
 

 1 

 

 

 2016דוח מילולי לשנת 

 איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל )ע"ר( -איגוד התסריטאים

 580198802מס' עמותה: 

 , מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש 1980-א לחוק העמותות, תש"ם 37בהתאם לסעיף  •

 לחוק האמור:לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית 

 

 דו"ח מילולי: –חלק א' 

 

 6201 פעולות עיקריות שבוצעו בשנת .1

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך 
 עלות הפעילות בש"ח 2016שנת 

 

 עיון והעשרה לחברי האיגוד

איגוד התסריטאים קיים זו : מסלול פיתוח סרטי אנימציה -דראפט/סקיצה 
מסלול מקצועי בשיתוף איגוד מקצועות האנימציה לפיתוח ישית שלהשנה ה

עשרות צוותים שיתופי פעולה חדשים בין תסריטאים ויוצרי אנימציה. 
הגישו את הצעותיהם לסרטים קצרים תסריטאי/ת ואנימטור/ית, המורכבים מ

 6, מהם ץ מקצועילשלב הבא וזכו לייעוהצעות עלו  9באורך מלא, לסרטים ו
 4עיונותיהם לסרטים בפיצ'ינג בבית הנסן בירושלים. הציגו את ר

₪  80,000-ו₪  ₪50,000,  40,000פרויקטים זכו במענקי פיתוח של  
 פרויקט קולנוע. -קרן רבינוביץ'ו הולטלוויזימיזם ירושלים לקולנוע מטעם 

10,329 

 :לזכרו של מוטי קירשנבאום ערב בנושא סאטירה ישראלית -לא הכל עובר 
איגוד , ערך האיגוד ביחד עם מוטי קירשנבאוםה לפטירתו של במלאת שנ

בהנחייתו של ערב העוסק בסאטירה הישראלית לדורותיה. בפאנל  הבמאים
סידון, מולי שגב, עינב  אפריםהשתתפו  האיגוד רועי עידןהנהלת חבר 

 .גלילי, שחר סגל ורחלי רוטנר

1,871 

צירה, וביטול הקרנות של בעקבות האיום על חופש הי: "סרטים אסורים"ערב 
עם איגוד הבמאים ביחד  2016בתחילת , יזמנו 2015סרטים במהלך שנת 

. הערב כלל ההיסטוריה במהלךערב עיון בנושא סרטים שנאסרו להקרנה 
הקולנוע  "סרטים שנאסרו להקרנה בדברי ימי - נחמן אינגבר הרצאה מפי 

 ם בהשאלה""ש ולאחר מכן הקרנת הסרט -ומה הקשר שלהם לישראל" 
 של וודי אלן. ובכיכוב

825 

האיגוד גאה לקחת חלק זו השנה  :פיתוח סרטי נשים"קול קוראת" 
עמותת נשים  הראשונה במסלול הפיתוח המצליח ליוצרות קולנוע מבית

הצעות לסרטים הוגשו על ידי מאות יוצרות קולנוע  500כמעט  .בתמונה
במענקי פיתוח בסך ת"א ישראליות, חמש מהן זכו בטקס שנערך בסינמטק 

, קרן לקולנוע רב תרבותי קרן גשר מן של:מטע₪  290,000כולל של 
  .פרוייקט קולנוע ומועצת הפיס לתרבות ואמנות – רבינוביץ'

 

(: זו השנה הראשונה בה )פסטיבל הקולנוע הגאה -TLVfestכיתות אומן ב
ערך  שיתף האיגוד פעולה עם פסטיבל הקולנוע הגאה. במסגרת הפסטיבל

 Butch)מישל אלןבנושא קומדיה עם היוצרת העצמאית  כיתת אמןהאיגוד 

Jamie, Heterosexual Jill   ו-  S&M Sally) נוספת בנושא פיתוח  אמן וכיתת

6,872 
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עם " אני אהבה ")התסריטאי האיטלקי איוון קוטרונאורעיון לתסריט עם 
  (."נשיקה אחת"-ו "מאבדים שליטה" סוור טוןטילדה 

כמדי שנה  2016בשנת  רום הפיצ'ינג "הסיפור שלנו" בפסטיבל חיפה:פו
האירועים  שצבר לעצמו מעמד של אחדהשתתף האיגוד באירוע השנתי 

 ביותר עבור ציבור התסריטאים בישראל.והיוקרתיים החשובים 
5,000 

האיגוד בהענקת פרס  סייע 2016: בשנת פסטיבל חיפה, פרס התסריט
אומי  לקידום מעמדה של מלאכת התסריט כמלאכה תסריט בפסטיבל הבינל

