 33% 1254 789 420 סה"כ 

 קצרים מקובצים, סרטים במסגרת קולנוע מטייל ומחוות(סרטים חדשים ) 37*מתוכם 

 

 מבקרים - 2017סיכום פעילות הפסטיבלים בשנת : 22לוח 

 שם הפסטיבל

הכנסות  מס' המבקרים
ממכירת 
כרטיסים 

 בש"ח
 סה"כ בלא תשלום בתשלום

 2,667,412 87,352 10,000 77,352 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

פסטיבל בינלאומי  -רושלים סינמטק י
 לקולנוע

31,148 20,325 51,473 1,435,939 

פסטיבל בינלאומי  -פסטיבל דוקאביב 
 לקולנוע דוקומנטרי

47,000 19,000 66,000 1,193,866 

הפסטיבל  -אביב -אוניברסיטת תל
 הבינלאומי לסרטי סטודנטים

7,525 27,500 35,025 42,849 

נלאומי פסטיבל בי -סינמטק תל אביב 
 לילדים ונוער

4,253 1,904 6,157 389,370 

 208,212 9,460 1,227 8,233 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 61,597 3,865 1,925 1,940 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

פסטיבל קולנוע דרום /  -מכללת ספיר 
 ליאור

0 25,000 25,000 0 

רי פסטיבל דקומנט -דוקאביב גליל 
 במעלות

3,500 3,500 7,000 25,330 

פסטיבל  -העמותה לקידום סרטי אמנות 
 אפוס

8,986 3,543 12,529 249,690 

 172,436 9,061 2,130 6,931 סרטים בערבה

 6,446,701 312,922 116,054 196,868 סה"כ
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  ההכנסות וההוצאות של הפסטיבלים 4.2

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

 עודף )גירעון( הוצאות הכנסות שם הפסטיבל

 0 7,974,940 7,974,940 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

 (353) 8,945,824 8,875,809 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

פסטיבל בינלאומי לקולנוע  -פסטיבל דוקאביב 
 דוקומנטרי

4,550,324 4,646,767 45,704 

הפסטיבל הבינלאומי  -אביב -אוניברסיטת תל
 לסרטי סטודנטים

2,272,401 2,130,905 141,496 

 (2,940) 860,660 857,720 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער -סינמטק תל אביב 

 0 519,851 519,851 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

 (353) 537,061 632,959 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

 (311,149) 1,970,392 1,659,243 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

 0 472,102 432,249 פסטיבל דוקומנטרי במעלות -דוקאביב גליל 

פסטיבל  -אפוס  -העמותה לקידום סרטי אמנות 
 אפוס

596,139 621,566 25,427 

 0 945,002 945,002 סרטים בערבה

 (102,168) 29,625,070 29,316,637 סה"כ
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 פירוט מקורות ההכנסה לפי פסטיבלים )בש"ח ובאחוזים( :24לוח 

 שם הפסטיבל
הכנסות 
 עצמיות

תמיכות 
 ציבוריות

קרנות 
ותרומות 
 פרטיות

הכנסות 
 אחרות

סה"כ 
 הכנסות

 7,974,940 0 144,512 4,675,065 3,155,363 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -חיפה  -אתוס 

40% 59% 1% 0% 100% 

 8,875,536 164,253 1,994,948 5,172,696 1,543,639 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

17% 58% 22% 3% 100% 

פסטיבל בינלאומי  -פסטיבל דוקאביב 
 לקולנוע דוקומנטרי

1,975,805 1,191,629 503,650 879,240 4,550,324 

43% 26% 11% 20% 100% 

הפסטיבל הבינלאומי  -אביב -אוניברסיטת תל
 לסרטי סטודנטים

229,793 865,719 824,496 352,393 2,272,401 

10% 38% 36% 16% 100% 

פסטיבל בינלאומי לילדים  -סינמטק תל אביב 
 ונוער

389,370 468,350 0 0 857,720 

45% 55% 0% 0% 100% 

 519,851 0 0 251,444 268,407 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

52% 48% 0% 0% 100% 

 632,959 73,751 272,580 225,031 61,597 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

10% 36% 43% 12% 100% 

 1,659,243 282,723 87,000 1,289,520 0 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

0% 78% 5% 17% 100% 

 432,249 0 9,300 397,619 25,330 פסטיבל דוקומנטרי במעלות -דוקאביב גליל 

6% 92% 2% 0% 100% 

 -אפוס  -העמותה לקידום סרטי אמנות 
 פסטיבל אפוס

406,393 182,219 7,527 0 596,139 

68% 31% 1% 0% 100% 

 945,002 0 0 772,566 172,436 סרטים בערבה

18% 82% 0% 0% 100% 

 סה"כ
8,228,133 15,491,858 3,844,013 1,752,360 29,316,364 

28% 53% 13% 6% 100% 
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 פירוט סעיפי הוצאות הפסטיבלים )בש"ח ובאחוזים(: 25לוח 
 שם הפסטיבל

 תפעול הפקה
הנהלה 
 וכלליות

 אחזקה
שיווק,  
פרסום 
 ויח"צ

הוצאות 
 אחרות

סה"כ 
 הוצאות

 7,974,940 377,779 1,920,327 276,915 674,034 1,536,748 3,189,137 עפסטיבל בינלאומי לקולנו -חיפה  -אתוס 

40% 19% 8% 3% 24% 5% 100% 

 8,945,824 1,513,898 1,339,747 435,527 0 3,892,587 1,764,065 פסטיבל בינלאומי לקולנוע -סינמטק ירושלים 

20% 44% 0% 5% 15% 17% 100% 

 4,464,767 3,217,673 247,533 0 686,113 35,242 278,206 מי לקולנוע דקומנטריפסטיבל בינלאו -פסטיבל דוקאביב 

6% 1% 15% 0% 6% 72% 100% 

 2,130,906 352,393 249,601 0 393,856 290,991 844,065 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים -אביב -אוניברסיטת תל

40% 14% 18% 0% 12% 17% 100% 

 860,660 46,273 142,984 1,137 7,541 390,522 272,203 סטיבל בינלאומי לילדים ונוערפ -סינמטק תל אביב 

32% 45% 1% 0% 17% 5% 100% 

 519,851 0 117,815 0 37,322 312,728 51,986 פסטיבל אנימציה -סינמטק תל אביב 

10% 60% 7% 0% 23% 0% 100% 

 537,061 113,401 134,690 65,329 0 138,133 85,508 פסטיבל קולנוע יהודי -סינמטק ירושלים 

16% 26% 0% 12% 25% 21% 100% 

 1,970,392 397,314 0 0 508,331 737,039 327,708 פסטיבל קולנוע דרום / ליאור -מכללת ספיר 

17% 37% 26% 0% 0% 20% 100% 

 472,102 472,102 0 0 0 0 0 פסטיבל דקומנטרי במעלות -דוקאביב גליל 

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

 621,566 16,311 145,232 0 31,662 234,006 194,355 פסטיבל אפוס -אפוס  -העמותה לקידום סרטי אומנות 

31% 38% 5% 0% 23% 3% 100% 

 945,002 49,522 169,157 0 125,455 285,035 315,833 סרטים בערבה

33% 30% 13% 0% 18% 5% 100% 

 29,443,071 6,556,666 4,467,086 778,908 2,464,314 7,853,031 7,323,066 סה"כ 

25% 27% 8% 3% 15% 22% 100% 
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 הפרסים שהוענקו בפסטיבלים 5.1  

פסטיבל הסרטים  :פסטיבלים 11 -הוענקו פרסים ליוצרים ומבצעים בתחום הקולנוע על ידי  2017בשנת 

ולנוע בירושלים, דוק אביב, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, הפסטיבל הבינלאומי חיפה, פסטיבל הק

וקריקטורה, פסטיבל הקולנוע הגאה, הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים,  -הבינלאומי לאנימציה קומיקס 

פסטיבל "קולנוע דרום", פסטיבל אפוס, פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער ופסטיבל הסרטים 

בה. כמו כן הוענקו פרסים במסגרת תחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה פרסי אופיר ועל ידי בער

 פורום היוצרים הדוקומנטריים.

 הסרטים הבינלאומי חיפהפסטיבל   5.1.1

לעמיחי גרינברג זכה ב"פרס עיריית חיפה לסרט  העדותפרסים:  38בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה הוענקו 

 מוצא אל היםלשלומי אלדר זכה ב"פרס לסרט תיעודי ע"ש רוזליה כץ ז"ל" והסרט  ארץ זרה" ; הסרט עלילתי

 לדניאל מן, זכה ב"פרס עבור סרט ביכורים על שם דני לרנר ז"ל". 

 2017פסטיבל בינלאומי לקולנוע בשנת  -חיפה  -זוכי הפרסים בפסטיבל אתוס  :26לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 רסהפ
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

 קולנוע ישראלי עלילתי
פרס עיריית חיפה 

 לסרט עלילתי
 עמיחי גרינברג  העדות

יואב רועה, 
 אורית זמיר

עמיחי גרינברג, 
יואב רועה, 
 אורית זמיר

100,000 

פרס סרט ביכורים 
 ע"ש דני לרנר ז"ל

מוצא אל 
 הים

 דניאל מן
איתי תמיר, אילן 

 ג'רארד

דניאל מן, איתי 
תמיר, אילן 

 ג'רארד
50,000 

פרס לתסריט, 
בשיתוף איגוד 

 התסריטאים 
 10,000 אסף סבן אסף סבן אסף סבן בית בגליל

פרס ע"ש המפיק 
מיכאל שוילי 

לשחקנית בסרט 
 עלילתי 

 לימור שמילה מונטנה

חיליק מיכאלי, 
אברהם פרחי, 

תמי ליאון, משה 
 ן אדריולאו

 5,000 נעה בירון

פרס ע"ש המפיק 
מיכאל שוילי לשחקן 

 בסרט עלילתי 
 צחי גראד הבן דוד

צחי גראד, אהוד 
 בלייברג

 5,000 צחי גראד

פרס לתרומה 
אמנותית בולטת 
בתחום הקולנוע 

 הישראלי העלילתי

 צחי גראד הבן דוד
צחי גראד, אהוד 

 בלייברג
 תעודה צחי גראד

ת פרס הצילום ע"ש ענ
 פרחי ז"ל

מוצא אל 
 הים

 דניאל מן
איתי תמיר, אילן 

 ג'רארד
 5,000 זיו ברקוביץ'

פרס העריכה ע"ש 
 ענת פרחי ז"ל

מוצא אל 
 הים

 דניאל מן
איתי תמיר, אילן 

 ג'רארד
 500 אור בן דוד

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

 שלומי אלדר ארץ זרה
אהוד בלייברג 

 יואב זאבי

לומי אלדר, ש
אהוד בלייגברג, 

 יואז זאבי
40000 

ציון לשבח לסרט 
 תיעודי

 תעודה רם לוי רם לוי רם לוי דיבורים

מענק קרן גשר לסרט  קולנוע קצר
 קצר עצמאי עלילתי

רכבת 
 החופש

 8,000 תאופיר אבו ואיל באהר אגבאריה תאופיר אבו ואיל

מענק קרן גשר לסרט 
קצר בתי ספר 

 לקולנוע
 שי בלנק מאיר 

המכללה 
האקדמית בית 

 ברל
 7,000 שי בלנק 

 פרסים .5
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 אנימציה  ישראלית
מענק קרן גשר לסרט 

 אנימציה קצר
 דורין שוורצמן הדב

בצלאל, 
האקדמיה 

 לאומנות ועיצוב
 7,000 דורין שוורצמן

פורום הפיצ'ינג 
 14 -הבינלאומי ה

 חיפה

מענק קרן הקולנוע 
הישראלי לעידוד 

 פיתוח תסריט
 10,000 ל.ב הפקות ליאט בנסולי האלירן אלי שקט

מענק שירות עריכת 
"אופיס  -טריילר 

 פרודקשיין"
 3,000 פרסקו טוני קופטי אמיר פכראדין עובר אורח

מענק שירות עריכת 
 סאונד של ג'אנגסאונד

תלויה על 
 בלימה

שירי נבו 
 פרידנטל

 3,000 טרנספקס מארק רוזנבאופ

מענק "סיכוי" ע"ש דני 
 לרנר

 זלדה ולנר נטיתהספקול
הילל רוזמן,יעל 

 אבקסיס
 150,000 קאסיס הפקות

פיצ'ינג סרטי גמר 
עלילתיים של 

סטודנטים )שנה 
 שלישית(

מענק קרן גשר 
 לקולנוע רב תרבותי

 נורמלי
טומי שלז 

 שפריר
 23,000 מנשר לאומנות  

מענק הקרן החדשה 
 לקולנוע וטלוויזיה 

 10,000 מעלה   שקד שילה פני הים

 -נק קרן רבינוביץ מע
 פרויקט קולנוע

 20,000 מנשר לאמנות   אלי אלטוניו זרעי הקיץ

פיצ'ינג סרטי גמר 
עלילתיים של 

  סטודנטים

מענק עריכת סאונד 
 ג'אנגלסאונד

 3,000 מכללת ספיר   נוריאל כהן הגנה 

מענק פוסט פרודקשן  סינמרקט חיפה
 POSTשל מעבדות 
REPUBLIC גרמניה 

 לילה פילמס איתי תמיר יה ברקאיציב פרה אדומה
20,000 
 יורו

בשיתוף גרן גשר  MIX פרסי פרויקט
לקולנוע רב תרבותי, 

 Microאוטופיה, 
Video וג'אנגלסאונד 

 50,000     אסף מכנס על הגבול

 יצירה צעירה
פרס עירית חיפה 

מקום  -לסרט תיעודי 
III 

למה לא 
 שאלתי

ליוצרי הסרט 
מבית ספר 

קריית חינוך 
וץ מעיין קיב

 השחר

בית הספר 
קריית חינוך 
קיבוץ מעיין 

 השחר

בית הספר 
קריית חינוך 
קיבוץ מעיין 

 השחר

1,000 

מענק הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

לסרט העלילתי מקום 
III 

 ללא תקנה

ליוצרי הסרט 
מבית ספר 
ישיבת נווה 

 שמואל, אפרתה

ישיבת נווה 
 השמואל, אפרת

ישיבת נווה 
 שמואל, אפרתה

שווי 
1,500 

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

מקום  -לסרט תיעודי 
II 

 לא שותקת 

יוצרי הסרט 
מבית הספר 

תיכון טכנולוגי 
נעמת הוד 

 השרון

בית הספר תיכון 
טכנולוגי נעמת 

 הוד השרון

בית הספר תיכון 
טכנולוגי נעמת 

 הוד השרון

שווי 
2,000 

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

מקום  -לסרט עלילתי 
II 

 רק ילד

יוצרי הסרט 
מבית הספר 

תיכון א' 
לאמנויות, תל 

 אביב

בית הספר תיכון 
א' לאמנויות, תל 

 אביב

בית הספר תיכון 
א' לאמנויות, תל 

 אביב

שווי 
2,000 

פרס רדיו חיפה 
ירה לקידום יצ

חברתית צעירה 
לסרט התיעודי הטוב 

 ביותר

 ילדי המלאי

יוצרי הסרט 
מבית הספר 

בית 
אליאנס \רוטנברג

 חיפה

בית הספר בית 
אליאנס \רוטנברג

 חיפה

בית הספר בית 
אליאנס \רוטנברג

 חיפה
3,000 

מענק קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי 

לקידום יצירה 
חברתית צעירה 

לסרט העלילתי הטוב 
 ביותר

 ס אחרוןצ'אנ
יוצרי הסרט 

מתיכון הראל, 
 מבשרת ציון

תיכון הראל, 
 מבשרת ציון

תיכון הראל, 
 מבשרת ציון

שווי 
3,000 

תחרות כרמל לקולנוע 
 בינלאומי

פרס לסרט הטוב 
 ביותר

הפרעה 
 בקצב הלב

 בוריס חלבניקוב

רובן דישדישיאן, 
סרגיי סליאנוב, 

נטליה דרוזד, 
אלכסי היווארינן, 
טוני ואלה, אווה 

 40,000 בוריס חלבניקוב
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 בלונדיאו

ציון לשבח תחרות 
כרמל לקולנוע 

 בינלאומי

הארץ 
 המובטחת

 יוג'ין ג'רקי
כריסטופר סנט 
ג'ון, דיןוויד קון, 

 יוג'ין ג'רקי 
 תעודה יוג'ין ג'רקי

תחרות עוגן הזהב 
פרס לסרט הטוב  לקולנוע ים תיכוני

 ביותר
אנשים 

 ומקומות
 JR 40,000אנייס ורדה,  הרוזאלי ורד JRאנייס ורדה, 

ציון לשבח תחרות 
 עוגן הזהב

 סטפן קומנדרייב כיוונים

סטפן 
קומנדרייב, 

קטיה 
טריצ'קובה, 

סטליוס זיאניס, 
ורה וייט, 
ולדימיר 

אנאסטאסוב, 
אנגלה 

 נסטורובסקה

 תעודה כיוונים

פרס תא מבקרי 
הקולנוע האירופי 

 "פדאורה"