 יסודית וחשובה בשרשרת העשייה הקולנועית. 
5,000 

 פיקה 2016-ב פיצ'ינג לסרטי ילדים בפסטיבל הבינ"ל לסרטי ילדים ונוער:
אשר הולך  את אירוע הפיצ'ינג לסרטי ילדים חמישית -ויזם האיגוד זו השנה ה 

מתוך עשרות הצעות  .ב ומשמעותיוצובר מעמד של אירוע פיצ'ינג חשו
עלו לשלב הגמר, כותביהם עברו סדנת הכנה לפיצ'ינג ולאחר מכן  6 שהוגשו, 

 הזכניתאי גת  התסריטאי .הציגו את הצעותיהם בפני שופטים מחו"ל ומהארץ
עבור  חש" 20,000במענק פיתוח מטעם קרן הקולנוע הישראלי בסך של 

 ו "על קו הזינוק".תסריט

8,628 

השנה : במסגרת פסטיבל סרטי ילדים ונוער ת פיתוח לסרטי ילדיםסדנ
אותה הנחו תסריטאי ילדים מהשורה הראשונה  ,נערכה סדנת פיתוחלראשונה 
,, תסריטאי, יועץ תסריט ומרצהאוליבר שוטה - בגרמניה  

 -אנטוניה לוטה , סופרת, תסריטאית ויועצת סרטי ילדים,קתרינה רשקה
עיתונאית ותסריטאית  ,קתרין מילהאן סרטי ילדים, , סופרת ותסריטאיתלירמן

 זוכת פרסים.
פיינליסטים מהשנה  6)חברי איגוד התסריטאים ישראלים תסריטאים  10

לקחו חלק בסדנא זו. משנים קודמות( 4 - הנוכחית ו  

872 

מסורת חדשה של את ההאיגוד  חידשהשנה  :קבוצת כתיבה דו שבועית
טאים למתן פידבק ודיון על תסריטים ועל מפגשים אחת לשבועיים של תסרי

עדי ביוזמתה של חברת האיגוד  מחדש מקצוע התסריטאות. הקבוצה נפתחה
 .איילת בכרךבארגונה של והמשיכה  תשרי

467 

MIX/ בשיתוף עם קרן גשרהאיגוד . 2015המשך פרויקט משנת  :תמהיל 
צרות ערבים הקים מסגרת ליצירה משותפת של צוותים מעורבים של יוצרים ויו

זכו לליווי של צוותים המורכבים מיוצר/ת יהודי/ה וערבי/ה  9ויהודים. 
. בסוף המסלול לאורך השנה סדנאות פיתוחבעורך/ת תסריט והשתתפו 

הציגו המשתתפים את הפרויקטים שלהם בפסטיבל חיפה מול ראשי קרנות 
 בר חורשוענ ניזאר חלאווישל  רוני וריאדומפיקים מהארץ ומחו"ל. הפרויקט 

רס נוסף ע"ס מטעם קרן גשר, ופ₪  250,00במענק הפקה של זכה 
 .רוקאיה סבאח" של תפיסההוענק לסרט "ע"ש משפחת לוין ₪  40,000

15,452 

 :מייק רייס -(The Simpsons) כיתת אמן ופאנל עם תסריטאי הסימפסונס
לין חסי הגומי" - עם רייס  כיתת אמןערך האיגוד  פסטיבל אנימיקסבמסגרת 

" הבין עבודת הכתיבה ובין עבודת הבימוי וההפקה בפרויקטים של אנימצי
, ולאחר מכן פאנל בהשתתפותו ובהשתתפות רועי עידןבהנחיית התסריטאי 

 במאי אנימציה, מפיקים ותסריטאים בנושא תעשיית האנימציה בישראל. 

7,020 

-ט: לאחר שנתיים מוצלחות של פרויקט דראפמשולשתהקפיצה המסלול 
להקמת  ,סקיצה, חבר האיגוד לאיגוד מקצועות האנימציה ומיזם ירושלים

 יםבהפקה ישראלית המיועד ייםאנימציה מסחרוסרטי מסלול פיתוח לסדרות 
צוותים של תסריטאים ובמאי אנימציה עמלו במהלך שנה  10לשידור בחו"ל. 

על פיתוח סדרות וסרטי אנימציה, הם עברו שתי סדנאות מקצועיות עם 
וזכו להציג את תיקי ההפקה שלהם מול נציגי נטורים מהארץ ומחו"ל מ

... הפרויקטים סוני יוניברסל ועוד  DHXחברות הפקה בינלאומיות כמו 
מטעם מיזם ירושלים כ"א ₪  40,000בסך זכו במענקי פיתוח  המצטיינים

 וממשיכים את הקשר שלהם עם הגורמים המתעניינים מחו"ל.

2,664 

את היצירה הקולנועית הנשית, חברנו לאיגוד עודד ל מנת ל: עיוצרותשוק 
"לשדך" בין תסריטאיות  נועדאירוע שויצרנו ופורום הקולנועניות הבמאים 

 תסריטאיות, במאיות ומפיקותכמאה  ובמאיות למטרת פיתוח והפקת סרטים.
להמשך פיתוח צוותים של תסריטאיות ובמאיות נוצרו  6זה,  נכחו באירוע
 תפת. ועבודה משו

1,500 

 התארח 2016בשנת  כיתת אמן בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי:
האוסטרי גוץ  טאייתסרבמאי וההבפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי 

הנחה  אסף ציפור. התסריטאי שסרטו "נקמה" היה מועמד לאוסקר שפילמן
 כיתת אמן עימו בנושא.

5,000 
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פעולה עם סינמטק הרצליה שאירח שיתוף  "לא על המלאכה לבדה":הרצאה 
ניהול עסקי "להרצאה בנושא  ג'ים ג'רמנוק האמריקאי את התסריטאי והמפיק
 , המבוסס על ספרו באותו שם. "של הקריירה היצירתית

950 

שיתף האיגוד פעולה עם גם השנה  השתתפות בכנס המפיקים הבינלאומי:
אירופה, במטרה ליצור הגיעו מפיקים, מפיצים וראשי קרנות מזה, אליו כנס 

 עם יוצרים מקומיים.  שיתופי פעולה בינלאומיים
5,090 

כתב להוצאת הגיליון הראשון של שותף  האיגוד היה :2016כתב עת קולנוע 
 בדימוי של ירושלים על המסך הגדול." שעסק 2016העת "קולנוע 

2,000 

הראשונה האיגוד היה שותף זו השנה : מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי
בזכות המתעד את הקולנוע הישראלי באמצעות ראיונות עומק. זה, פרויקט ב

 התסריטאי הוותיק חיים מריןראיון עם השתתפות האיגוד התאפשר הפקת 
 .שבין סרטיו "מתחת לאף", "מקס ומוריץ" "אבא גנוב" ועוד..

4,095 

 האמנה אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה:
 )פירוט תחת חזיתות(. 29.7.16-ב חה"כ מיכל רוזיןהושקה בנוכחות 

1,875 
 
 

לקולנוע אינטראקטיבי פסטיבל ראשון מסוגו בארץ : סטימר סלוןפסטיבל 
הפסטיבל קיים פאנלים ודיון באומנות . (VR) וטכנולוגיות מציאות מדומה

-לה-דה יוצרים פורצי דרך מחו"ל, ביניהם נוניואירח עבודות של החדשה, 
 עוד.פנה, גאבו אורורה ו

האיגוד סייע בהפקת הפסטיבל וסיפק לו פלטפורמה לניהול ענייניו 
 הכספיים.

53,684 
 

 )מומן ע"י חברת סמסונג(

במסגרת חברות האיגוד בארגון הגג הבינ"ל : פריזהשנתי ב IAWGכנס 
 IAWGהכנס השנתי של ה 2016 (, התקיים בשנתIAWGלאיגודי תסריטאים )

מקומן  ,התסריטאי בעולם . הכנס כלל דיונים מקצועיים בנושאי מעמדזפריב
של הנשים בתעשייה ועוד.... ביוזמת נציגי האיגוד הישראלי נפתח לראשונה 

,  דיון על זכויותיו של היוצר המקורי ביצירה שנרכשה לאדפטציה בארה"ב
רים עקרוני לא פשוט שיורד לשורש זכויות היוצרים של יוצ חמדובר בוויכו

 ישראלים.
התגייסו האיגודים החברים בארגון הגג והביעו את תמיכתם  2016בשנת 

 הפומבית  באיגוד הישראלי ובקיומו של שידור ציבורי בישראל.

14,217 
 

)מומן ע"י משרד החוץ וארגון 
IAWG) 

 :עיון והעשרה לחברי איגודהוצאה עבור סה"כ 
153,411 

 

 שירותים לתסריטאים חברי איגוד

: המשכנו בשיפור ותפעול אתר האינטרנט של האיגוד, תוג ואתר אינטרנטמי
 משבוע לשבוע נוספו תכנים מקצועיים ומידע  חדש לטובת חברי האיגוד. 

7,804 

להעניק לחבריו שורה של הטבות קבועות ומתחלפות: ממשיך האיגוד : הטבות
דפוס,  בסינמטקים ברחבי הארץ, פסטיבלים לקולנוע, מגוון ספקי שירותי

 ה, הנחות על ספרים נבחרים, קורסיהשכרת חלל עבודה בסדנאות הבמ
תוכנת כתיבת תסריט, מפגשים עם יוצרים וכנסים מים, תרגו כתיבה,

 מקצועיים. 