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

 ל לינץג'ון קארו לאקי 

גרג גילארת', 
אדם הנדריקס, 
ג'ון לאנג, דניאל 

רנפרו ברנס, 
איירה סטיבן 

בהר, ריצ'ארד 
קהאן, דראגו 

סומוניה, לוגאן 
 ספארקס

 תעודה ג'ון קארול לינץ

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

  ישראליות ליהדות"

פרס הסרט הטוב 
 ביותר

-רחוב סן
מור, פריס, 

 הרובע
 -העשירי 
 השכנים

 רות זילברמן
סלין נוס, פול 

 רוזנברג 
 20,000 רות זילברמן

 קרבה ציון לשבח
קאנטמיר 

 בלאגוב

ניקולאי יאנקין, 
אדוארד פיצ'וגין, 

אלכסנדר 
 סוקורוב 

קאנטמיר 
 בלאגוב

 תעודה

פרס הוקרה על עבודה 
 קולנועית

 פסלון מייק בורשטין       מייק בורשטין

פרס על תרומה 
הפצת תרבות ל

 הקולנוע בישראל
בתי  -נורית שני 
 קולנוע לב

 פסלון נורית שני      
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 פסטיבל הקולנוע בירושלים 5.1.2

פרסים. בפרס "הסרט הישראלי העלילתי הטוב ביותר לזכרו של רוברט  43בפסטיבל הקולנוע בירושלים הוענקו 

על הופעתו בסרט  אשר לקסהשחקן הטוב ביותר" זכה למתן יאיר, בפרס " פיגומיםניסים חג'ג'" זכה הסרט 

 .מות המשוררתעל משחקה בסרט  סמירה סרייהובפרס "השחקנית הטובה ביותר" זכתה  פיגומים

 

 2017פסטיבל בינלאומי לקולנוע בשנת  -הפרסים שחולקו בפסטיבל סינמטק ירושלים  :27לוח 

שם 
 המסגרת/הקטגוריה

שם מלא של 
 הפרס

שם הסרט 
 הזוכה

שם 
 הבמאי

שם מקבל  שם המפיק
 הפרס

סכום 
הפרס 
 בש"ח

תחרות חג'ג' לקולנוע 
ישראלי עלילתי באורך 

 מלא
פרס חג'ג' לסרט 

העלילתי הטוב 
 ביותר באורך מלא

 מתן יאיר פיגומים 

גל גרינשפן, רועי 
קורלנד, סטניסלב  

דייז'ק, משה 
 אדרי, לאון אדרי

מתן יאיר,גל 
גרינשפן, רועי 

קורלנד, 
דייז'ק,   סטניסלב

משה אדרי, לאון 
 אדרי

100,000 

פרס חג'ג' לשחקן 
 הטוב ביותר

 מתן יאיר פיגומים 

גל גרינשפן, רועי 
קורלנד, סטניסלב  

דייז'ק, משה 
 אדרי, לאון אדרי

 5,000 אשר לקס

פרס חג'ג' 
לשחקנית הטובה 

 ביותר

מות 
 המשוררת

דנה 
גולדברג, 

אפרת 
 מישורי

 5,000 סמירה סרייה דנה גולדברג

פרס הקרן 
לירושלים לעריכה 

 הטובה היותר

האופה 
 מברלין

אופיר ראול 
 גרייצר

איתי תמיר, 
 מתיאס שוורברוק

 7,500 מיכל אופנהיים

פרס הקרן 
לירושלים למוסיקה 

 הטובה ביותר
 רוני קידר משפחה

מוש דנון, תנאסיס 
 קרתאנוס

 7,500 דפנה קינן

פרס ע"ש אהרון 
עמנואל לצילום 

 רהטוב ביות

מוטלים 
 בספק

 אלירן אליה
אורן רוגובין, אסף 

 נאווי
 7,000 שי גולדמן

פרס ע"ש ענת 
פרחי לסרט 

ביכורים הטוב 
 ביותר

מוטלים 
 בספק

 אלירן אליה
אורן רוגובין, אסף 

 נאווי

אלירן אליה, אורן 
רוגובין, אסף 

 נאווי
20,000 

פרס ע"ש ענת 
פרחי לתסריט 

 הטוב ביותר
 שבי גביזון געגוע

ק מיכאלי, חילי
אברהם פרחי, 

תמי ליאון, שבי 
גביזון, משה 

 אדרי, לאון אדרי

 10,000 שבי גביזון

ליר לקולנוע -תחרות ון
ישראלי תיעודי באורך 

 מלא

ליר לסרט -פרס ון
התיעודי הטוב 

 ביותר
 ידיד נפש

ענת יוטה 
צוריה, שירה 

 קלרה וינטר
 דוד מנדיל

ענת יוטה צוריה, 
שירה קלרה 

 לוינטר, דוד מנדי
35,000 

ליר לבימוי -פרס ון
 סרט תיעודי

 אחרייך
רנא אבו 

 פריחה
אבתיסאם 

 מנוחין-מראענה
 20,000 רנא אבו פריחה

פרס קרן משפחת  התחרות הבינלאומית 
ווילף לסרט 

הבינלאומי הטוב 
 ביותר

על החוף, 
 בלילה, בצד

 הו סאנג סו הו סאנג סו הו סאנג סו
20,000 

 דולר

 ליר לקולנוע-תחרות ון
 ישראלי קצר

פרס ון ליר לסרט 
העלילתי הקצר 

 הטוב ביותר

תמונת 
משפחתי 

 בשנת הי"ג

-אמרי דקל
 קדוש

בית הספר סם 
שפיגל לקולנוע 

ולטלוויזיה, 
 ירושלים

 15,000 קדוש-אמרי דקל

ליר לקולנוע -תחרות ון
 ישראלי קצר

פרס ון ליר לסרט 
תיעודי קצר הטוב 

 ביותר
 ליהי סבג  קרן אור

לה בית ספר מע 
 לקולנוע ירושלים

 10,000 ליהי סבג 

פרס מיזם לקולנוע 
וטלוויזיה ברשות 
לפיתוח ירושלים 
לסרט אנימציה 

 קצר

 שלומי יוסף הדרים
בצלאל, אקדמיה 
לאמנות ועיצוב, 

 ירושלים
 10,000 שלומי יוסף

פרס ברוח החופש לזכרו 
 ליר-של וים ון

פרס קאמינגס 
 לסרט עלילתי

הצד האחר 
 של תקווה

 אקי
 קאוריסמקי

 15,000 אקי קאוריסמקי אקי קאוריסמקי
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פרס אוסטרובסקי 
 לסרט תיעודי 

 עיר רפאים
מתיו 

 היינמאן
 6,500 מתיו היינמאן מתיו היינמאן

 תחרות חביב הקהל

 שבי גביזון געגוע פרס חביב הקהל

חיליק מיכאלי, 
אברהם פרחי, 

תמי ליאון, שבי 
גביזון, משה 

 אדרי, לאון אדרי

 תעודה וןשבי גביז

פרסי החוויה היהודית 
המוענקים ע"י מיכאלה 

 וליאון קונסטנטינר

פרס ליה לסרט 
העוסק במורשת 

 יהודית

האופה 
 מברלין

אופיר ראול 
 גרייצר

איתי תמיר, 
 מתיאס שוורברוק

אופיר ראול 
 גרייצר

2,500 
 דולר

פרס אבנר שלו 
למצויינות קולנועית 

בסרט בנושא 
 השואה

 פרנץ טורוק 1945
וואן אנגלוש, אי

פטר רייך, פרנץ 
 טורוק

 פרנץ טורוק
3,000 

 דולר

 תחרות ביכורים
פרסי תא המבקרים 

הבינלאומי 
FIPRESCI  לסרטי

 ביכורים בינלאומי

 טהרן טאבו 
עלי 

 סוזאנדה

פרנק גייגר, עלי 
סמאדי אהדי, 
מארק פנסר, 
ארמין הופמן, 

אנטונין סבובודה, 
 ברונו וגנר

 תעודה עלי סוזאנדה

תא המבקרים  פרסי
הבינלאומי 

FIPRESCI  לסרטי
 ביכורים ישראלי

 שאדי סרור אוויר קדוש
אילן מוסקוביץ', 

 שאדי סרור
 תעודה שאדי סרור

התחרות לאמנות וידאו 
 2017וקולנוע ניסיוני 

-פרס ע"ש ליה ון
ליר, בתרומת 

רבקה סקר לסרט 
הניסיוני הטוב 

 ביותר

 12,000 רותי פתיר רותי פתיר רותי פתיר החולמים

התחרות לאמנות וידאו 
פרס קרן משפחת  2017וקולנוע ניסיוני 

 אוסטרובסקי
 8,000 טליה הופמן טליה הופמן טליה הופמן שמה

במענק קרן  מענק ע"ש אלכס ברנשטיין
ירושלים באדיבות 
 משפחת ברנשטיין

 40,000 מאיה יבין מאיה יבין מאיה יבין מלכה, מלכה

במענק קרן גשר 
 תרבותי לקולנוע רב

I Am Not A 
Robot 

 25,000 לינה ציביאן לינה ציביאן לינה ציביאן

תחרות היצירה הצעירה 
פרס הסרט  ע"ש וים ון ליר

העלילתי מקום 
 ראשון

Sheep 

יעל צור טל, 
שי 

ספירשטיין, 
בן גביש 

 וירין תפארת 

הרצוג בית 
 החשמונאי

הרצוג בית 
 החשמונאי

1,500 

פרס הסרט 
 העלילתי מקום שני

שיחת 
הטלפון של 

 דריה

ליה דקל, 
איילת 

קנטור, 
שירה נגן 
 ונועה ריק

 1,000 תלמה ילין תלמה ילין

פרס הסרט 
העלילתי מקום 

 שלישי
 הייתי שם

שאול באשי, 
רועי פניזל, 
עמית עזומי 
 וספיר שרון

קרית חינוך השש 
 שנתית

קרית חינוך השש 
 שנתית

מארז 
 סרטים

פרס הסרט 
התיעודי מקום 

 ראשון
 חיםא

רשא 
איברהאים, 
אלין אסילי, 

רנא 
ח'שיבון, 

מראם 
 אליאס

הנזירות 
 הפרנציסקניות

הנזירות 
 הפרנציסקניות

1,500 

פרס הסרט 
 התיעודי מקום שני

 קטיה

חן דניאל, 
מאי קרלין 

ומירב סראי 
 גשן

 תקווה-ברנר פתח
-ברנר פתח

 תקווה
1,000 

פרס הסרט 
התיעודי מקום 

 שלישי

הלב שלי 
 טיפה מחייך

נה נבסו, ד
תמר 

אפלויג, רז 
סונדק ושחף 

 לנקרי

חקלאי ניסויי 
 כדורי

חקלאי ניסויי 
 כדורי

מארז 
 סרטים

פרס הבימוי לסרט 
 עלילתי

 טרמפ
גל פסטמן, 

נועם גל, 
 אחד העם

גל פסטמן, נועם 
גל, שקד רגב 

 תעודה
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שקד רגב 
 ונעה נגריס

 ונעה נגריס

 משמרת פרס הצילום
נטע וינברג, 

 טל כספי
 יאאשל הנש

נטע וינברג, טל 
 כספי

 תעודה

 פרס התסריט
כוכבים על 

 הרצף
ירדן פולק, 

 עדן שלום
 אביב רעננה

ירדן פולק, עדן 
 שלום

 תעודה

 סולר  פרס ההפקה

תומר שביט, 
עמית 

אזולאי, 
תומר 

הרישנו 
ועמרי 

 ליבונטין

 שוהם

תומר שביט, 
עמית אזולאי, 
תומר הרישנו 
 ועמרי ליבונטין

 תעודה

פרס הסרט 
החברתי מקום 

 ראשון
 לימונדה

בר שירי, 
שחר שדה, 

ספיר בן 
יחיאל ושחר 

 נווה

 אורט אבין רמת גן
בר שירי, שחר 
שדה, ספיר בן 

 יחיאל ושחר נווה
 תעודה

פרס הסרט 
 החברתי מקום שני

המורה 
הראשונה 

 שלי

מאי ותד, 
היבה אבו 
מוך, ורדה 
מג'אדלה 
ולינא אבו 

 רקייה

 אל קאסמי 

מאי ותד, היבה 
ו מוך, ורדה אב

מג'אדלה ולינא 
 אבו רקייה

 תעודה

תחרות פיצ'ינג ירושלים, 
 חסן החכם ליר-פרס ון 2017

תאופיק אבו 
 ואיל

 באהר אגבריה
באהר אגבריה 

ותאופיק אבו 
 ואיל

20,000 

 Wouterפרס קרן 
Barendrecht 

 עץ התאנה
אלאמורק 

 דוידיאן
סער יוגב, נעמי 

 לבארי
סער יוגב, נעמי 

 לבארי
4,000 

 אירו

תחרות פיצ'ינג ירושלים, 
 הדרך לאילת YAPIMLABפרס  2017

יונה 
 רוזנקיאר

 קובי מזרחי
קובי מזרחי, יונה 

 רוזנקיאר

שווה ערך 
5,000 

 אירו

מענק פוסט מטעם 
 ואופוס DBאולפני 

 רותי פריבר  אסיה
יואה רועה, אורית 

 זמיר
יואה רועה, 
 אורית זמיר

שווה ערך 
55,000 

ירושלים, תחרות פיצ'ינג 
2017 

מענק פוסט מטעם 
 Cinelabאולפני 

 הד
עמיקם 

קובנר, אסף 
 שניר

יונתן פארן, קרן 
 מיכאל

יונתן פארן, קרן 
 מיכאל

שווה ערך 
15,000 

 אירו
פרס המיזם  פרס ליוצר ירושלמי

לקולנוע וטלוויזיה 
ברשות לפיתוח 
ירושלים ליוצר 

 ירושלמי

  
ענת 

 פרמינגר
    15,000 
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 אביב-הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל -דוק אביב   5.1.3

פרסים במסגרת תשע קטגוריות  26אביב הוענקו -בפסטיבל דוק אביב הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל

 Jiu-Liang-לפלסטיק צ'יינה תחרות. בתחרות הבינלאומית זכה ב"פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר" הסרט 

Wangשל מורן איפרגן ב"פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר". הקירת הישראלית זכה הסרט מוות , בתחרו 

 

 2017פסטיבל בינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בשנת  -זוכי הפרסים בפסטיבל דוקאביב  :28לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

פרס הסרט  תחרות ישראלית
הישראלי הטוב 

 ביותר

 מורן איפרגן מיכל וייץ מורן איפרגן הקיר

70,000 ,
אולפני זינקו 

חמש  -
משמרות 

עריכת אוף 
ליין, גליקסון 

בשכרת  -
ציוד בשויי 

10,000. 

 ציון לשבח
מקווה שאני 

 בפריים
 20,000 נטע לי בראון נטע לי בראון נטע לי בראון

 פרס ראש העיר
תל אביב יפו 

 לסרט ביכורים
 מוחי

רינה קסטלנובו 
הולנדר,  -

 תמיר אלתרמן
 הילה מדליה

רינה קסטלנובו 
הולנדר,  -

 תמיר אלתרמן
30,000 

 ארץ אהובה שלי פרס הצילום
יעל קיפר, רונן 

 זרצקי
יעל קיפר, רונן 

 זרצקי
אוריאל סיני 
 ורונן זרצקי

4,000 

 פרס העריכה
המחברות של 

 אליש
 יזגולן רי

חגי ארד ואלעד 
 פלג

 4,000 שרון יעיש

 פרס התחקיר
סאלח, פה זה 

 ארץ הקודש
 דוד דרעי

דוד דרעי, שגית 
 שלום

טליה אלוני ורנן 
 יזרסקי

4,000 

פרס המוזיקה 
 המקורית

 5,000 עומר הרשמן  נעמה פיריץ איילת אלבנדה  בחדר שלי

 תחרות עומק שדה
פרס החזון 

 האמנותי
 תרמית 

Dean 
Fleischer-

Camp 

Riel Roch-
Decter ,

Sebastian 
Pardo 

Dean 
Fleischer-

Camp 
10,000 

ההתאחדות  -פיפרסקי 
הבינלאומית של 
 מבקרי הקולנוע

 -פיפרסקי 
ההתאחדות 

הבינלאומית של 
 מבקרי הקולנוע

סאלח, פה זה 
 ארץ הקודש

 דוד דרעי
דוד דרעי, שגית 

 שלום
טליה אלוני ורנן 

 יזרסקי
3,000 

פרס הסרט  לאומיתתחרות  בינ
הבינלאומי הטוב 

 ביותר
 פלסטיק צ'יינה 

Jiu-Liang 
Wang 

Ruby Chen, 
Benjamin GT 

Yue, Cho Liu 

Jiu-Liang 
Wang 

20,000 

 פרס הקהל

 פרס הקהל
איך מסמנים 

 אהבה
עד כהן, -אל

 איריס בן משה
 נתי אדלר

עד כהן, -אל
 איריס בן משה

5,000 

 NEXTפרס 
 4,000 טל אילן טל אילן טל אילן "NEXT "HELPפרס 

להפוך את  פרס ראשון  תחרות סטודנטים
 האבנים

ניר דבורצ'ין,  ניר דבורצ'ין
 הילה אמיר

, 10,000 ניר דבורצ'ין
אולפני זינקו 

משמרות  -
עריכה בשווי 
5,000 ,
 -גליקסון 

השכרת ציוד 
בשווי 
3,000. 