 

האיגוד מספק מענה שוטף לכל חבר וחברת איגוד הפונים  מקצועי שוטף: ץיעו
 לאיגוד בסוגיות מקצועיות.

 

בנושאים השנה מעניק האיגוד ייעוץ משפטי גם  יעוץ משפטי וחשבונאי:
מקצועיים ובענייני זכויות יוצרים, בעזרתו של מנכ"ל האיגוד עו"ד ליאור תמאם. 

נתן -המשפטי של משרד עו"ד סמדר בן המשיך להיעזר בשירותי הייעוץ
במאבקיו השונים ובייעוץ פרטני לחבריו. משרד רו"ח ישראל בוימפלק ממשיך 

ראיית חשבון ולהעניק ייעוץ חשבונאי לחברי האיגוד לפי  לספק לאיגוד שירותי
 הצורך.

28,405 

משיך להעניק שירות ייחודי של שמירת מסמכי מהאיגוד  שמירת יצירה:
 יצירות כהגנה מפני גניבה רעיונית. 
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 36,209 לחברי איגוד:  םסה"כ הוצאה עבור שירותי

 חזיתות ציבוריות

איגוד התסריטאים ויו"ר האיגוד  –ישראל תאגיד "כאן" והשידור הציבורי ב
עמדו בחזית המאבק הציבורי להקמתו של "כאן" תאגיד השידור עמית ליאור 

הישראלי, למניעת פגיעה  בו בפרט  ובשידור הציבורי בכלל, ולהגדלת 
התקציבים המושקעים ביצירה ישראלית מקורית במסגרת תאגיד השידור 

פומבי  –שיאו של מאבק ציבורי הסתיימה במהלך  2016הישראלי. שנת 
שתוקשר היטב והסתיים בהפגנת ההמונים הגדולה שארגנו איגודי היוצרים אי 

  פעם.

האיגוד ממשיך  קידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים ומוסדות קולנוע:
ודואג לשמירה על  הענקת פרסי תסריט בפסטיבליםקידום שתתף בלה

סטיבלים ובתחרויות, השנה קרדיטים נאותים לתסריטאים ותסריטאיות בפ
השתתף האיגוד גם במאבקה של האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה 

  להענקת פרסי הטלוויזיה חרף נסיונות הסיכול של גופי השידור השונים.

עם ומקיים פגישות משיך בקשר השוטף מהאיגוד  קשר עם קרנות קולנוע:
יטאים ותסריטאיות הזדמנות נתן לתסריקרנות הקולנוע כדי להבטיח שתנציגי 

  הוגנת בלקטורה, בהגשות ובגישה למשאבים.

האיגוד מקבל לידיו קולות קוראים המוצאים  –בדיקת ותיקון קולות קוראים 
על ידי גופי שידור )בעיקר השידור הציבורי והחינוכית אך לא רק( ובמקום בו 

נת לתקנם או אינם עומדים בסטנדרטים מקובלים בשוק, פועל מול הגוף על מ
מנחה את חבריו כיצד עליהם לפעול. כך לדוגמא פעל האיגוד לפתיחת הקולות 

  הקוראים בחינוכית לכלל ציבור היוצרים הישראלים.

ל תנאי העבודה : ע ועם גופי שידור מו"מ עם איגודי המפיקים והבמאים
מהווה צעד חשוב מהלך שוזכויות הבעלות והמסחור של תסריטאים, 

, הדיון המורכב מתקיים בכמה מישורים, בין להסדרת שוק היצירהומשמעותי 
היתר משום שאנו שואפים שלא להפר את חוקי ההגבלים העסקיים ולפעול 

  לשמירה על זכויות חברנו מבלי לעשות זאת.

האיגוד יחד עם יתר איגודי   -  הפרטת "עידן פלוס" –חוק ההסדרים 
"מ עם גורמי האוצר לשמירה על היצירה היוצרים בקולנוע ובטלוויזיה ניהלו מו

המקורית ועל מחוייבויות ההשקעה ביצירה המקורית במסגרת הליכי 
  ההפרטה.

אנו ממשיכים לפעול לייצג את האינטרסים של  – משרד התקשורת
מול משרד התקשורת בכלל  ההתסריטאים ושל תעשיית הקולנוע והטלוויזי

בשידורי  תר למשטר של רישיונוועדת פילבר המעב -ובפרט ומול וועדותיו
הברודקסט, הטלת רגולציה על גופי שידור רב ערוציים באינטרנט )סלקום, 

  פרטנר וכו'( וכו'.

 -ארגון זיר"ה  האיגוד מוסיף לשתף פעולה עם  – המלחמה בפיראטיות
 במאבק בפיראטיות. זכויות יוצרים ברשת האינטרנט

מהארגונים האחרים, בהצעת החוק בניגוד לדעת חלק  –כמו כן תומך האיגוד 
לתיקון חוק זכויות יוצרים להגברת המאבק איילת שקד  של שרת המשפטים

 בפיראטיות ברשת והביע תמיכתו זו בפומבי.
בו אנו  חוק מיסוי התשתיותהכל יחד עם המשך ניסיונותינו לקדם את  

ון עוסקים כבר כמה שנים מתוך אמונה שבסוף יעבור ויהווה את הפתרון הנכ
לתופעת הפיראטיות ברשת תוך שמירה על אופייה החופשי של רשת 

  האינטרנט.

כמדי שנה אנחנו נאבקים על מנת שדיוני מועצת  –שקיפות במועצת הקולנוע 
מירי הקולנוע יהיו שקופים לציבור הישראלי. השנה בסיועה של שרת התרבות 

  אנו חשים שקרובה פריצת דרך בתחום. רגב

חברי  הואיל ומרבית: לשכת ארגוני העצמאים בישראל פעילות בלה"ב
 האיגוד לשיפור תנאיהם של עצמאייםעל ופעצמאיים האיגוד הם עוסקים 

חוק מוסר תשלומים אשר  – 2016הישגים עיקריים בשנת  במסגרת להב.
בולם את תופעת תשלום ה"שוטף + כמה שיותר", תיקון חישוב דמי לידה 

 . אים ועודלעצמאיות, פנסיה חובה לעצמ
 

3,281 
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על חופש הביטוי וחופש  האיגוד ממשיך להוביל את המאבק –חופש הביטוי 
ספג חופש הביטוי בישראל מכות, איגוד במהלך השנה , היצירה בישראל

התסריטאים ניצב מאחורי כל מי שנפגע ומגיב ויגיב לפעולות אשר פוגעות 
  בחופש הביטוי

איגוד  ת הקולנוע והטלוויזיה:אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיי
ויזיה, חבר והתסריטאים יחד עם איגודי יוצרים ועובדים נוספים בקולנוע ובטל

 ,סיוע לנפגעות תקיפה מיניתהליוזמה של פורום הקולנועניות בסיוע מרכז 
ויזיה. ולפעול למען מיגור תופעת ההטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע והטל

נה שנועדה להסדיר ולאכוף מערכת שתמנע האיגוד היה שותף לניסוח אמ
האמנה הושקה . יזיהופגיעות והטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלו

 .29.7.16-בנוכחות חה"כ מיכל רוזין ב

 
 

כמדי שנה באופן שוטף פועל האיגוד בכל מקום בו : פעילות ציבורית אחרת
 מתבקש, המלצות על מועמדים למועצות ציבוריות וכו'

 

 13,361 וצאה עבור חזיתות ציבוריות: סה"כ ה

 

 

 

 (2016 שנת לסוףעובדים ומתנדבים )ארגוני . מבנה 2

 אין נושאי משרה המועסקים בעמותה )מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות(:

 

  0 מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון:

 50 :מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון
 
 

 3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2016:
 

 
 תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם, הם בעלי מניות או שותפים בהם: 
 לחוק, תאגידים אשר מרבית הנציגים הם 24)אם יש אסיפה של נציגים לפי סעיף     
 בעלי מניות או שותפים בהם(    
 
 

 מספר תאגיד שם התאגיד

 580151272ע"ר  אגודה לקידום הקולנוע בישראל 

 חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בע"מ ) תל"י (
 

 520044066ח"פ: 
 

 
 
  כנושאי משרה או תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו  

 בתפקיד לנושא משרה:    
 שניים מחברי וועד איגוד התסריטאים מכהנים כחברי וועד באגודה לקידום הקולנוע בישראל.

 
 

 :תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון 
 
 

 טיב הזיקה בין העמותה לתאגיד תאגיד מספר שם התאגיד

יוצרי חברת התמלוגים של 
 (הקולנוע והטלוויזיה בע"מ )תל"י

 520044066ח"פ 
 

 תל"י תומכת כספית בפעילות העמותה.
 מרבית חברי העמותה הינם חברים בתל"י.