 פרס שני 
המופע של 

 תימור
 6,000 תמרה ממון תמרה ממון תמרה ממון
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 אליה שוורץ כמו פרח לוטוס פרס שלישי 
אליה שוורץ, דין 

ברעם, ליאור 
 ויינשטיין

 4,000 אליה שוורץ

 -מקום ראשון פיצ'ינג סטודנטים
מענק הסרט 

הטוב של קרן 
גשר לקולנוע  רב 

תרבותי ו"יס" 
 דוקו 

 מעין קפאח שודיה

 -בצלאל 
האקדמיה 

-לאמנות ועיצוב
המחלקה 

 לאמנויות מסך

 25,000 מעין קפאח

מענק הסרט 
הטוב של קרן 

גשר לקולנוע  רב 
תרבותי ו"יס" 

 דוקו 

שעות עם  48
 אבא

 גל דור
המכללה 

 האקדמית ספיר
 21,000 גל דור

מענק הסרט 
הטוב של קרן 

גשר לקולנוע  רב 
תרבותי ו"יס" 

 דוקו 

שלושה סרטי 
 תעודה

 אדי שוורץ

 -בצלאל 
האקדמיה 

-לאמנות ועיצוב
המחלקה 

 אמנויות מסךל

 21,000 אדי שוורץ

מענק של קרן 
רבינוביץ פרויקט 

 קולנוע
 עומר בן דוד פילדרמן

אוניברסיטת תל 
אביב, בית ספר 

לקולנוע 
וטלוויזיה ע"ש 

 סטיב טיש

 15,000 עומר בן דוד

מענק של קרן 
גשר לקולנוע רב 

 תרבותי
 הלל ראטר בין אבא לבן

בית הספר 
 לקולנוע מעלה 

 15,000 הלל ראטר

מענק הפקה 
הקרן החדשה 

 לקולנוע וטלוויזיה
 הדס הכטר החיות

בית הספר סם 
שפיגל לקולנע 

 ולטלוויזיה
 10,000 הדס הכטר

מענק של שני ימי 
 עריכת און ליין

החיים כסרט 
 הודי 

טומי שלז 
 שפריר

 מנשר לאמנות
טומי שלז 

 שפריר

מענק של 
שני ימי 

עריכת און 
 ליין

מענק עריכת 
אופני  פסקול של

 ג'אנגל סאונד
 מולוטוב

מתן בן מוריה, 
 זיו סהר

 מולוטוב מנשר לאמנות
 3מענק של 

ימי עריכת 
 סאונד

 דוקצעיר

 מקום ראשון
רונן ארטיק 

 מלבי קר
 אתי פרנקו

תיכון ע"ש גולדה 
 מאיר, נס ציונה

 אתי פרנקו
מצלמת 

 וידאו

  

 אסתר בירס תפור עליך  מקום שני 
ביה"ס תיכון 
 קרית יערים

 סתר בירס א

 25מנוי 
סרטים של 

ספריית 
האוזן 

 השלישית
  

 מקום שלישי
אל תקרא לי 

 סמאלנית
 עופר פנחסוב 

תיכון אביב, 
 רעננה

 עופר פנחסוב 
כרטיסיה 

לסינמטק של 
 סרטים 10
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 22בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים הוענקו  הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים 5.1.4
לילה יפו לסרט הטוב ביותר" הסרט -וריה של התחרות הישראלית זכה ב"פרס ראש העיר תל אביבפרסים: בקטג

לשרה בוזקוב, בתחרות הבינלאומית התחלק הפרס "הסרט העלילתי הטוב ביותר" בין שני סרטים:  חסר שחר
 שון.-ללו פו גאות ושפללאלנורה אוסמונליבה והסרט  סיידהסרט 

 2017הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים  -אביב -רסיטת תלזוכי הפרסים באוניב :29 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

הסרט העלילתי  התחרות הבינלאומית
הטוב ביותר 

)התחלק השנה בין 
 שני סרטים(

 סייד
אלנורה 

 אוסמונליבה

ייב, טולונדו טוכובא
סטאנבק 

טוכובאייב, שרלוט 
 רבאט

אלנורה 
 אוסמונליבה

14,000 

הסרט העלילתי 
הטוב ביותר 

)התחלק השנה בין 
 שני סרטים(

 14,000 שון-לו פו סומג צ'ינג שון-לו פו גאות ושפל

 הצילום הטוב ביותר
לילה 

 בטוקוריקי
 ראלוקה מאנסו רוקסנה סטרו

לורנטיו 
 רדוקאנו 

5,000 

ה העריכה הטוב
 ביותר

הספר -בית
היסודי 
 דקאלב

 ריד ואן דיק

קורי דזרוסיה, 
צ'יסטובר ליווינס, 

אנריקה דיאז, ריד 
ואן דיק, מורגן 

פיטרסון, ריקרדו 
 רמירז

 5,000 ריד ואן דיק

התסריט הטוב 
 ביותר

 יובל אהרוני בן ממשיך
שלומי אלקבץ, 

 אילון שני
 5,000 יובל אהרוני

פרס ראש העיר תל 
סרט יפו ל-אביב

 הטוב ביותר

לילה חסר 
 שחר

 שרה בוזקוב
רוני שמוקלר, גידי 

 אביבי
 20,000 שרה בוזקוב

 התחרות הישראלית

 הבימוי הטוב ביותר
האמנות של 

 הבלתי נראות
פרניל ריבדאל 

 הלוויק
אינגר סוברברג 

 דיטריך

פרניל 
ריבדאל 

 הלוויק
5,000 

 אש תוקד הצילום הטוב ביותר
טוהר לב 
 ג'ייקובסון

 לב ג'ייקובסון טוהר
טוהר לב 
 ג'ייקובסון

5,000 

העריכה הטובה 
 ביותר

 
  

 5,000 שיר ניומן  שיר ניומן  שיר ניומן  תמר ואמנון

התסריט הטוב 
 ביותר

 5,000 שירה מישר ליהי סבג שירה מישר כמו בבית 

 חביב הקהל
לא בבית 

 ספרנו
 רני אבידן 

שוהם גלס, קדן 
 אשכנזי

 2,000 רני אבידן 

הפרס הראשון על 
שם יאנוש 
  מורגנשטרן

 אמיר פרכדין תא קולי
אמיר פכרדין, 
 אריאל שוורץ

 10,000 אמיר פרכדין

תחרות הסרט העצמאי 
 הקצר

פרס שני על שם 
 יאנוש מורגנשטרן

 5,000 נעה גוסקוב לאה טוניק נעה גוסקוב חייל לארג'

תחרות הסרט העצמאי 
 אלינור נחמיה האלינור נחמי אמא לנצח חביב הקהל הקצר

אלינור 
 נחמיה

2,000 

תחרות הסרט העצמאי 
 10,000 מורן אסרף מורן אסרף מורן אסרף דמיונה פרס ראשון  הקצר

 -תחרות ספיצ' אפ 
יצירות בנושא חופש 

 הביטוי

 פרס שני
הבלדה לקליק 

 בייט
 רותי זסלבסקי רותי זסלבסקי

רותי 
 זסלבסקי

8,000 

 2,000 שיר קומאי שיר קומאי שיר קומאי ביץ' פרס חביב הקהל

פרס ראשון מטעם 
 פורום המבקרים

   בועז פרנקל אורי שמאלי בועז פרנקל 212
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התחרות הישראלית פרס 
 פורום המבקרים

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

   עומר רדק רוני הוברמן  עומר רדק בתים

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

   ענת קרמין אמדושרה  ענת קרמין השירה מצקת 

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

   דניאלה מרוז דניאלה מרוז דניאלה מרוז זכרוני לברכה

ציון לשבח מטעם 
 פורום המבקרים

 חשן אשרוב יעל ארד צפריר שאריות
יעל ארד 

 צפריר
  

 

 וקריקטורה קומיקס לאנימציהפסטיבל ה 5.1.5

פרסים בשהע מסגרות תחרות. בקטגוריית הסרטים  17ענקו בפסטיבל לאנימציה, קומיקס וקריקטורה הו

לשחף רם, בקטגוריית קליפים זכה ב"פרס הקליפ  פרידההעצמאיים הוענק "פרס דיסק אין לסרט העצמאי" לסרט 

של טל זגרבה, רובטר מורנו ודניאל ששון, בקטגוריית סרטי סטודנטים הוענק "פרס סרט Legal Eyes המצטיין" 

לרחל גוטגרץ, בקטגוריית הסרטים  מכתב אהבה לבחור שהמצאתייין ע"ש טל יעקובסון" הסטודנטים המצט

של אוסי ולד, מורן סומר, ריקרדו  אורגניזם-רההמוזמנים והמסחריים זכה ב"מקום הראשון לסרט שאינו שיווקי" 

קין, קבוצת של מראינה רס Follow Your Heartורדסחיים ובקטגוריית סרטי ילדים זכה במקום ראשון הסרט 

Baby First TV. 

 2017פסטיבל אנימציה בשנת  -זוכי הפרסים בסינמטק תל אביב  :30לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם הסרט  שם מלא של הפרס

 הזוכה
שם  שם המפיק שם הבמאי

מקבל 
 הפרס

סכום 
הפרס 
 בש"ח

 סרטים עצמאיים
פרס דיסק אין לסרט 

 עצמאי
 5,000 שחף רם שחף רם שחף רם פרידה

 סרטי סטודנטים

פרס סרט הסטודנטים 
המצטיין על שם טל 

 יעקובסון

מכתב אהבה 
 לבחור שהמצאתי

 בצלאל רחל גוטגרץ
רחל 

 גוטגרץ
2,000 

 מקום שני
נתיחתו לאחר 
המוות של סוון 

 סוונסון

שיר פקמן והדס 
 כהן

 בצלאל
שיר פקמן 
 והדס כהן

  

 סרטים קצרצרים

 Toon Boomפרס 
 לסרט הקצרצר

Embrace  שחף רם שחף רם שחף רם   

 קרשנדו ציון לשבח על אנימציה
איתמר דאובה 

 וגיא חרל"פ
איתמר דאובה 

 וגיא חרל"פ

איתמר 
דאובה 

וגיא 
 חרל"פ

  

 קליפים

 Legal Eyes פרס הקליפ המצטיין
טל זגרבה, 

רובטר מורנו, 
 דניאל ששון

 אביב שילה

טל זגרבה, 
רובטר 
מורנו, 
דניאל 
 ששון

  

 יואב שטיבלמן טודו בום אנימציהציון לשבח על 
Roms  וסטודיו

 פוינק

יואב 
שטיבלמן 

וסטודיו 
 פוינק

  

 סרטים מוזמנים

מקום ראשון לסרט 
 מוזמן שאינו שיווקי

 אורגניזם-רה
אוסי ולד, מורן 

סומר , וריקרדו 
 ורדסחיים

אוסי ולד, מורן 
סומר , וריקרדו 

 ורדסחיים

אוסי ולד, 
מורן סומר 
, וריקרדו 
 ורדסחיים

  

מקום ראשון לסרט 
 מוזמן  שיווקי

Welcome To 
Waze Map 

Editor 
   רועי רגב Waze/Google רועי רגב

ציון לשבח על ארט 
 ובימוי

פתיח לפסטיבל 
 סטייל פריימז

   ערן היללי אנה לורן סמית' ערן היללי

 סרטים לילדים

 מקום ראשון
Follow Your 

Heart 
  Baby First TV מראינה רסקין

אינה מר
 רסקין

  

פרס יורם גרוס 
 למצויינות באנימציה

 עפרה  קובלינר    
עפרה  
 קובלינר

10,000 
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מענק פיתוח לסרט 
אנימציה באורך מלא 

 מאת קרן רבינוביץ'
 50,000 אבי בלייר   אבי בלייר יש ילדים זיג זג

מילים זזות, דלתות 
 מסתובבות

 Arts Bt Theפרס 
People  על פרויקט

Revolving Doors 

In Late 
Summer 

 אריאלה מרטינז
HIT, Arts By 
The People 

אריאלה 
 מרטינז

$200 

 Arts Bt Theפרס 
People  על פרויקט

Moving Words 

One Thing In 
Common 

גיא קמינר ונינה 
 גרונוב

 Arts Byשנקר, 
The People 

גיא קמינר 
ונינה 
 גרונוב

$300 

 Arts Bt Theפרס 
People ט על פרויק

Moving Words 

Character 
Counts 

 מור סומך
 Arts Byשנקר, 

The People 
 $300 מור סומך

 Arts Bt Theפרס 
People  על פרויקט

Moving Words 

They'll Say A 
Blue Whale's 

Tounge 
Weighed As 
Much As An 

Elephant 

 רון לוין
 Arts Byשנקר, 

The People 
 $300 רון לוין

 

 "הקולנוע היהודי"פסטיבל  5.1.7

בפסטיבל "קולנוע היהודי" הוענקו שלושה פרסים. בתחרות הבינלאומית, ב"פרס שומן לקולנוע יהודי" זכה הסרט 

לדורין  הדבלפבלו סולרז, ב"פרס הסרט הישראלי הקצר לזכרו של בניה צוקרמן", זכה הסרט  החליפה האחרונה

 שוורצמן.

 2017פסטיבל קולנוע יהודי בשנת  -זוכי הפרסים בסינמטק ירושלים  :32לוח 
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם  שם מלא של הפרס

הסרט 
 הזוכה

שם 
 הבמאי

שם  שם המפיק
מקבל 
 הפרס

סכום 
הפרס 
 בש"ח

 התחרות הבינלאומית
פרס שומן לקולנוע 

 יהודי
החליפה 
 האחרונה

 פבלו סולרז

חררדו הררו, אנטוניו 
סאורה, מריאלה 

בסואבסקי, ונסה רגון, 
 לו גאלי, חואן ורהחואן פב

פבלו 
 סולרז

4,000 
 אירו

 ציון לשבח
הבלתי 
 נראים

קלאוס 
 רפח

פרנק אוורס, קלאוס רפל, 
 יורג שולצה

קלאוס 
 רפח

 תעודה

תחרות הסרט הישראלי 
 הקצר

פרס הסרט הישראלי 
הקצר לזכרו של בניה 

 צוקרמן
 הדב

דורין 
 שוורצמן

בצלאל אקדמיה לאמנות 
 ועיצוב, ירושלים

דורין 
 צמןשוור

10,000 
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 פסטיבל "קולנוע דרום"  5.1.8

פרסים. במסגרת תחרות סרטי "קולנוע דרום חדש" זכה ב"מקום  16בפסטיבל "קולנוע דרום" בשדרות הוענקו 

 לסלי אלימלך.  13אסא בן ראשון לסרט הטוב ביותר ע"ש מיקה איילון" הסרט 

 

 2017קולנוע דרום בשנת פסטיבל  -זוכי הפרסים במכללת ספיר  :33 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום 

הפרס 
 בש"ח

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

 סלי אלימלך 13אסא בן 
נבו 

 יעקובוביץ'
 10,000 סלי אלימלך

מקום השני לסרט 
 ביותר הטוב 

נשיקות 
 בעברית

 מניה לוזובסקי 
מניה 

 לוזובסקי 
 5,000 מניה לוזובסקי 

מקום שלישי לסרט 
 הטוב ביותר

 2,000 יונן גרינקראוט גל דור יונן גרינקראוט קרית החלומות 

סרט האנימציה 
 הטוב ביותר

 כתריאל
רוני אשרניצקי, 

יוליה זאבט 
 ונועה חן 

רוני 
שארניצקי 

 ונועה חן

רוני 
שרניצקי, א

יוליה זאבט 
 ונועה חן 

5,000 

הפיילוט הטלוויזיוני 
 הטוב ביותר

 4,000 איתן בריצי  דרור לחמי איתן בריצי  שימוש עצמי

 4,000 נאור זנא דרור לחמי נאור זנא זוגות זוגות פרס ההפקה

 פואד פרס העריכה
ענבר כץ, שיר 

 רחום
נתנאל 

 יקותיאל
ענבר כץ, שיר 

 רחום
4,000 

 דמיאן צצקין פואד ס הצילוםפר
נתנאל 

 יקותיאל
 4,000 דמיאן צצקין

פרס המוזיקה 
 המקורית

 2,500 ליאור וייצמן יובל בראון ליאור וייצמן ללא שם

  

 יום העדכונים פרס עיצוב פסקול
צבי פורר, דן בן 

חיים ומרק 
 מלמד

אלונה 
 נחמיאס

צבי פורר, דן 
בן חיים ומרק 

 מלמד
2,500 

 יזיהפיצ'ינג טלוו
 3,000 יעל רוזן   יעל רוזן מלקות מקום ראשון

 2,000 גל ירושלמי   גל ירושלמי כח אפור מקום שני

 2,000 מיכל בר   מיכל בר גאולה  מקום שני

הפרס יוענק בחודש  מיזם רונית אלקבץ
 הקרוב

        100,000 

פיצ'ינג דוקומנטרי 
 ליוצרים צעירים

 21,000 שיר חורי   רישיר חו שירה תמה מקום ראשון

פרס חביב הקהל 
 בתחרות הבוגרים

 דרור לחמי זוגות זוגות
אפרת חן 

וייס, נאור זנא 
 ונטע בר

 2,000 דרור לחמי
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 פסטיבל "אפוס" 5.1.9 

קטגוריות: בקטגוריית תחרות סרטים הישראליים הוענק "פרס מקום  3 -פרסים ב 6בפסטיבל אפוס הוענקו 

לפרויקט גמר" לסרט  -ישי ובקטגוריה פרויקט גמר הוענק "מענק פיתוח -לשרון חוטר ללא ארץלסרט ראשון" 

 Somethingשל יעל מסינג. בקטגוריית תחרות סרטי סטודנטים הוענק "פרס מקום ראשון" לסרט מאחורי היער 

about silence  ל- Patrick Buhr. 

 2017זוכי הפרסים בפסטיבל אפוס בשנת  :34 לוח
שם 

 המסגרת/הקטגוריה
שם מלא של 

 הפרס
שם הסרט 

 הזוכה
שם מקבל  שם המפיק שם הבמאי

 הפרס
סכום הפרס 

 בש"ח

פרס למקום  תחרות סרטים ישראליים
 ראשון

 ללא ארץ
-שרון חוטר

 ישי
-שרון חוטר

 ישי
-שרון חוטר

 ישי
10,000 

 ציון לשבח
אבא בגיל של 

 סבא
 רוני וולף סטס מינדרול רוני וולף

שלוש 
שמרות און מ

ליין כולל 
 2-עורך, ו

משמרות 
מיקס כולל 

 עורך
 מענק פיתוח קרן גשר

 15,000 יעל מסינג יעל מסינג יעל מסינג מאחורי היער מענק פיתוח

פרס למקום  תחרות סרטי הסטודנטים
 ראשון

Something 
about silence 

Patrick 
Buhr 

Patrick 
Buhr 

    

 רחוב הירקון פרס למקום שני 
ס אלכ

 קלקסבר
אלכס 

 קלקסבר
אלכס 

 קלקסבר
5,000 

פרס למקום 
 שלישי  

 איש הברזל
טל אלון, גיא 
משיח ומיטל 

 גל

טל אלון, גיא 
משיח ומיטל 

 גל

טל אלון, גיא 
משיח ומיטל 

 גל
2,000 

 

 

 לאומי לסרטי ילדים ונוערנפסטיבל תל אביב הבי 5.1.10
 

מסגרת תחרות לסרטים בינלאומיים זכה ב"פרס ע"ש מרילה בפסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער, ב

 למייקמין קלינקספור. ילד מהענניםמוזס לבית וולפוביץ ז"ל, תרומת משפחת מאיר מוזס'" הסרט 

 

  פסטיבל הסרטים בערבה  5.1.11

ים בפסטיבל הסרטים בערבה, במסגרת "קצר במדבר" זכו המפיקים אייל שיראי ורוית רוזן ב"תקצוב הפקת סרט

 .2018שיוקרנו במסגרת "קצר במדבר" 
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 פרסי אופיר – התחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי 5.2 

 19 2017, מייסודה של האגודה לקידום הקולנוע בישראל, העניקה בשנת ההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזי

איתן ל "הסרט הטוב ביותר" יםפרסה פרסים: בשמונהזכה  פוקסטרוטהסרט  סרטים: לתשעהפרסי "אופיר" 

 " ,ליאור אשכנזיל" השחקן הראשי הטוב ביותר " ,שמוליק מעוזלהטוב ביותר"  הבמאי" ו מנצורי, יהונתן דובק

ערד ל" העיצוב האמנותי הטוב ביותר" ,כרמית בוזגלו" להעריכה הטובה ביותר" ,גיורא ביחל" הצילום הטוב ביותר

לא . הסרט אלכס קלוד" להפסקול הטוב ביותר"-ו ופיר ליבוביץ' ועמית פוזננסקיא " להמוזיקה המקורית" שאואט

שחקנית המשנה הטובה  " ,שאדן קנבורהל" השחקנית הראשית הטובה ביותרפרסים: " בשניזכה  פה, לא שם

ב עיצוב התלבושות הטוזכה בשני פרסים: " המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה. הסרט מונא חווהל" ביותר

שחקן המשנה הטוב "זכה בפרס  פיגומים. הסרט שיר שמשהל" האיפור הטוב ביותרו" מאיה לבוביץ'ל" ביותר

 הליהוק" . בפרס געגועיםסרט העבור  לשבי גביזוןהוענק " הטוב ביותר התסריטרס "פ. עמי סמולרצ'יקל" ביותר

 נפילות" זכה הסרט הטוב ביותרהסרט הקצר . בפרס "אורית אזולאיל מוטלים בספקזכה הסרט  "הטוב ביותר

הסרט התיעודי " בפרס, יריב מוזרל בן גוריון, אפילוג" זכה הסרט הסרט התיעודי הטוב ביותר. בפרס "ארז תדמורל

 .דייןניסים לופרס מפעל חיים ניתן  נטעלי בראוןל מקווה שאני בפריים" זכה הסרט הקצר הטוב ביותר

  2017ה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בשנת זוכי פרסי "אופיר" מטעם האקדמי :35לוח 

 שם הסרט שם מקבל הפרס הפרס מס'

 פוקסטרוט איתן מנצורי, יהונתן דובק הסרט הטוב ביותר 1

 פוקסטרוט שמוליק מעוז הבמאי הטוב ביותר 2

 פוקסטרוט ליאור אשכנזי השחקן הראשי הטוב ביותר 3

4 
השחקנית הראשית הטובה 

 ביותר
 א פה, לא שםל שאדן קנבורה

 פיגומים עמי סמולרצ'יק שחקן המשנה הטוב ביותר 5

 לא פה, לא שם מונא חווה שחקנית המשנה הטובה ביותר 6

 פוקסטרוט גיורא ביח הצילום הטוב ביותר 7

 געגוע שבי גביזון התסריט הטוב ביותר 8

 פוקסטרוט גיא נמש ואריק להב לייבוביץ' העריכה הטובה ביותר 9

 פוקסטרוט ערד שאואט ב האמנותי הטוב ביותרהעיצו 10

 המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה מאיה לבוביץ' עיצוב התלבושות הטוב ביותר 11

 פוקסטרוט אופיר ליבוביץ' ועמית פוזננסקי המוזיקה המקורית 12

 פוקסטרוט אלכס קלוד הפסקול הטוב ביותר 13

 ן לספרות יפה של הגברת ינקלובההמועדו שיר שמשה האיפור הטוב ביותר 14

 מוטלים בספק אורית אזולאי הליהוק הטוב ביותר 15

 נפילות ארז תדמור הסרט הקצר הטוב ביותר 16

 בן גוריון, אפילוג יריב מוזר הסרט התיעודי הטוב ביותר 17

18 
הסרט התיעודי הקצר הטוב 

 ביותר
 מקווה שאני בפריים נטעלי בראון

 _ ניסים דיין יםפרס על מפעל חי 19
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 י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראלל ידע שהוענקופרסים  5.3

דורון זכו  "תעודה באורך מלאפרס סרט "בפרסים.  14 2017פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל העניק בשנת 

רן  זכו "תעודה טלוויזיוני יקטפרופרס "ב .ארץ ישראלסלאח, פה זה לסרט  עצמוןגלעזר, דוד דרעי ורות יובל 

אלון לפרס מפעל חיים הוענק . חנוך לוין: חיים שכדוגמתם לא ראינו מעולם לסרט לנדאו, דפנה פרנר ושי אינס

 .גרבוז

 2017הפרסים שחולקו ע"י פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל בשנת : 36לוח 

 סכום הפרס בש"ח וכהשם היוצר הז שם היצירה   שם הפרס

פרס מפעל 
 חיים 

1 
_ 

 פרס כספי₪  10,000  אלון גרבוז

פרס סרט 
תעודה 

 באורך מלא

 מענק פיתוח₪  50,000 דורון גלעזר, דוד דרעי ורות יובל סלאח, פה זה ארץ ישראל 2

ארבע משמרות סאונד ושתי משמרות 
 אונליין מאולפני ג'אנגל

 הקולנועש"ח בחסות מועצת  10,000

  
ש"ח  5,000שירותי אחסון והמרה בשווי       

 מסייף טרה בייט

  
אביב לסרט -פרימיירה בסינמטק תל      

 ש"ח 10,000הבא בשווי 

פרס 
 העריכה

 פרס כספי₪  6,000 ז'ואל אלקסיס מוחי 3

פרס 
 הצילום

 פרס כספי₪  6,000 רועי פרג' פוטו פרג' 4

פרס 
המוסיקה 
 המקורית

 פרס כספי₪  6,000 בדראן בדראן אגורות 5

פרס עריכת 
 פס הקול

 פרס כספי₪  6,000 רותם דרור וקובי ויטמן חלום ירושלים 6

פרס הסרט 
 התיעודי

נועה אהרוני, דיויד נוי ויורם  ילדי הצללים 7
 עברי

 מענק פיתוח₪  40,000

 ש"ח בחסות מועצת הקולנוע 10,000

ש"ח  6,000משמרות אונליין בשווי 
מאולפני אדיט',תרגום לאנגלית לסרט 

 ש"ח מחברת קאפ אן סאב 2,000בסך 

פרס 
פרוייקט 
תעודה 

 טלוויזיוני

חנוך לוין: חיים שכדוגמתם  8
 לא ראינו מעולם

 פרס כספי₪  50,000 דפנה פרנר ושי אינס, רן לנדאו

 ש"ח בחסות מועצת הקולנוע 10,000

 AG production-ציוד צילום להשכרה מ
solutions 

 DBשלוש משמרות סאונד מאולפני 

  

פרס 
 התחקיר

 פרס כספי₪  6,000 טליה אלוני ורנן יזרסקי סלאח, פה זה ארץ ישראל 9

פרס לסרט 
 הביכורים

ש"ח  5,000מענק פיתוח, ₪  40,000 בדראן בדראן אגורות 10
 בחסות מועצת הקולנוע

 מענק פיתוח₪  10,000

ש"ח מאיגוד הבמאים והבמאיות  5,000
 וחברות לשנה באיגוד

 פרס כספי₪  13,000

פרס לסרט 
 סטודנטים

ש"ח  5,000מענק פיתוח, ₪  15,000 אדם ויינגרוד האי 11
לפיתוח מהקרן החדשה לקולנוע 

ש"ח ממועצת  5,000ולטלוויזיה, 
 הקולנוע
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 עשר משמרות אופליין מברודקסט

גלית לסרט באורך עד שעה תרגום לאנ
 מחברת "קאפ אנ סאב"

שירותי גיבוי, המרה ואיחסון לסרט 
 safe tera biteמ

חברות לשנה לעורך/ת הסרט באיגוד 
 העורכים ומקצועות הפוסט

פרס 
לתעודה 
 חופשית

ש"ח  5,000מענק פיתוח, ₪  15,000 דניאל סיון הפטריוט 12
 ממועצת הקולנוע

 3,600כה אונליין בשווי משמרות ערי
ש"ח באופוס, ייעוץ בהפצה ושיווק 

ש"ח מחדוה  6,000לפסטיבלים בשווי 
 Go2Filmsגולדמידט 

פרס 
לכתבה 
 תיעודית

 פרס כספי₪  6,500 איתי אנגל בלתי נראים במוסול 13

פרס 
העיצוב 

 האמנותי

 פרס כספי₪  6,000 סטודיו גיא וודים עוד סיפור אחד ודי 14
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 בפסטיבלים בחו"ל חשיפת סרטים ישראליים .6

 

 בפסטיבלים בחו"ל שהוקרנומספר הסרטים  6.1

 2002-2017השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבלים בחו"ל בשנים  :37 לוח

 מס' סרטים שנה
מס' השתתפויות 

 בפסטיבלים
 מס' מדינות מס' פסטיבלים

2002 85 250 126 37 

2003 80 344 196 48 

2004 79 445 235 53 

2005 93 426 243 44 

2006 100 440 252 51 

2007 80 441 266 58 

2008 63 347 244 54 

2009 91 539 357 63 

2010 78 403 273 58 

2011 92 383 270 59 

2012 85 489 348 52 

2013 90 642 449 72 

2014 76 366 273 61 

2015 80 333 239 57 

2016 108 587 425 69 

2017 105 609 473 66 

 

מדינות. חלק מן הסרטים  66-בפסטיבלים שהתקיימו  473-בסרטים ישראליים,  105מספר  השתתפו 2017בשנת 

 .609-להסרטים הגיע  105השתתפו ביותר מפסטיבל אחד, לכן מספר ההשתתפויות של 
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 לפי סוג פסטיבל ,2017בשנת  סרטים ישראליים שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל :38לוח 

 סוג פסטיבל

 השתתפויות סרטים

 מספר
אחוז מחושב  מתוך סך 

 (108)הסרטים 
 מספר

אחוז מתוך סך 
 (609)השתתפויות 

 A LIST 15 14% 25 4% -עלילתי  

 A LIST 10 9% 15 3% -תעודה  

 A LIST 6 6% 6 1% -קצר  

 33% 192 31% 33 עלילתי

 26% 152 44% 48 תיעודי

 15% 86 28% 30 קצרים

 18% 105 19% 20 אחר**

 5** ראו פירוט בנספח 

 

 
 תיעודיקולנוע בפסטיבלים מסוג (. 14%סרטים ישראליים ) 15הוקרנו  ,A LIST -עלילתי קולנוע מסוג סטיבלים פב

- A LIST  , קצרקולנוע (. בפסטיבלים מסוג 9%רטים ישראליים )ס 10הוקרנו – A LIST , סרטים  6הוקרנו

לקולנוע האחרים פסטיבלים ב ,(31%סרטים ) 33הוקרנו עלילתי  לקולנועהאחרים בפסטיבלים  (.6%ישראליים )

בפסטיבלים (. 28%סרטים ) 30בפסטיבלים האחרים לסרטים קצרים הוקרנו ו ,(44%סרטים ) 48הוקרנו תיעודי 

 ,וידאו ארטקולנוע גאה, זכויות אדם, סרטי סטודנטים,  , קולנוע ישראלי, סרטידתות/)קולנוע יהודי בסיווג "אחר"

  .(%19סרטים ) 20הוקרנו ( יוניאנימציה, מדע בד סרטים עצמאיים,
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 במספר רב של פסטיבלים בחו"ל שהוקרנורטים ישראליים ס  6.2 

 