 

האגודה למפעלי תרבות ונוער 
 מטק ת"אסינ

 האיגוד שוכר אולמות וחללים בסינמטק לקיום אירועיו. 580002053ע"ר 
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אתו"ס החברה לאומנות תרבות 
 -וספורט חיפה בע"מ, חל"צ 

510145022 

האיגוד מקיים כנסים ואירועים במסגרת פסטיבל חיפה  510145022ח"פ 
 .אותו מפיקה חברת "אתוס"

מכהנים כחברי  ,איגוד התסריטאיםועד  שניים מחברי 580151272ע"ר  אגודה לקידום הקולנוע בישראל 
)האקדמיה  – באגודה לקידום הקולנוע בישראלועד 

  זאת בהתאם לתקנון האגודה. .הישראלית לקולנוע(

להב לשכת ארגוני העצמאים 
 והעסקים בישראל

 איגוד התסריטאים חבר בלהב ומשלם דמי חבר שנתיים. 580048205ע"ר 

החברה  -סינמטק הרצליה
 לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ

 סינמטק הרצליה.שיתוף עם עורך אירועים בהאיגוד  513899153ח"פ 

 
  

 
 תהוהיוו חלק מרכזי בפעילו 2016 שנתבלעמותה ותים שניתנו השיר .4
 
 

 

תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי 
 בפעילות התאגיד )ללא שם נותן השירות(

 שניתן/הקניהות ל השירהיקף כספי שנתי ש

)יועמ"ש, הסכמי שכר, יועמ"ש ממ"ה,  ייעוץ משפטי
 בג"ץ רשות השידור(

1,904 

 26,501 ייעוץ חשבונאי
 אתר אינטרנט

7,804 
 שיווק ופרסום באינטרנט

 153,411 סדנאות, הרצאות וערבי תרבותפרויקטים: 
 
 
 :6201 שימוש בכספי תרומות בשנת .5
 

 הדין וחשבוןהשימוש שנעשה בתרומה בתקופת  ומההתר מטרת התרומהסכום 

   

 
 

 
 
  :2016 עלויות גיוס התרומות בשנת .6

 

 הסכום שהתקבל עלות גיוס התרומה הגיוס אופן

   לא קיים

 
 

 
 שאינה מהווה חלק מהפעילות  העברת כספים ונכסים ללא תמורה, .7

 :6201 השוטפת בשנת
 

תיאור הנכס/ 
 שהועברכסף 

הקשר בין האדם/גוף אליו  הנכסשם האדם/הגוף אליו עבר  כסהנהשווי הכספי של 
 לעמותהעבר הנכס 

לא הועברו 
נכסים או כספים 

 2016 בשנת

   

 
 
 
 :6201 שנתבפירוט עסקאות במקרקעין  .8

 
 

 :תיאור הנכס
 
 

לא בוצעו עסקאות במקרקעין בשנת  -עמותה אין נכסי מקרקעיןל
2016 
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 ___________________:חלקהתת  _________________ :חלקה  ___________________ :גוש
 
 

 העסקה:סוג 
 
 
 

 ים לעסקה:הצדדים האחר
 

משרה מנושאי פירוט הקשר בין העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי )הקשר לעמותה  לעסקההצד 
 (בעמותה לצד בעסקה

  

 
 

 :_______________העסקה במסגרתהתקבל  \המחיר ששולם 
 
 
 :6120 ין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנתעסקאות שלא במקרקע .9

 .1980-( לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם9רט בסעיף )ופכמ "צדדים קשורים"
 

הקשר בין הצד  לעסקהשם ופרטיו של הצד השני  העסקהסכום  העסקהסוג 
השני לעסקה לבין 

 העמותה

עידוד ותמיכה 
היצירה 

 מקוריתה
 בישראל

 

יוצרי הקולנוע והטלוויזיה חברת התמלוגים של  
 בע"מ )תל"י( 
 520044066מספר ח"פ: 

למעלה ממחצית 
חברי העמותה בעלי 

 .מניות בתל"י

חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה   שכירת משרד
 בע"מ )תל"י( 
 520044066מספר ח"פ: 

איגוד התסריטאים 
שוכר משרד 

 ממשרדיה של תל"י

 
 

 :6201 "י גורם מוסמך בשנתדרישה לתיקון ליקויים ע .10

 

ביצוע התיקונים על דיווח  פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון בתאריך שם הרשות המוסמכת

 )לרבות מועדים (

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

הכנסה לרשום את ההנחה בשכ"ד כיש לשקול  2017ינואר 

או הוספת ביאור בגין ההנחה בסך , בשווי כסף

 (.לחודש₪  1,050)בכל שנה ₪  12,600

 הליקוי תוקן.

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

 יש לדווח על הצדדים הקשורים הנ"ל:  2017ינואר 

 האגודה למפעלי תרבות ונוער סינמטק ת"א-

 אתו"ס החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה -

 אגודה לקידום הקולנוע בישראל -

 להב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל-

 לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ החברה-

 .תוקןהליקוי 

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

 התקשרות נוהל כולל הנהלים אינו ספר 2017ינואר 

 .ספקים עם

 הליקוי תוקן.