 וג סרטלפי ס 2017סרטים ישראלים שהוקרנו בחו"ל בשישה פסטיבלים או יותר בשנת : 39לוח 

מספר  שם התסריטאי  שם הבמאי שם הסרט
 פסטיבלים

עלילתי 
A 

LIST 

תעודה 
A 

LIST 

קצר      
A 

LIST 

כל 
 היתר*

 13 0 0 3 16 שמוליק מעוז שמוליק מעוז פוקסטרוט

 12 0 0 3 15 מתן יאיר מתן יאיר פיגומים

 12 0 0 1 13 שאדי סרור שאדי סרור אויר קדוש

 15 0 0 1 16 ארז מזרחי, סהר שביט ביטארז מזרחי, סהר ש הלומים

 4 0 0 2 6 ערן ריקליס ערן ריקליס מסתור

 14 0 0 0 14 מייסלון חמוד מייסלון חמוד לא פה, לא שם

 18 0 0 0 18 יניב ברמן יניב ברמן מדינת הגמדים

 22 0 1 4 23 אופיר ראול גרייצר אופיר ראול גרייצר האופה מברלין

 37 0 0 0 37 שלומית נחמה עוןאמיל בן שמ ישמח חתני

 11 0 0 0 11 הגר בן אשר הגר בן אשר הפורצת

 15 0 0 0 15 אסף פולונסקי אסף פולונסקי שבוע ויום

 6 0 0 0 6 יעל קיפר, רונן זרצקי יעל קיפר, רונן זרצקי אמא ילדה

סיפורו של  -האיש הנעלם 
 וילפריד ישראל

 12 0 0 0 12 יונתן ניר יונתן ניר

 12 0 2 0 14 אלון שוורץ, חליל אפרת אלון שוורץ ות של איידההסוד

 11 0 0 0 11 מאיה זינשטיין מאיה זינשטיין טהורה לעד

 3 0 3 0 6 טלי שמש, אסף סודרי טלי שמש, אסף סודרי מוות בבאר שבע

 5 0 1 0 6 האנה קאפס אודי ניר, שגיא בורנשטיין מחנה משותף

 53 0 1 0 54 הימןתומר  תומר הימן מיסטר גאגא 

 24 0 0 0 24 דני מנקין דני מנקין על המפה

 מוחי
רינה קבטלונובו ותמיר 

 אלתרמן
רינה קבטלונובו ותמיר 

 אלתרמן
7 0 0 2 5 

 10 1 0 0 11 שירין אנלן שירין אנלן צינה: סימפוניה של געגועים

 45 0 0 0 45 יריב מוזר יריב מוזר בן גוריון

הממלכה המופלאה של 
 א אלייבפאפ

 23 0 0 0 23 נועם פנחס טל ברדה,  נועם פנחס טל ברדה, 

 12 0 0 0 12 קובי פרג' קובי פרג' פוטו פרג'

 7 0 0 0 7  אן אורן  אן אורן העולם שייך לי

 7 0 0 0 7 עומר טובי עומר טובי כלבי ציד

 7 0 0 0 7 חני דומבה ותום קוריס חני דומבה ותום קוריס לילי

 8 1 0 0 9 שרון שטרית ריתשרון שט מרק

 7 0 0 0 7 טל גרינברג טל גרינברג קאפונקה

 6 1 0 0 7 מיקי פולונסקי מיקי פולונסקי שממה

 14 0 0 0 14 דניאלה קופלר ואולי סייס דניאלה קופלר ואולי סייס תאים רדומים

 11 0 0 0 11 יניב סגלוביץ יניב סגלוביץ לתפארת מדינת ישראל

 5ראו נספח  -עודיים, קצרים, סטודנטים ועוד * עלילתיים, תי

 
 
 

 מיסטר גאגא, חלקם יוקרתיים. או יותר פסטיבלים ששב 2017בשנת הוקרנו ישראליים  םסרטישלושים ושניים 

אמיל בן של  ישמח חתניו פסטיבלים 45-הוקרן ב יריב מוזרשל  בן גוריון, פסטיבלים 54-הוקרן ב הימן תומרשל 

 .פסטיבלים 37-קרן בהו שמעון
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 הוקרנו הסרטים הישראליים ןבה המדינות  6.3

 2017סרטים ישראליים או יותר בפסטיבלים בשנת  12המדינות שבהן הוקרנו : 40לוח 

 מס' השתתפויות מס' סרטים שם המדינה מס'

 202 58 ארה"ב 1

 28 27 פולין 2

 33 24 גרמניה 3

 31 23 קנדה 4

 22 22 איטליה 5

 25 20 אנגליה 6

 17 17 צרפת 7

 25 13 הודו 8

 

בפסטיבלים  הוקרנומדינות  בשבעמדינות בעולם.  66-ם לקולנוע בסרטים בפסטיבלי 105 הוקרנו 2017 בשנת

 ,בפסטיבלים שהתקיימו בארה"בהוקרנו  סרטים 58סרטים או יותר(.  12רב יחסית של סרטים ישראליים )מספר 

 בצרפתעשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים  שבעה .באנגליה 20-ובאיטליה,  22, בקנדה 23, בגרמניה 24, בפולין 27

 הודו. בעשר סרטים הוקרנו בפסטיבלים  שלושהו

 זכייה בפרסים   6.4

 לפי סוג פסטיבל 2017היקף הזכייה בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת : 41לוח 

 רסיםמספר הפסטיבלים שהעניקו פ מספר פרסים מספר סרטים זוכים סוג פסטיבל

 A LIST 4 6 4 -עלילתי  

 A LIST 2 2 2 -תעודה  

 A LIST 1 1 1 -קצר  

 20 21 10 עלילתי

 29 31 16 תיעודי

 13 14 11 קצרים

 6 4 4 אחר

 
 

פרסים. ארבעה  79 -זכו ב 2017( הסרטים הישראליים שהוקרנו בפסטיבלים בחו"ל בשנת 46%) 105מתוך  48

 Veniceשל שבי גביזון זכה בפרס  געגוע:  A List -ים מסוג קולנוע עלילתי סרטים זכו בפרס בארבע פסטיבל

Days People Choice Award  בפסטיבלVenice  Intl. Intl. Film Festival / Venice Days  באיטליה. הסרט

 Venice Intl. Film Festivalשל שמוליק מעוז זכה בפרס פרס חבר השופטים : אריה הכסף בפסטיבל  פוקסטרוט

 .Shanghai Intlשל ארז מזרחי וסהר שביט זכה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל  הלומיםבאיטליה. הסרט 

Film Festival  אופיר ראול גרייצר זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל האופה מברלין בסין. הסרטKarlovy 

Vary International Film Festival פסטיבלים מסוג קולנוע תיעוד בצ'כיה. שני סרטים זכו בשניA List -  הסרט :

 Hot Docsפסטיבל Mid-Length של טלי שמש ואסף סודרי זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב  בבאר שבעמוות 

 Filmmakers of theשל שיבון מזרחי זכה בפרס ציון לשבח קטגוריית  הנוסעים בזמןטורנטו בקנדה. הסרט אנו 

Present  בפסטיבלLocarno Film Festival בשוייץ. סרט אחד בפסטיבל מסוג קולנוע קצרA List -  שממה: הסרט 

( 27%סרטים ) 21בשוייץ.  Locarno Film Festivalשל מיקי פולונסקי זכה במקום שני )נמר הכסף( בפסטיבל 

 31-ל( פרסים 62%) 49פסטיבלים לקולנוע עלילתי, ובפסטיבלים אחרים הוענקו  20 -סרטים ב 10 -הוענקו ל

 פסטיבלים. 48-סרטים ב
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 2017רשימת הסרטים הישראליים שזכו בפרסים בפסטיבלים בחו"ל בשנת  :42לוח 

 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 
 אחר יעלילת

 האופה מברלין
אופיר ראול 

 גרייצר
אופיר ראול 

 גרייצר
1 1 1 0 0 0 0 

 ישמח חתני
אמיל בן 

 שמעון
שלומית 

 נחמה
1 1 0 0 0 1 0 

 שבוע ויום
אסף 

 פולונסקי
 0 1 0 0 0 1 1 מוש משעלי 

 0 0 0 0 1 1 1 שבי גביזון שבי גביזון געגוע

 פוקסטרוט
שמוליק 

 מעוז
שמוליק 

 מעוז
4 7 4 0 0 3 0 

 0 1 0 0 0 1 1 יאיר מתן יאיר מתן פיגומים

 0 2 0 0 1 3 3 ארז מזרחי ארז מזרחי הלומים

 לא פה, לא שם
חמוד 

 מייסלון
חמוד 

 מייסלון
4 4 0 0 0 4 0 

 0 3 0 0 0 3 1 ניתאי גבירץ רם נהרי אל תשכחי אותי

 0 1 0 0 0 1 1 יניב ברמן יניב ברמן מדינת הגמדים

 2 0 0 1 0 3 3 שבון מזרחי שבון מזרחי אנו נוסעים בזמן 

סיפורו של  -האיש הנעלם 
 וילפריד ישראל

 1 0 0 0 0 1 1 יונתן ניר יונתן ניר

 1 0 0 0 0 1 1 דנאי איילון דנאי איילון הפטריארך

 אלון שוורץ הסודות של איידה
אלון שוורץ, 
 חליל אפרת

2 2 0 0 0 0 2 

 1 0 0 0 0 1 1 עדה אושפיז עדה אושפיז ויטה אקטיבה

 טהורה לעד
מאיה 

 זינשטיין
מאיה 

 זינשטיין
4 4 0 0 0 0 4 

 מוות בבאר שבע
טלי שמש, 
 אסף סודרי

טלי שמש, 
 אסף סודרי

1 1 0 1 0 0 0 

 מחנה משותף
אודי ניר, 

שגיא 
 בורנשטיין

 1 0 0 0 0 1 1 האנה קאפס

 3 0 0 0 0 3 3 תומר הימן תומר הימן מיסטר גאגא

 7 0 0 0 0 7 7 דני מנקין קיןדני מנ על המפה

 1 0 0 0 0 1 1 עידו הר עידו הר פרינסס שואו

 אמא ילדה
יעל קיפר, 
 רונן זרצקי

יעל קיפר, 
 רונן זרצקי

1 1 0 0 0 0 1 

 מוחי

רינה 
קבטלונובו 

ותמיר 
 אלתרמן

רינה 
קבטלונובו 

ותמיר 
 אלתרמן

1 1 0 0 0 0 1 

 הגעגועים של מאיה גורדון
אתי 

יאיר  ויזלטיר,
 לב

יאיר לב, גיל 
 אשרי

1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 1 שירין אנלן שירין אנלן צינה: סימפוניה של געגועים

 4 0 0 0 0 4 4 יריב מוזר יריב מוזר בן גוריון

 1 0 0 0 0 1 1 קובי פרג' קובי פרג' פוטו פרג'

 1 0 0 0 0 1 1  אן אורן  אן אורן העולם שייך לי

 מעבר לקו
נדב שלמה 

 עדיגל
נדב שלמה 

 גלעדי
1 1 0 0 0 0 1 

 אנא מן אל יהוד
אהרון שם 

טוב, ניב 
 חכלילי

אהרון שם 
טוב, ניב 

 חכלילי

1 1 0 0 0 0 1 

 שרון שטרית מרק
שרון 

 שטרית
2 2 0 0 0 0 2 
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 2 0 0 0 0 2 2 טל גרינברג טל גרינברג קאפונקה

 שממה
מיקי 

 פולונסקי
מיקי 

 פולונסקי
2 2 0 0 1 0 1 

 מיםתאים רדו
דניאלה 

קופלר ואולי 
 סייס

דניאלה 
קופלר ואולי 

 סייס

1 1 0 0 0 0 1 

 בולמוס.רשת
אריאל 

וייסברוד 
 ויוסי מאירי

אריאל 
וייסברוד 

 ויוסי מאירי

1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 1 הגר בן אשר הגר בן אשר גלקטיק סמוראי-אינטר

 חוות בודדים
עמיקם 

 קובנר
עמיקם 

 קובנר
2 2 0 0 0 0 2 

 1 0 0 0 0 1 1 אורן אדף אורן אדף גברים של אלהה

 מעבר לקו
נדב שלמה  

 גלעדי
צוריאל 
 מלכיור

1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 1 אלי קורן אלי קורן קלאסיקו

 1 0 0 0 0 1 1 שיר ניומן שיר ניומן תמר ואמנון

 3 0 0 0 0 3 3 יפים גרבוי יפים גרבוי חייל אלמוני

 1 0 0 0 0 1 0 אללו מיכאל מיכאל אללו קוץ

 

 

 פעילות הארגונים היציגים .7
ארגון השחקנים  -שח"ם לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי המקצוע: ארגונים יציגים שבעהפעלו  2017 בשנת

איגוד עובדים בקולנוע  –ם, אקט יבישראל, איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים, פורום היוצרים הדוקומנטרי

 איגוד מקצועות הפוסט בישראל ואיגוד מקצועות האנימציה.  -יה בישראל, איגוד העורכים ובטלוויז

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

 ;ארגון: פעילויות ייעוץ ותמיכה לחברי ההמפורטים בלוחות הבאים פעילויות בחלוקה לפי מספר תחומיםה

פרסומים והפעלת  ;ימי עיון והרצאות, ארגון כנסים ;הקרנות ותערוכות, פסטיבליםתחרויות  ,קיום טקסים

 פעילויות ציבוריות. ;כיתות אמן והשתלמויות, ארגון סדנאות ;אתרי אינטרנט
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 וייעוץ לחברי הארגון פעילות תמיכה  – 2017-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :43לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר מאבק להגדלת תקציב התרבות 1

   מיסוד אמנת מלהקות ומלהקים 2

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

4 
פעילות שידורים מאבק לחיוב הפקות מקור ישראליות אצל מ

 בתשתית פס רחב
 דצמבר -ינואר

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

 דצמבר -ינואר פעילות לקידום היצירה הישראלית בטלוויזיה ובקולנוע 6

 דצמבר -ינואר תמיכה ביצירות קולנועיות חדשות 7

 דצמבר - ינואר הסדרת תחום הסוכנויות בארץ 8

 דצמבר -ינואר ייעוץ בנושא הגשות לקולות קוראים 9

 איגוד התסריטאים
 לאורך השנה פעילות לקידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים לקולנוע 10

 לאורך השנה הטבות לחברי איגוד התסריטאים 11  

 לאורך השנה מו"מ עם גופי השידור בישראל 12  

  
 השנה לאורך חנות ספרים של האיגוד 13

  

14 
מיסוי תשתיות אינטרנט והתמודדות עם שינויים  -הצעות חוק  

 טכנולוגיים בשוק המדיה והתוכן
 לאורך השנה

 לאורך השנה קשר עם קרנות הקולנוע 15  

 לאורך השנה שמירת יצירה 16  

 דצמבר הרצאת פנסיה 17  

 לאורך השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי 18 איגוד הבמאים

19 
ת שידור תכניות דרמה ותעודה בערוצים המסחריים והסדרת אכיפ

 הרגולציה על כל פלטפורמות השידור
 לאורך השנה

20 
מעקב אחר הליך הקמתו של תאגיד השידור הישראלי החדש 

 ומדיניות הפעלת ארכיון הרשות
 לאורך השנה

21 
הסדרת יחסי העבודה של הבמאים בישראל מול המפיקים וגופי 

 השידור
 ך השנהלאור

22 
המשך הפעולה לקראת חקיקה בדבר מיסוי ספקיות האינטרנט 

 לטובת היצירה המקורית
 לאורך השנה

 לאורך השנה שמירה על חופש הביטוי והיצירה 23

 לאורך השנה פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 24

 לאורך השנה גודיתבחינה מחודשת של תכנית הפנסיה האי –פנסיה  25

 לאורך השנה ייעוץ משפטי וחשבונאי  –ייעוץ ותמיכה בחברים  26

 לאורך השנה מענה לשאלות מקצועיות –ייעוץ ותמיכה בחברים  27

פורום היוצרים 
 לאורך השנה תמיכה בחברים: הטבות והנחות לחברי האיגוד 28 הדוקומנטריים

 אורך השנהל קידום הז'אנר והיוצר הדוקומנטרי 29  

 לאורך השנה פעילות ציבורית  30  

  

31 
מעקב ודיאלוג מתמשך עם מנלי קרנות הקולנוע, מנהלי הערוצים 

 וגופי השידור
 לאורך השנה

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 לאורך השנה שירותים וסיוע אישי 32

   הפקות ריאליטי 33
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   קורס חשמלאי מסויג 34 בישראל

 לאורך השנה זכויות היוצר העצמאי במדיה 35

 לאורך השנה משא ומתן -יעוץ מקצועי  36

 לאורך השנה זכויות יוצרים 37

 לאורך השנה קידום חקיקה 38

 לאורך השנה זכויות עובדים 39

 לאורך השנה לובינג ויחסי ציבור וייעוץ ארגוני 40

 לאורך השנה ביטוח חברים 41

איגוד  -ים איגוד העורכ
 מקצועות הפוסט בישראל 

 לאורך השנה יזמות, שתופי פעולה ותמיכה בקהילה 42

 לאורך השנה פעילות לשיפור תנאי העסקה של עורכים 43

 יוני-מרץ פרויקט מנטורינג 44 איגוד מקצועות האנימציה

 

יות, פסטיבלים, טקסים, תחרו - 2017-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב :44לוח 
 הקרנות, תערוכות

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים 
לקולנוע וטלוויזיה 

 אוקטובר פיצ'ינג-הסיפור שלנו–פסטיבל חיפה  1 בישראל

 איגוד התסריטאים

3 TLV FEST יוני פסטיבל קולנוע גאה 

 יוני הפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים 4

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

 אוקטובר שיתופי פעולה בין יהודים וערבים  -'תמהיל'  -תסריטאות בפריפריה  6

 אוקטובר פסטיבל חיפה -פורום הפיצ'ינג הבינלאומי  7

 02-07/06/17 "אוטובוס הסטודנטים" –( 2פעילות למען הקהילה ) 8 איגוד הבמאים

 08-09/10/17 תחרות "עבודה בתהליך" -ה בסינמרקט חיפה תמיכ 9

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים

 נובמבר  -אפריל   תחרות וטקס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 10

 ינואר שנה רביעית -דוקו בעמק –פעילות פריפריה  11

 מאי -ינואר  דוקומנטרי חוצה יבשות  12

 פברואר -נובמבר  קלאבדוקו  –פעילות פריפריה  13

 יוני הקרנה במסגרת האסיפה החצי שנתית 14

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 01/10/2017 גליל 24/7פרויקט קולנוע רב תרבותי  15

איגוד  -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט 

 בישראל 
17 

ניקים שיתופי פעולה עם תכניים עם פסטיבלים וגופים נוספים המע
 פרסי עריכה

23-24/06/17 

איגוד מקצועות 
 האנימציה

 דצמבר-אוגוסט 4דראפט סקיצה  18

 אוגוסט שת"פ פסטיבל אנימיקס 19
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 כנסים, ימי עיון והרצאות  – 2017-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 45לוח 

 שם הפעילות   שם האיגוד
מועד קיום 

 הפעילות
המפיקים לקולנוע איגוד 

 וטלוויזיה בישראל
 20,28/07/16 יוצרים ברשת 1

 15/12/2016 הכנס הבינלאומי השנתי 2

 דצמבר בוגרי בתי הספר לקולנוע -מפגש מפיקים  3

 01/03/2017 איך כותבים קומדיה עם סטיב קפלן 4

5 
מר רן  -מפגש מנהל היחידה לעסקים קטנים במשרד הכלכלה 

 קיוויתי
26.11.17 

ארגון השחקנים  -שח"ם
 6 בישראל

שיחות בבתי ספר למשחק בנושא האמנה למניעת הטרדות מיניות 
 בעולם המשחק 

 דצמבר -ינואר 

 איגוד התסריטאים
 אוקטובר IAWGכנס איגוד התסריטאים הבינ"ל  7

 בפרואר כנס יוצרות במאבק ביום האישה הבינ"ל 8

 דצמבר כנס איגוד המפיקים 9

 אפריל לזכרה של רונית אלקבץ ערב 10

 דצמבר עושים דרמה מפגש מנהלי מחלקות דרמה 11

 דצמבר ערבי עיון בפסטיבל אוטופיה 12

 לאורך השנה שמירה על חופש הביטוי והיצירה 13 איגוד הבמאים

14 
סל תרבות ותרבות  -המדריך להפצת סרטים ברחבי הארץ" 

 לפריפריה
 לאורך השנה

15 " ירותיוצרים מצ  24/02017 סדנת ניו מדיה ומציאות מדומה - "מדומה 

 08/03/2017 "יוצרות במאבק" -יום האישה הבינ"ל  16

 14/03/2017 על קולנוע מוקומנטרי -דוקופיקציה  17

 07/06/2017 ליהוק - #2לא על הבמאית לבדה  18

 31/07/2017 עם היוצר ערן קולירין -בסצינה  19

 21/08/2017 ות-עית בנושא זכויות יוצרים לבמאיםהרצאה מקצו 20

21 
ערב על קולנוע ישראלי ניסיוני לציון שנה מותו של  -גלויות מגן עדן 

 הבמאי והאמן הרב תחומי חוני המעגל
31/08/2017 

 07/12/2017 עושים דרמה מפגש מנהלי מחלקות דרמה 22

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 יולי שנה חמישית -בינלאומיכנס אקדמי  23

  
 מאי במסגרת פסטיבל דוקאביב -כנס מקצועי 24

  

 אוקטובר כנס במסגרת פסטיבל חיפה 25

  
 ספטמבר סלון עירוני: עיר שחורה/עיר לבנה -הקרנות ומפגשים  26
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27 
סדנת עריכת טריילרים לסרטים תיעודיים בהנחיית הבמאי והעורך 

 איתמר אלקלעי
 אוקטובר

איגוד עובדים  –ט אק
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל

 לאורך השנה יום עיון סאונד 28

 17/10/2017 כנס אינפוט 29

 לאורך השנה כנס מחלקת הפקה 30

 17/12/2017 כנס מעמד היוצר 31

 מרץ -פברואר  כנס אימגו 32

 17/11/2017 כנס מחלקתי 33

 לאורך השנה קידום מעמד העובדת 34

איגוד  -העורכים  איגוד
 לאורך השנה ימי עיון מקצועיים 35 מקצועות הפוסט בישראל 

 17/12, 24/02 כנסים מקצועיים בשיתופי פעולה 36

 20/12/2017 מקצועיים בפריפריה 37

 דצמבר יום חשיפה בינ"ל 38 איגוד מקצועות האנימציה

 אפריל סדנת מימון לאנימציה 39

 

 

 

 

 פרסומים, אתרי אינטרנט – 2017-ום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולות לקיד: 46לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים לקולנוע 
 לאורך כל השנה חידוש אתר קולנוען  1 וטלוויזיה בישראל

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר פרויקט קולות קוראים  2

 דצמבר -ינואר חקן היוצרחוברת לש 3

 דצמבר -ינואר המדיה החברתית בשח"ם  4

 דצמבר -ינואר ניוזלטר קבוע ומידע שוטף 5

 איגוד התסריטאים

6 
מאבק הטלוויזיה המשודרת על גבי האינטרנט )סלקום פרטנר 

 ואחרות(
  

 לאורך השנה מיתוג אתר אינטרנט ורשתות חברתיות 7

 איגוד הבמאים

 לאורך השנה האיגוד, מיתוג מחדש ובניית אתר אינטרנט חדששינוי שם  8

   "2017תמיכה בהוצאה לאור של המגזין  "קולנוע  9

 לאורך השנה אתר האינטרנט של איגוד הבמאים 10

פורום היוצרים 
 לאורך השנה שנה שביעית -כתב עת דוקומנטרי מקוון -תקריב 11 הדוקומנטריים בישראל

 לאורך השנה מדיה: קטלוג אינטרנטיאינטרנט וניו  12

13 
אינטרנט וניו מדיה: אתר האינטרנט של הפורום: 

www.fdoc.org.il .רשת חברתית 
 לאורך השנה

איגוד  -איגוד העורכים 
 לאורך השנה הפצת תכנים אונליין 16 מקצועות הפוסט בישראל 

   מדיה דיגיטלית 13 איגוד מקצועות האנימציה
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 סדנאות, כיתות אמן, השתלמויות - 2017-ת לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע בפעולו: 47לוח 

 מועד קיום הפעילות שם הפעילות   שם האיגוד

איגוד המפיקים 
לקולנוע וטלוויזיה 

 בישראל

 14-15/03/2017 שת"פ מקצועי בלגיה 1

 03/01/2017 סדנאות יוטיוב 2

 דצמבר הכנס הבינלאומי השנתי 3

ארגון  -םשח"
 השחקנים בישראל

 דצמבר אירוע חשיפה  מקצועית 4

 דצמבר -ינואר  כיתת חזרות במשרדי שח"ם 5

 דצמבר -ינואר  כיתת חזרות בירושלים 6

 דצמבר -ינואר  אודישנים פתוחים עם מלהקות 7

 איגוד התסריטאים
 דצמבר -נובמבר  4דראפט סקיצה  -מסלול פיתוח סרטי אנימציה  10

 יוני כיתת אמן ירושלמית  

 מרץ כיתת אמן בכתיבת קומדיה עם סטיב קפלן 10

 נובמבר-אפריל מסלול פיתוח סדרות אנימציה -הקפיצה המשולשת  11

 אוגוסט מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי 12

 איגוד הבמאים

 29/05/2017 הדרכה בנושא פיצ'ינג -( 1פעילות למען הקהילה ) 13

 יינואר-נובמבר  פיתוח פרויקטים דוקומנטריםחממת  14

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים בישראל

 לאורך השנה שנה שלישית -"הדוקו הראשון שלי" 15

16 
שנה  -startדוקו-קידום מעמדם של יוצרים צעירים -הדור הבא 

 שישית
 דצמבר -אוקטובר 

 אפריל סדנת אמן מחו"ל  

 מרץ ראפ קאט  פאנל double featureערב  17

איגוד עובדים  –אקט 
בקולנוע ובטלוויזיה 

 בישראל
 17/09/2017 כיתות אומן 18

  
 לאורך השנה סדנאות מקצועיות חד יומיות בתחומי תאורה 19

  
 17/08/2017 סדנה מקצועית חד יומית בתחומי גריפ 20

 17/02/2017 -סדנא מקצועית חד יומית למאפרות 21  

 09/06/2017 רים באינטרנטזכויות יוצ 22  

  

23 
 -פסטיבל הסטודנטים מארח את איסטבן בורבאס ולוקה ביגאצי 

 צלמים
19-21/06/2017 

  
 23-24/06/2017 מעצב אומנותי -פסטיבל הסטודנטים מארח את אנטון גומז  24

  
 07/07/2017 הדרכה על התנהלות עצמאיים בתעשיה 25

  
 03/11, 27/10, 20/10 למוטי קריסט -סדנת משא ומתן  26

 29/11/2017 קורס להסמכה בעבודה בגובה  27  

 01/12/2017 הדרכה למצטרפים חדשים 28  

  
 01/12/2017 הדרכה של עורכים להסמכת טכנאי וידאו 23

איגוד  -איגוד העורכים 
מקצועות הפוסט 

 בישראל 
 דצמבר  -מרץ  ימי עיון וסדנאות מקצועיות 26

 איגוד מקצועות
 האנימציה

 יוני אנימציה מחו"ל 27



 

 
57 

 

 פעילות ציבורית – 2017-פעולות לקידום הקולנוע ומעמדם של אנשי מקצוע ב: 48לוח 

 שם הפעילות   שם האיגוד
מועד קיום 

 הפעילות
איגוד המפיקים לקולנוע 

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

 פורום מפיקי קולנוע/ פורום מפיקי טלוויזיה / פורום מפיקים דוקומנטריים 2
26/03 ,
06/06 

ארגון השחקנים  -שח"ם
 בישראל

 דצמבר -ינואר קידום האמנה המשותפת למניעת הטרדות מיניות בתחום הקולנוע והטלויזיה  3

 דצמבר -ינואר FIAפעילות במסגרת  4

 17/05/2017 מסיבה שנתית 5

 מאי-ינואר מאבק לפתיחת תאגיד השידור הישראלי "כאן" 6

 לאורך השנה פעילות ציבורית  7 איגוד התסריטאים

8 
מאבק תאגיד  -המשך המאבק להשקעה ביצירה המקורית -השידור הציבורי 
 השידור הציבורי

 לאורך השנה

 לאורך השנה אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 9

 לאורך השנה פעילות בלה"ב 10

 לאורך השנה פורום זכויות יוצרים בהסתדרות 11

 לאורך השנה פעילות ציבורית שוטפת 12

 לאורך השנה הייעוץ מקצועי בפני סטודנטים בסיום לימודיהם 13

 איגוד הבמאים
 לאורך השנה פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 14

ורום היוצרים הדוקומנטריים פ
 15 בישראל

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

 יוני

  
 ספטמבר מפגש שנתי למודעות ולמניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה  

 שנהלאורך ה פעילות ציבורית ופעולה במסגרת מטה מאבק היוצרים    

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט 
   קידום חקיקה בנושא חשמלאי מסויג לתאורה 16 ובטלוויזיה בישראל

 אפריל -ינואר  פתוח וניסוח מסמך נהלים בעבודה 17

איגוד  -איגוד העורכים 
 מקצועות הפוסט בישראל 

 ך השנהלאור פעילות למיסוד תנאי העסקה הוגנים לעובדי מקצועות הפוסט פרודקשן  19

  
 לאורך השנה השתתפות בפעילות היוצרים 20

 לאורך השנה ייצוג ציבורי העורכים בשימועי רגולציה 21  

  
 לאורך השנה מפגשים עם תלמידי בית ספר לקולנוע וטלוויזיה ועריכה לקראת סיום לימודיהם 22

  
 בשנה פעמיים פעילות למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה 23

  
 לאורך השנה הרחבת הייצוג והליווי המשפטי 24

 לאורך השנה קידום תחום התמונה והצבע בישראל 25  

 לאורך השנה ייצוג בדיוני האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה 24  

 17/06/2017 ייצוג חברי האיגוד מול משרד התרבות ומועצת הקולנוע 25  

  

 קשןתמיכה בפרסים בתחום הפוסט פרוד 24
31/10/2017, 
17/06/2017, 
24/08/2017 

 איגוד מקצועות האנימציה
 לאורך השנה אנימציה בקהילה 25

 דצמבר אירוע דוקו אנימציה 24
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 ארכיונים ושימור .8
 

 2017סרטים ישראליים השמורים בארכיונים בשנת  :49לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
מס' עותקים 

DVD 
קים מס' עות

 VHSוידיאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

 סינמטק ירושלים

 329 3,836 440 350 860 עלילתי

 8,120 9,302 10,116 1,270 21,099 תיעודי

 687 1,612 510 395 1,977 עלילתי קצר 

 1,508   579 250 1,653 יומני חדשות

 10,644 14,750 11,645 2,265 25,589 סה"כ  

 סינמטק תל אביב

     475 955 1,958 עלילתי*

     1,077 1157 2,780 תיעודי**

     934 337 1,271 עלילתי קצר 

     19   19 יומני חדשות

 0 0 2,505 2,449 6,028 סה"כ  

 סרטים להשאלה 6-קבצי מחשב ו 540סרטים להשאלה  ** כולל  308-קבצי מחשב ו 220* כולל 

 860מתוכם:  ,יםיכותרים של סרטים ישראל 25,589 2016נמצאו בסוף שנת ים ירושל בסינמטקבארכיון הסרטים 

כותרים של יומני חדשות.  1,653-סרטים עלילתיים קצרים ו 1,977סרטים תיעודיים,  21,099 סרטים עלילתיים,

-ו בנגטיבים VHS ,10,644 וידאוסרטי  11,645בפורמט פילם,  14,750כותרים אלו שמורים בפורמטים שונים: 

  .DVDבפורמט  2,265

 2,780סרטים עלילתיים,  1,958מהם  ,כותרים של סרטים ישראלים 6,028ל ובסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכ

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

 .סרטים להשאלה 314-ו קבצי מחשב 760מהם DVD,  בפורמט 2,449-ו VHSסרטי וידאו  2,505

 

 2017סרטים הלא ישראליים השמורים בארכיונים בשנת  :50לוח 

 מס' כותרים סוג הסרט שם הארכיון
מס' עותקים 

DVD 
מס' עותקים 

 VHSוידאו 
 מס' נגטיבים מס' פילמים

 סינמטק  ירושלים
 11 13,274 10,765 2,808 17,857 עלילתי

 6 3,420 4,170 1,244 7,141 תיעודי

 8 1,177 1,099 462 2,283 עלילתי קצר  

 0 128 8 7 123 יומני חדשות  

 25 17,999 16,042 4,521 27,404 סה"כ  

 סינמטק תל אביב
 0 0 15,597 6,341 24,998 עלילתי*

 0 0 6,465 1,947 8,925 תיעודי**

 0 0 3,670 343 4,013 עלילתי קצר  

 0 0 300 0 300 יומני חדשות  

 0 0 26,032 8,631 38,236 סה"כ  

 סרטים להשאלה 63-קבצי סרט ו 450סרטים להשאלה ** כולל  2004-קבצי סרט ו 1056* כולל 

 

ים מתוכם: יישראללא כותרים של סרטים  27,404 2017נמצאו בסוף שנת  בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים

כותרים של יומני  123-סרטים עלילתיים קצרים ו 2,283ם, סרטים תיעודיי 7,141סרטים עלילתיים,  17,857

בנגטיבים  VHS  ,25 וידאוסרטי  16,042בפורמט פילם,  17,999תרים אלו שמורים בפורמטים שונים: חדשות. כו

 . DVDבפורמט  4,521-ו
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לתיים, סרטים עלי 24,998ישראלים מהם לא כותרים של סרטים  38,236ל ובסינמטק תל אביב נשמרים בסך הכ

יומני חדשות. כותרים אלה שמורים בשני  300-סרטים עלילתיים קצרים ו 4,013סרטים תיעודיים,  8,925