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

לא נכללו  2015בדיווח הנהלה וכלליות לשנת  2017ינואר 

 ₪.  2,000הוצאות פחת בסך 

 הליקוי תוקן. 

יתוקן באסיפה הכללית לא צוין הרכב חתימות לחיוב בפרוטוקול של  2017ינואר משרד האוצר, אגף 
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 2017שתערך באוגוסט  האסיפה הכללית החשב בכלכלי

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

חתימה שלא מונו  באישור הבנק כלולים מורשי 2017ינואר 

לשם כך בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 

החתימה  . בנוסף, חלק ממורשי 04/09/15

הכלולים באישור הבנק אינם חברי ועד מנהל 

 וזאת בניגוד לתקנון.

 .הליקוי תוקן

משרד האוצר, אגף 

 החשב בכלכלי

 21,900על המשרד לשקול החזר תמיכה בסך  2017ינואר 

 בגין כפל מימון ממשלתי.₪ 

טרם התקבלה הכרעה 

 מוועדת התמיכות.

משרד האוצר, אגף 

 ב בכלכליהחש

במידה שהעמותה מעוניינת שיוכר שווי  2017ינואר 

מתנדבים עליה לנהל באופן שוטף דוח מתנדבים 

הכולל את שם המתנדב, ת"ז ומספר שעות 

הפעילות. אין לכלול בשווי מתנדבים את 

עבודתם של מתנדבים כגון חברי העמותה, חברי 

וועד מנהל וחברי וועדת ביקורת ככל שמדובר 

מקצועיים ובהעדר קבלתם לעמותה בשירותים 

היו מתהוות הוצאות שכר בגין העסקת גורמים 

 אחרים.

הליקוי תוקן עד כמה 

בעת שניתן. יצוין כי 

אירועים המוניים קיום 

לא ניתן  כגון הפגנות 

 בצורה מדויקת רשוםל

כל  ושמותת"ז מספרי 

המתנדבים הנוכחים. 

בדוח  יםיודגש כי נכלל

ההתנדבות רק 

ינם שירותים שא

 מקצועיים.

 
 

 :6201פירוט אירועים חריגים בשנת  .11
 

ינוי , שכללי להמוסד ממוסדות העמותה, התפטרות מנלעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת: התפטרות 
פתיחה בחקירה פלילית כנגד  ,בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלהמשמעותי 

 ת כתב האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.העמותה או מי מנושאי המשרה בה, והגש
 
 לא היו אירועים חריגים -
 
 
 

 :2016 תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת .12
 

 פעילות מקום

 יפו –תל אביב 
 

, וממנו מנהלת העמותה 64953 בתל אביב 1דוד המלך משרד העמותה נמצא ברחוב 
 ל תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.את פעילותה לקידום מעמדם ש

 

 
 

 :6120פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת   .13
 
 

 תאריך האירוע ההשפעה הכספית בשקלים חדשים תיאור האירוע

 התפטרות אחראי תוכן ופרויקטים
 039906755יונתן שקדי ת.ז. 

 1.2.2016 

מינוי רכזת מערכת לתפקיד אחראית 
לוי ת.ז. צילה ,  תוכן ופרויקטים

037172038 

 1.2.2016 

מינוי רכזת מערכת ואחראית 
פרויקטים, שירה ברוך, ת"ז 

 4.12.2016 
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021983101 

מרלין וניג  מינוי חברת וועד מנהל
 017884883ת.ז. 

 5.6.2016 

עלמה גניהר  פרישה מוועד מנהל
 059171850ת.ז. 

 

 24.11.2016 

יואל  התפטרות יו"ר וועדת ביקורת
 050598143ת"ז  קמינסקי,

 31.7.2016 

מתן שירם,  מינוי ליו"ר וועדת ביקורת
 038306668ת"ז 

 31.7.2016 

ירון  התפטרות חבר וועדת ביקורת
 054869565זליג, ת"ז 

 18.8.2016 

תומר שריג,  מינוי חבר וועדת ביקורת
 28666907ת"ז 

 18.8.2016 

 
 עדכונים נוספים  .14

 
  .האסיפה הכללית המילולי לאישורהדין וחשבון  מסוף שנת הדיווח ועד להגשת  ול שאירעשינויים בעניינים המפורטים לעי

 

 

 פירוט העדכון בעניין מועד העדכון עדכון סעיף

התפטרות יו"ר  28.2.2017 11
 וועדת ביקורת

 038306668, ת"ז מתן שירם

מינוי חבר וועד  28.2.2017 11
 מנהל

 038306668מתן שירם, ת"ז 

מינוי חבר וועד  28.2.2017 11
 מנהל

 036702868, ת"ז אלון יששכר

יו"ר וועדת מינוי  28.2.2017 11
 ביקורת

 24428443, ת"ז איילת בכרך

13 1.1.2017-
1.7.2017 

של  חופשת לידה
אחראית 
 םפרויקטי

 037172038צילה לוי, ת"ז 

 
 