 סרטים להשאלה. ,0672-קבצי מחשב ו506,1מהם  ,DVDסרטי  8,631-ו VHSסרטי וידאו  26,032פורמטים, 

 יםארכיון סינמטק ירושל - 2017רשימת קטלוגים אשר הוצאו לאור בשנת  :51לוח 

 שם הקטלוג  
מועד 

ההוצאה 
 לאור

מס' עמודים 
 בקטלוג

מס' עותקים 
 שהודפסו

נגישות לציבור 
 הרחב

האם 
קיים 

כקובץ 
 ממוחשב

 600 לפי דרישה קטלוג של כלל סרטי הארכיון  1

בעיקר  –בודדים 
לשימוש 

הסינמטקים וגופים 
 מקצועיים

קיים במשרדי הארכיון 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

2 
לנוע ירושלים פסטיבל קו
 הבינלאומי

 4000 256 יולי
קיים בקופות 

הכרטיסים ובמשרדי 
 הסינמטק

 לא

 1200 64 דצמבר פסטיבל קולנוע יהודי 3
קיים בקופות 

הכרטיסים ובמשרדי 
 הסינמטק

 לא

 170 לפי דרישה אוסף  הנגטיבים הישראליים 4

בעיקר  –בודדים 
לשימוש 

הסינמטקים וגופים 
 מקצועיים

הארכיון קיים במשרדי 
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

 עשרות 200 לפי דרישה קטלוג אוסף סרטי השואה 5
קיים במשרדי הארכיון 

 ונגיש לכלל הציבור
 כן

 אוסף סרטי נתן אקסלרוד 6
)לא  1998

 משתנה(
 מאות 200

קיים במשרדי הארכיון 
 -ונגיש לכלל הציבור 

 עלה לאתר האינטרנט
 כן

7 
 של DVD-קטלוג סרטי הוידיאו ו

 הארכיון
 דיגיטלי לא רלוונטי לפי דרישה

קיים במשרדי הארכיון 
ובאינטרנט ונגיש לכלל 

 הציבור
 כן

 דיגיטלי לא רלוונטי לפי דרישה קטלוג אוסף שירות הסרטים 8
קיים במשרדי הארכיון 

 ונגיש לכלל הציבור
 כן

 דיגיטלי לא רלוונטי אחת לשנה קטלוג הפקדות דיגיטליות 9
יון קיים במשרדי הארכ
 ונגיש לכלל הציבור

 כן

 

סינמטק ירושלים הוציא לאור תשעה קטלוגים. כל הקטלוגים נגישים לציבור במשרדי הארכיון  2017בשנת 

 ומוחזקים כקובץ ממוחשב.

אוספים ייחודיים לארכיון סינמטק ירושלים, רשימה מלאה של אוספים אלו  7נרכשו בסך הכול  2017בשנת 

 סרטים תיעודיים, 153: סרטים ייחודיים 249ל ונרכשו בסך הכ כיון סינמטק תל אביב. לאר6מופיעה בנספח מס' 

רשימה מלאה . האו סדרות טלוויזי אנימציה יסרט, םניסיוניי סרטים קצרים,סרטים  2ועוד  סרטים עלילתיים 94

 .7של סרטים אלה מופיע בנספח מס' 
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 שיווק .9
 .2 קרן לשיווק סרטי תעודה,ה – קופרו. 1שיווק סרטים ישראליים: לפעילויות  2017קיימו בשנת  גופים שלושה

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

אתר  הפעלת ;ארכיון הפעלת ;פרסוםו יחסי ציבור ;בתחומים שונים כגון: הקרנת סרטים פעילות שיווק בארץ 

תחרויות ארגון  ;וקי סרטיםופיצ'ינג וש ;סדנאות; בליםיארגון פסט ;פרסום קטלוגים ומדריכים ;אינטרנט

 ועוד. אירועים מקצועיים ;וטקסים

 2017 פעילות שיווקית בארץ בשנת :52 לוח

 שם הגוף
 סוג פעילות

 קהל יעד שם התכנית  
היקף 

 פעילות

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

במעלה  שיווק
 ראשונה

 סדנאות קופרו  1
כלל היוצרים 

 והמפיקים

46 
סדנאות 
בישראל 

 ופרזנטציות

 - כלל היוצרים כללי -סדנאות אומן  2

3 
ליוצרים שהתקבלו לפיצ'ינג פורום  -סדנת אומן

 הקופרודוקציות
יוצרים ומפיקים 

 ישראליים
 יומיים

 ימים 4 יוצרים ומפיקים יותפרודוקצ-סדנאות סימולציה לפיצ'ינג פורום הקו 4

 יוצרים ומפיקים סדנאות סימולציה לפיצ'ינג ניו מדיה  5
 9יומיים, 

 פרויקטים

6 
Mix  &Match DocuShuk Happy Hour \ Who 

is Who 
 יום אחד יוצרים וקניינים

 יומיים משקיעים פרודוקציות-פיצ'ינג פורום הקו 7

 קטלוג שוק הקופרודוקציות 8

י בכיר
התעשייה 
התיעודית 

 העולמית

קטלוג חד 
שנתי 

המופץ 
ברחבי 
הארץ 
 והעולם

 פאנל מומחים פיצ'ינג לרעיונות תיעודיים מקוריים בניו מדיה 9

9 
פרויקטים 
חדשניים, 

47 
 4פגישות, 

 ימים

 פגישות "אחד לאחד" 10
משקיעים 

 ומפיקים מחו"ל
 ימים 3

 פרויקטים ישראליים -"ערוץ לשניים"  11
משקיעים 

 ומפיקים מחו"ל

ימים,  3
התקיימו 

237 
פגישות 
 אישיות

 יוצרים ומפיקים "ערוץ לשניים" ניו מדיה 12

ימים,  4 
התקיימו 

פגישות  11
 אישיות

 קטלוג -"ערוץ לשניים"  13
מנהלי רשתות 

ומפיקים 
 בכירים בחו"ל

קטלוג חד 
 שנתי

14 Inside-Out Coproducing with Israel 
ם מפיקי

ומשקיעים 
 מחו"ל

 יום אחד

 שולחנות עגולים 15
מפיקים ויוצרי 

 קולנוע
 יום אחד

 משקיעים ראפ קאט 16

יומיים, 
174 

 5-סרטים ו
 פרויקטים

 משקיעים חממת חזרה גנרלית 17
-אפריל

 דצמבר
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 דוקושוק 18
קניינים מרכזים 

 מהעולם

174 
-סרטים ו

 צפיות 130

19 
שוק הקופרודוקציות חממה לקראת  -אנימרקט 

 הבינלאומי הראשון לאנימציה
יוצרים, מפיקים 

 ומשקיעים
 -פברואר 

 אוגוסט

20 
חממה לקראת שוק הקופרודוקציות  -אנימרקט 

מיון הפרויקטים  -הבינלאומי הראשון לאנימציה 
 ופיאוט פגישות ההכנה לקראת הפיצ'ינג

 כלל היוצרים

 -יוני 
אוקטובר, 
התקיימו 

 פגישות 54

21 
שוק  -אירוע הפיצ'ינג במסגרת אנימרקט 

 הקופרודוקציות הבינלאומי הראשון לאנימציה 

מפיקים 
ומשקיעים 

 מחו"ל
 ימים 3

22 
שוק  -מסלול ערוץ לשניים במסגרת אנימרקט 

 הקופרודוקציות הבינלאומי הראשון לאנימציה 

מפיקים 
ומשקיעים 

 מחו"ל

יומיים, 
התקיימו 

 פגישות 86

23 
רטים בהפקה מתקדמת במסגרת מסלול ס

שוק הקופרודוקציות הבינלאומי הראשון  -אנימרקט 
 לאנימציה  

מפיקים 
ומשקיעים 

 מחו"ל
 יומיים

24 
שוק   -מסלול סרטים מוכנים במסגרת אנימרקט 

 הקופרודוקציות הבינלאומי הראשון לאנימציה  
 יומיים כלל היוצרים

 יום אחד כלל היוצרים ים מציאות מדומהיוצר -יום עיון בנושא ניו מדיה   25  

שיווק במעלה 
 קידום אמנות קולנוע 26 שנייה

טריטוריות 
 שונות בעולם

פגישות 
במהלך 

 2017שנת 

  

 קטלוג דוקושוק  27
יוצרים, מפיקים 

 ומשקיעים
 -יוני 

 דצמבר

  

28 
 הקרנת מחווה למוזמני קופרו 

 של הסרט אחרייך 
יוצרים ומפיקים 

 ישראליים
 ום אחדי

  

29 

סטודנטים  לסטודנטים –קופרו בקמפוס: ערוץ לשניים ודוקושוק
 מרחבי הארץ

 9השתתפו 
פרויקטים 
והתקיימו 

 פגישות 18

  
30 

 מדריך הקופרו מיסודם של אורנה ירמות ויורם שפר

יוצרי קולנוע 
מכל שכבות 

 האוכלוסיה

מדריך 
 מקוון

  

 מעבדת קופרו קמפוס  31

סטודנטים 
קולנוע ובוגרי 

 מרחבי הארץ

 יום אחד

  
 צפייה במושב הפיצ'ינג האחרון 32

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

  

 הצגת קרן קופרו 33
סטודנטים 

 מרחבי הארץ
 יום אחד

  

 הצגת רצועת תעודת גמר 34
סטודנטים 

 מרחבי הארץ
 יום אחד

  
35 

סטודנטים  מפגש עם היוצר נועם פנחס
 מרחבי הארץ

 דיום אח

  
 מפגש עם מילנה סייברט 36

סטודנטים 
 מרחבי הארץ

 יום אחד

  
 כחלק משולחנות עגולים -סרטי אומנות  37

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

  
 כחלק משולחנות עגולים -השוק האמריקאי  38

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

  

39 
כחלק  -הפקות בינלאומיות של סרטי אומנות 

 ולחנות עגוליםמש

יוצרים 
ישראלים 
ומומחים 

 בינלאומיים

 יום אחד

  
40 

כחלק  -הפצה בבתי קולנוע באמריקה ובאירופה 
 משולחנות עגולים

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

  
 כחלק משולחנות עגולים -סין וטיוואן  41

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד
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 כחלק משולחנות עגולים -שיווק והפקה דיגיטליים  42

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

  
43 

כחלק משולחנות  -מכירות בינלאומיות ופסטיבלים 
 עגולים

יוצרים ומפיקים 
 ישראליים

 יום אחד

פעילויות קידום 
- 

PROMOTION 

44 
 דוקומיונטי בשיתוף תיאטרון יפו

 הקהל הרחב

ספטמבר  
אוקטובר,  -

 4הוקרנו 
סרטים 
באורך 

מלא ושני 
סרטי  
 קצרים 

 ימים 7 הקהל הרחב מפעל הפיס  –"ימי תרבות"  45  

  
46 

בליווי שיחה  -הקרנת הסרט פוטו פרג'  -ימי תרבות 
 עם הבמאי קובי פרג'

 יום אחד הקהל הרחב

  
47 

הקרנת הסרט לפני שהרגליים נוגעות  -ימי תרבות 
 בליווי שיחה עם הבמאית דפני ליף -בקרקע 

די תיכון תלמי
 והקהל הרחב

 יום אחד

 יום אחד הקהל הרחב הקרנות במתחם יד לבנים ברמת השרון 48  

  

 אתר האינטרנט של קופרו  49
יוצרים 

 ישראלים
 יום אחד

  
50 

קניינים מרכזים  קבלת פנים מרכזית 
 מהעולם

 יום אחד

  

51 

קניינים מרכזים  קבלת פנים סוגרת 
מהעולם 
ויוצרים 

 ישראליים

 יום אחד

  
52 

סדנת דוקוצ'יילד בשיתוף מכון גתה ופסטיבל פרי 
 ג'נס בגרמניה

 יום אחד אנשי תוכן

האגודה לקידום 
 -הקולנוע בישראל 

 האקדמיה

תחרויות 
 וטקסים

55 

חברי  תחרות אופיר לסרט עלילתי
 האקדמיה

השתתפו 
סרטים  31

עלילתיים  
 2-3בין 

הקרנות 
לכל סרט 
בחודשים 

יוני, יולי 
 וגוסט וא

56 

חברי  תחרות אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר
 האקדמיה

השתתפו 
סרטים  34

תיעודיים  
הוקרנו 
באתר 
ייעודי 

לצפייה 
ישירה 

ובמהלך 
חודש 

אוגוסט 
בסינמטק 

 ת"א

57 

חברי  תחרות אופיר לסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר
 האקדמיה

 35שלב א' 
סרטים, 

שלב ב'   
סרטים  17

שהוקרנו 
תר בא

הייעודי 
לצפייה 
ישירה 

עבור חברי 
האקדמיה. 

סרטים  6
אשר 

הוקרנו 
בסינמטק 

בשלב 
החמישיות 
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שעלו לגמר 
במהלך 

חודש 
 אוגוסט.

58 
תחרות אופיר בקטגוריות מקצועיוצ למצוינות 

 קטגוריות פרסים 14-אמנותית ויצרתית ב

חברי 
האקדמיה 

 והקהל הרחב

-יוני 
 ספטמבר

 פרסום

59 

המועמדים  -הכרזה על 'החמישיות' שידור חי של ה
ובאתר  10הסופיים לגמר בתחרות אופיר, בערוץ 

 10האינטרנט של נענע 

 יום אחד וקהל הרחב 

60 

 יום אחד הקהל הרחב השקת קמפיין כולנו קולנוע ישראלי

61 
מסיבת מועמדי אופיר חגיגית ב'קומה הרביעית' 

 בתל אביב
 יום אחד כלל היוצרים

62 
מועמדי  ציבור לתחרות ולטקס יחסי 

 התחרות
-יוני

 ספטמבר

63 
שידור ישיר מהשטיח האדום של טקס חלוקת פרסי 

 אופיר
 יום אחד הקהל הרחב

64 
 יום אחד הקהל הרחב שידור טקס פרסי אופיר של האקדמיה

65 
 יום אחד הקהל הרחב 2017סרט הפתיחה של טקס פרסי אופיר 

 יום אחד הקהל הרחב רטי הגמרפוקוס על חמישיית ס 66

67 
השתתפות הסרט המייצג את מדינת ישראל 

 בתחרות האוסקר האמריקאי 
-ספטמבר מפיצים וצופים

 דצמבר

68 
אופיר לחשיפת הקולנוע  -פרויקט הקרנות טרום 

 הישראלי חדש
במהלך  הקהל הרחב

 2017שנת 

69 
האקדמיה מובילה את הקולנוע  -מובילים קולנוע 

 ראלי לכלל תושבי מדינת ישראלהיש
במהלך  הקהל הרחב

 2017שנת 

70 
במהלך  הקהל הרחב הפקת תכנייה לקידום הקולנוע הישראלי בפריפריה

 2017שנת 

 כל השנה הקהל הרחב הפעלת אתר אינטרנט וארכיון של קולנוע ישראלי 71 אתר אינטרנט

פורום היוצרים 
 הדוקומנטריים

תחרויות 
 1 וטקסים

וטקס הענקת פרסי הקולנוע הדוקומנטרי  תחרות
2017 

 כלל היוצרים
-אפריל

 דצמבר

קטלוגים 
 ומדריכים

 קטלוג אינטרנטי לקולנוע דוקומנטרי הישראלי 2

חברי הפורום, 
הגופים השונים 

הקשורים 
לתעשיית 
הקולנוע 

ולנציגויות 
הישראליות 

 בחו"ל

 כל השנה

 אתר אינטרנט
 כלל היוצרים      www.fdoc.org.ilאתר האינטרנט של הפורום  3

 כל השנה

 כל השנה כלל היוצרים פייסבוק -רשת חברתית   4

 פרסום ושיווק
 כתב עת מקוון -תקריב  5

כלל היוצרים 
 והקהל הרחב

 כל השנה

6 
כלי להעברת אינפורמציה  -ניוזלטר שבועי 

 מפסטיבלים בארץ ובעולם
 כל השנה כלל היוצרים



 

 
64 

 מרץ כלל היוצרים אירוע ניו מדיה  -ות מדמיינים מציא 7

 ספטמבר הקהל הרחב סלון עירוני לקולנוע דוקומנטרי 8

9 
מועדון הקולנוע הדוקומנטרי של  -מיניסטור  -דוקו 

 צוותא
 הקהל הרחב

-נובמבר
 דצמבר

 יוני יוצרים צעירים פיצקינג דוקומנטרי בפסטיבל קולנוע דרום 10

 

 ;בחו"ל סרטים הקרנות ;ארגון פסטיבלים ;חומר פרסומיהפצת : כללו בין השאר בחו"ל השיווקפעילויות 
 .כנסיםאינטרנט וקיום אתר  הפעלת

 2017פעילות שיווקית בחו"ל בשנת  :53לוח 

 קהל היעד מדינה שם התכנית   סוג פעילות שם הגוף

הקרן  -קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

שיווק בשלב 
 פיתוח

 קידום אומנות  1
גיה, אוסטריה, נובר

גרמניה, צרפת 
 הולנד, קנדה וברזיל

 בינלאומי

 קהל היוצרים הישראלים בינלאומי מדריך הקופרו  2

 בינלאומי אתר האינטרנט של קופרו 3

יוצרים ישראליים, הגורמים הבינ"ל 
המשתפים פעולה עם קופרו 

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

שיווק בשלבי 
 בינלאומי בינלאומי קטלוג פורום הקופרודוקציות  4 קההפ

 בינלאומי קטלוג -ערוץ לשניים  5
מנהלי רשתות ומפיקים בכירים 

 בחו"ל

6 
הקרנה בפסטיבל היהודי 

 בשטוקהולם
 הקהל הרחב בשוודיה שוודיה 

7 
משלחות קופרו לשווקים 

 מובילים בחו"ל
 בינלאומי

מנהלי רשתות ומפיקים בכירים 
 חו"לב

8 
 IFPמשלחת קופרו לשוק 

 בארה"ב
 ניו יורק

בכירים מתעשיית הקולנוע 
 בארה"ב

9 

משלחת קופרו לפסטיבל 
FIPA בביאריץ 

 קהל צופים מצרפת צרפת

שיווק בשלבי 
 קניינים רלוונטיים בינ"ל בינלאומי קטלוג דוקושוק 10 הפצה
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11 Docs &Cuts בינלאומי / ראפ קאט 
תוכן של גופי שידור קניינים ועורכי 

 וקרנות קולנוע בינלאומיים.

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל

 חומר פרסומי

1 
הפורום הדוקומנטרי העולמי 

 IDFA-מפגש שניתי ב -
 מדינות 20נציגים מ בינלאומי

2 
קטלוג הקולנוע הדוקומנטרי 

 הישראלי
 בינלאומי

חברי הפורום,גופים שונים 
לנוע הקשורים לתעשיית הקו

 ולנציגויות הישראליות בחו"ל

3 
 -כתב עת מקוון  –תקריב 

 שנה שישית
 בינלאומי בינלאומי

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

 הציבור הרחב וחברי הארגון בינלאומי פייסבוק –רשת חברתית  5

 הקרנות

 הקהילה היהודית שבארה"ב ארה"ב דוקומנטרי חוצה יבשות 6

 יום עיון

7 
אירוע ניו  -מדמיינים מציאות 

 דוקומנטרי  VR-מדיה ו
 יוצרים וחוקרים מובילים בעולם בינלאומי

 סדנאות

8 
סדנה להפצה בינלאומית 

 PROדוקו
 חשיפת מפיקים להפצה בחו"ל ישראל

 פרסים

 תעשייה בארץ ובחו"ל  בינלאומי פרס הפצה  9

 כנסים

10 

כנס אקדמאי בינלאומי 
בנושא קולנוע דוקומנטרי 

 שנה שישית -ישראלי 
 כלל היוצרים בינלאומי

האגודה 
לקידום 
הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

השתתפות 
 בתחרות

1 

השתתפות בתחרות 
האוסקר האמריקאי 

בקטגוריית הסרט הזר הטוב 
 ביותר

 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב
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2 

סיוע כספי לשיווקו של 
סרט הישראלי הנשלח ע"י ה

האקדמיה לתחרות האוסקר 
 בארה"ב

 כל הנחשפים לאוסקר ארה"ב

קשרים 
 בינלאומיים

3 
 השתתפות וחברות
 EFAבאקדמיה האירופאית 

 - מדינות באירופה

4 

חברות בפורום האקדמיות 
 FAN ofהאירופאיות 

Europe 
 יוצרים צעירים באירופה מדינות באירופה

5 
אקדמיות פורום מנהלי 

 אירופיות לקולנוע
 מנהלי אקדמיות צ'כיה

6 
חילופי משלחות וידע 

 בינלאומי
 מנהלי אקדמיות צ'כיה
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אופן החלוקה של תקציב המועצה הישראלית לקולנוע  .10
 2017 תבשנ

 .גופים 31 שחולקו בין ₪מיליון  74.69תקציב הקולנוע עמד על  ,2016המבוקר משנת בהתאם לתקציב 

 

הקצאות המועצה הישראלית ותמיכה ציבורית אחרת לקולנוע לגופים העוסקים בקידום הפעילות  :54לוח 
 )באלפי ש"ח( 2017הקולנועית ושימורה בשנת 

 תמיכה ציבורית אחת מועצת הקולנוע שם הגוף  

  ח"אלפי ש אחוז אלפי ש"ח אחוז  

 0 0% 21,829 29% קרן הקולנוע הישראלי 1

2 
שע רבינוביץ' קרן יהו

 לאמנויות 
39% 29,198 15% 2,394 

3 
קרן מקור לסרטי 
 קולנוע וטלוויזיה

4% 3,096 2% 401 

4 
קרן גשר לקולנוע רב 

 תרבותי
9% 6,656 0% 0 

5 

הקרן החדשה לקידום 
ועידוד יוצרי קולנוע 

 וטלוויזיה

9% 6,493 1% 236 

 20 1%> 109 1%> דוקו ווילג' 6

 3,855 24% 820 1% פסטיבל חיפה 7

8 

 -סינמטק ירושלים 
ארכיון ישראלי 

 לסרטים

1% 637 6% 1,026 

9 

 -פסטיבל דוקאביב 
העמותה לקידום 

 הסרט הדוקומנטרי

1% 697 3% 430 

10 
הפסטיבל הבינלאומי 

 לסרטי סטודנטים 
1% 616 2% 249 

 0 0% 251 1%> אביב-סינמטק תל 11

 0 0% 251 1%> פסטיבל אנימציה 12

 0 0% 225 1%> בל קולנוע יהודיפסטי 13

 1,289 8% 0 1%> פסטיבל קולנוע דרום 14

15 
העמותה לקידום סרטי 

 אפוס -אמנות 
<1% 154 <1% 27 
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16 
פסטיבל סרטים 

 בערבה
<1% 160 8% 1,296 

 530 3% 262 1%> סינמטק ראש פינה 17

 1,021 6% 0 1%> סינמטק שדרות 18

 573 4% 248 1%> החברה לתרבות חולון 19

20 
בית  -מ.א עמק הירדן 

 גבריאל
<1% 271 3% 553 

21 
החברה לאמנות 
 ותרבות הרצליה

0% 0 8% 1,367 

22 
איגוד מפיקי סרטים 

 וטלוויזיה בישראל
<1% 182 0% 0 

 0 0% 184 1%> איגוד הבמאים 23

24 
איגוד התסריטאים 

 בישראל
<1% 184 0% 0 

25 

איגוד העובדים 
 בקולנוע ובטלוויזיה

 בישראל

<1% 184 0% 0 

26 

פורום היוצרים 
הדוקומנטריים 

 בישראל

<1% 184 0% 3 

 0 0% 98 1%> איגוד העורכים 27

28 
איגוד שחקני   -שח"ם
 המסך

0% 0 3% 412 

29 
קרן לשיווק  –קופרו 

 סרטי תעודה
1% 1,085 1% 192 

30 

האגודה לקידום 
 -הקולנוע בישראל 

 האקדמיה

1% 619 2% 350 

 16,224 100% 74,693 100%  סה"כ  
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 תחומי התמיכה  10.1

 מתוכם (87%)מיליון ש"ח  69.2מיליון ש"ח.  79.82-הסתכם ב 2017תקציב התמיכה של מועצת הקולנוע בשנת 

( יועדו לתמיכה בפעילויות אחרות: פסטיבלים, סיוע 13%מיליון ש"ח ) 10.62-יועדו להפקת סרטים ישראליים ו

 ם, סינמטקים, איגודים מקצועיים, ארכיונים ושימור והענקת פרסים ליוצרים. בשיווק סרטי

 

 לפי תחומים ,2017חלוקת תקציב המועצה הישראלית לקולנוע בשנת  א': 55לוח 

 אחוז מסה"כ תקציב התמיכה סכום בש"ח תחומי הסיוע  

     תקציב הסיוע להפקת סרטים

 66% 46,800,000 סרטים עלילתיים 1

 9% 4,640,00 טים קצריםסר 2

 15% 10,880,000 סרטי תעודה 3

 8% 5,520,000 סרטים ייעודיים 4

 2% 1,360,000 סרטי גמר של סטודנטים 5

 100% 69,200,000 סה"כ תקציב התמיכה  

 

 לפי תחומים ,2016חלוקת תקציב המועצה הישראלית לקולנוע על פי תקציב מבוקר  ב': 55לוח 

 אחוז מסה"כ תקציב התמיכה כום בש"חס תחומי הסיוע  

     תקציב הסיוע לפעילויות אחרות

 42% 4,400,000 פסטיבלים 1

 12% 1,102,000 איגודים 2

 18% 2,000,000 סינמטקים 3

 10% 888,481 ארכיונים ושימור 4

 19% 1,920,000 שיווק 5

 100% 10,622,000 סה"כ תקציב התמיכה  

 

 72ניתנו להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא )סרטים באורך  מיליון ש"ח 79.82 מתוך (59%מיליון ש"ח ) 46.8

( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים 14%מיליון ש"ח ) 10.88דקות או יותר המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע(. 

ביטוי מיוחד ( הוקצו לסיוע בהפקת סרטים ייעודיים )בכלל זה, סרטים הנותנים 7%מיליון ש"ח ) 5.52תיעודיים, 

( הוקצו לסיוע ₪6% )מיליון  4.64לתרבות ה"אחרת", כמו התרבות הערבית, התרבות הדתית והתרבות העדתית(, 

ש"ח מיליון  1.36דקות, המיועדים בעיקר לשידור בטלוויזיה(  60-ל 20להפקת סרטים קצרים )סרטים באורך בין 

 ע.( הוקצו לסיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנו2%)

 

(, למוסדות 3%מיליון ש"ח ) 2.00סינמטקים , ל(6%ש"ח ) מיליון 4.4פסטיבלים מיליון ש"ח הוקצו ל 79.82מתוך 

( הוקצו לתחום ₪2% ) מיליון 1.2(, 2%מיליון ש"ח ) 1.92העוסקים בקידום ובשיווק הסרט הישראלי הוקצו 

 .ים של יוצרי קולנוע( הוקצו לאיגודים מקצועי1%ש"ח ) מיליון 1.1-וארכיונים ושימור 
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 הגופים הנתמכים  10.2

מיליון  21.07גופים שנתמכו, שישה גופים עסקו בסיוע להפקת סרטים: לקרן הקולנוע הישראלי הוקצו  31מתוך 

(, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה 42%מיליון ש"ח ) 29.94(, לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות הוקצו 30%ש"ח )

(, לקרן גשר 7%מיליון ש"ח ) 5.07(, לקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה הוקצו 9%יליון ש"ח )מ 6.51הוקצו 

<(. בסך הכול הוקצו ₪1% ) 150,000ג' הוקצו (, ולדוקו וויל9%)מיליון ש"ח  6.43תרבותי הוקצו -לקולנוע רב

 ₪.מיליון  69.2להפקת סרטים 

 

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

  
שם 

 העמותה
סרטים 
 עלילתיים

סרטים 
 קצרים

סרטי 
 תעודה

סרטים 
 ייעודיים

סרטים 
ניסיוניים  

וסרטי 
 סטודנטים

סך 
התמיכה 

 בקרן

1 
קרן הקולנוע 

 הישראלי
21,077,730 0 0 0 0 21,077,730 

2 

קרן יהושע 
רבינוביץ' 
 לאמנויות

25,722,270 0 3,767,103 0 453,750 29,943,123 

3 

הקרן 
החדשה 

דום לקי
ועידוד יוצרי 

קולנוע 
 וטלוויזיה

0 0 3,776,000 2,435,840 302,500 6,514,340 

4 

קרן מקור 
לסרטי קולנוע 

 וטלוויזיה

0 1,740,985 3,336,897 0 0 5,077,882 

5 

קרן גשר 
לקולנוע רב 

 תרבותי

0 2,899,015 0 3,084,160 453,750 6,436,925 

 150,000 150,000 0 0 0 0 דוקו ווילג' 6

 69,200,000 1,360,000 5,520,000 10,880,000 4,640,000 46,800,000 סה"כ  

 

 

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

-גופים להפקת פסטיבלים: אוניברסיטת תל אביב  עשר-לאחד₪ מיליון  4.15בתחומי פעילות אחרים. הוקצו 

פסטיבל  -סטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים; דוק אביב; סינמטק תל אביב; אתוס חיפה ; מכללת ספירהפ

 אפוס, פסטיבל פסטיבל קולנוע יהודי, פסטיבל אנימציה, הפסטיבל הגאה ;קולנוע דרום; פסטיבל ירושלים

וויזיה בישראל; איגוד טלמיליון ש"ח לשבעה איגודים: איגוד העובדים בקולנוע ו 1.2. הוקצו וסרטים בערבה

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

₪ מיליון  1.82. הוקצו איגוד שחקני המסך ואיגוד עורכי תמונה וקול בישראל –הדוקומנטריים בישראל; שח"ם 

פינה, סינמטק שדרות, ל אביב, סינמטק חיפה, סינמטק ראש ת סינמטקים: סינמטק ירושלים, סינמטק לשמונה

 – לסינמטק תל אביב₪ אלף  251. הוקצו וסינמטק הרצליה סינמטק חולוןבית גבריאל,  –סינמטק עמק הירדן 

לצורך שיווק לשלושה גופים: קופרו,  ₪ מיליון 1.95ארכיון ישראלי לסרטים, לצורך ארכיונים ושימור. הוקצו 

 האקדמיה ופורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל.–ם הקולנוע הישראלידוהאגודה לקי
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 -סכומי התמיכה של מועצת הקולנוע לכל הגופים )למעט קרנות( לפי תחומי פעילותם )בש"ח(  :57לוח 
 2016מבוסס תקציב מבוקר 

 סינמטקים איגודים פסטיבלים שם הגוף  
ארכיונים 

 ושימור
 סך התמיכה בגוף שיווק

1 

פסטיבל ה
הבינלאומי 

לסרטי 
 סטודנטים

616,719 0 0 0 0 616,719 

2 

איגוד 
העובדים 
בקולנוע 

ובטלוויזיה 
 בישראל

0 184,297 0 0 0 184,297 

3 

איגוד 
התסריטאים 

 בישראל

0 184,262 0 0 0 184,262 

4 

איגוד מפיקי 
סרטים 

וטלוויזיה 
 בישראל

0 184,297 0 0 0 184,297 

5 
איגוד 

 הבמאים
0 184,262 0 0 0 184,262 

6 

פסטיבל 
 -דוקאביב 
העמותה 

לקידום הסרט 
 הדוקומנטרי

697,616 0 0 0 0 697,616 

7 
-סינמטק תל

 אביב
243,350 0 195,086 251,351 0 689,787 

8 

האגודה 
לקידום 

הקולנוע 
 -בישראל 

 האקדמיה

0 0 0 0 619,436 619,436 

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

10 
פסטיבל 

 קולנוע דרום
0 0 0 0 0 0 

11 
סינמטק ראש 

 פינה
0 0 262,574 0 0 262,574 

12 

סינמטק 
 -ירושלים 

ארכיון ישראלי 
 לסרטים

990,669 0 637,130 0 0 1,627,799 

13 
סינמטק 

 שדרות
0 0 0 0 0 0 

14 

פורום 
היוצרים 

הדוקומנטריים 
 בישראל

0 184,297 0 0 255,000 439,297 

15 
פסטיבל 

 קולנוע יהודי
225,031 0 0 0 0 225,031 

16 
איגוד   -שח"ם

 שחקני המסך
0 184,297 0 0 0 184,297 

17 
איגוד 

 העורכים
0 97,608 0 0 0 97,608 
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18 
החברה 

 לתרבות חולון
0 0 248,866 0 0 248,866 

19 

החברה 
לאמנות 
ותרבות 
 הרצליה

0 0 0 0 0 0 

20 
פסטיבל 
 אנימציה

243,350 0 0 0 0 243,350 

21 

מ.א עמק 
בית  -הירדן 

 גבריאל

0 0 271,353 0 0 271,353 

22 

העמותה 
לקידום סרטי 

 אפוס -אמנות 

154,804 0 0 0 0 154,804 

23 

פסטיבל 
סרטים 
 בערבה

160,520 0 0 0 0 160,520 

24 

קרן  –קופרו 
לשיווק סרטי 

 תעודה

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

 9,395,096 1,959,884 251,351 1,828,668 1,203,320 4,151,872 סה"כ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