 
 
 
 

 הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה  –חלק ב'  .15

 23.7.2017ס, תה נכון ליום מילוי הטופבעלי תפקידים בעמו

 

 חברי ועד:

מס' שנים כולל  תאריך מינוי כתובת שם משפחה שם פרטי ת.ז

 בתפקיד

 דואר אלקטרוני

 writers@writersguild.org.il 11 19.10.2006 6514954ת"א   9יחיאלי  קמינצקי ליאורה 055593982

 writers@writersguild.org.il 13 10.11.2004 6382312ת"א  8מרכז בעלי מלאכה   ליאור עמית 055985030

 writers@writersguild.org.il 7 20.12.2010 6732876א ת" 14שלמה בובר  גוריון  עדן 031423577

 writers@writersguild.org.il 2 28.11.2015 6436311 ת"א  19מאנה  סימון-בן נדב 033688136

 writers@writersguild.org.il 3 5.10.14 6342714א', ת"א 28בר כוכבא  קלימן חן  034518183

 writers@writersguild.org.il 7 27.05.2010 6425806ת"א  7ברדיצ'בסקי  אל-קו ארז 034302075

 writers@writersguild.org.il 4 17.02.2013 4422104 , כפר סבא4מבצע יונתן  ניסקי ירון 033152620

 writers@writersguild.org.il 4 27.01.2013 6266624 , תל אביב20דה האז  יצןנ-מלמד שני 032271702

 writers@writersguild.org.il 3 14.12.14 6266908תל אביב  7/3יהודה המכבי  עידן רועי 032757742

 writers@writersguild.org.il 4 17.02.2013 6424610 , תל אביב8בן עזרא  שץ בראון דנה 059850990

 writers@writersguild.org.il 1 5.6.16 9442708 ירושלים 4גדרה  מרלין וניג 053315578
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 מורשי חתימה:

מס' שנים כולל  תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז
 בתפקיד

 

 דואר אלקטרוני

 writers@writersguild.org.il 12 10.11.2004 6382312ת"א  8מרכז בעלי מלאכה   ליאור עמית 055985030

 writers@writersguild.org.il 6 20.12.2010 6732876ת"א  14שלמה בובר  גוריון  עדן 031423577

 writers@writersguild.org.il 3 17.02.2013 6424610, תל אביב 8בן עזרא  שץ בראון דנה 059850990

 writers@writersguild.org.il 3 27.01.2013 6266624, תל אביב 20דה האז  ניצן-מלמד שני 032271702

 
 מה שאינם חברי ועדלמנות מורשי חתי לא מאפשר תקנון העמותה. 

 
 חברי ועדת ביקורת:

 
 דואר אלקטרוני מס' שנים כולל בתפקיד תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז

 writers@writersguild.org.il 0.5 28.2.2017  6807943 ת"א 7זמנהוף  בכרך איילת 24428443

 writers@writersguild.org.il 1 18.8.2016 6404207 , ת"א7שטרוק  תומר שריג 28666907

 
 

 רואה חשבון:
 

 דואר אלקטרוני מס' שנים כולל בתפקיד תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז

 5252228ר"ג  13תובל  בוימפלק ישראל 054926969
 

25.9.09 8 writers@writersguild.org.il 

   במינוי רואה חשבון  לא חייבת העמותה 
 ועדת ביקורת 

 
 מת חברי וועד העמותה חתי

 
אנו החתומים מטה, שני חברי ועד העמותה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדין וחשבון המילולי לשנת 

 המפורט לעיל. 2016
 

 של הדוח המילולי  14עד  1אישרה את סעיפים  25.8.2017 האסיפה כללית מיום
 ליום מילוי טופס זה )חלק לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכוןבנוסף, מצורפת הודעה באשר 

 ב' של הדוח המילולי(.  
 
 

 מדובר בחתימות אלקטרונית - : 1חבר ועד מספר 
 

 ת.ז: 
 

  שם משפחה:
 

 שם פרטי:
 

 writers@writersguild.org.il מייל:
 

 חתימה:_____________________
 
 

 : 2 חבר ועד מספר
 

 ת.ז: 
 

  שם משפחה:

038306668 

 

 writers@writersguild.org.il 0.5 28.2.2017 4520518 ב, הוד השרון 5כלנית  מתן שירם

 writers@writersguild.org.il 0.5 28.2.2017   9238207 , ירושלים32/4עזה  אלון יששכר 036702868
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  שם פרטי:

 
 writers@writersguild.org.il מייל:

 
 חתימה:__________________

 

 
 


