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 2017דוח 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' 

 

 7201 פעולות עיקריות שבוצעו בשנת .1

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך 
 עלות הפעילות בש"ח 2017שנת 

 

 עיון והעשרה לחברי האיגוד

 
ות איגוד הבמאי עם , ערכנו כנס בשיתוףיום האישה הבינלאומי לרגל

יוצרות קולנוע דנו בייצוגים של רום היוצרים הדוקומנטריים. ם ופווהבמאי
. את האירוע הנחתה המפיקה האלימות נגד נשים וכיצד הוא תורם למאבק זה

אסנת טרבלסי והוקרן בו הסרט "נשות החופש" של הבמאית עביר זבייק 
 חדד.

1,500 ₪ 

ת מותבשיתוף, זו השנה השנייה, עם  ע –פיתוח סרטי נשים  קול קוראת
קרן גשר לקולנוע רב  , מועצת הפיס לתרבות ולאמנות נשים בתמונה

ופורום הקולנועניות ויוצרות ,  פרוייקט קולנוע-קרן רבינוביץ, תרבותי
ההצעות  .₪ 290,000של בסך כולל  מענקים 6 . הוענקוהטלוויזיה בישראל

והכרזת הזוכים נעשתה  מסגרת מסלול לקטורה משותף לצדדים,בנבחרו 
חלוקת פרסים שנערך במרץ בסינמטק תל אביב. מענקי פיתוח ערב  במסגרת

 חולקו לתסריטאיות:
-מיכל ויניק, איילת דקל, ליהי גיאת, שמחה לב, סופי ארטוס ותמנה רוז

 .פרץ
 

 

  : מסלול פיתוח סרטי אנימציה -דראפט/סקיצה 
בשיתוף איגוד איגוד התסריטאים קיים זו השנה הרביעית מסלול מקצועי 

לפיתוח שיתופי פעולה חדשים בין תסריטאים ובמאי  עות האנימציהמקצו
, שהגישו את הצעותיהם לסרטי אנימציה צוותים 29אנימציה. השנה השתתפו 

, בו הציגו את הצעותיהם בפני בירושליםעלו לגמר  צוותים 6קצרים וארוכים. 
, במאית האנימציה דיקלה קידרקהל וחבר השופטים שמנה את: התסריטאית 

. להצעות הנבחרות יורם הוניג -ומנכ"ל המיזם לקו"ט בירושלים רה חתוכהש
של היוצרים  פסי רכבת")לסרט "ש"ח  40,000הוענקו מענקי פיתוח בסך 

ה" של השבת השחורולסרט "עמית גיצלטר, נעמה צרפתי ותום מדר 
( מטעם מיזם ירושלים שחף רם, חנן ליברמן, מיטל משולם, ערן ב.יהיוצרים 

של  Tankedהוענק לסרט ש"ח  50,000 מענק פיתוח נוסף בסך לקו"ט.
 .רבינוביץ' פרויקט קולנועמטעם קרן רון סגל וניב שפיגל היוצרים 

 

6,000 



 

 2 

 

  - כנס איגוד המפיקים
 

במסגרת  איגוד המפיקיםזו השנה העשירית בה משתף האיגוד פעולה עם 
ת הפקה חברוהכנס השנתי שלהם. לראשונה התארחה בכנס משלחת של 

הרווה . עוד התארחו בכנס פרודוקציה-הודיות לקראת חתימה על הסכם קו
התסריטאי הדני טרולייף הופ יוצר ו TV FRANCE INTמישל, נשיא 

תסריטאי האיגוד זכו להכיר מקרוב את  . THE KILLINGהסדרה המוערכת 
 פרודוקציות וליצור קשרים מקצועיים ואמנותיים עם גורמי הפקה-תעשיית הקו

 בחו"ל על מנת לקדם את יצירתם.
 

5,000 
 

 :IAWGפדרציית איגודי התסריטאים  כנס
 

, ארגון הגג הבינ"ל IAWG - התקיים הכנס השנתי של ה 2017בשנת 
בכנס השתתפו נציגים לאיגודי תסריטאים, בבירת הקולנוע לוס אנג'לס. 

הכנס  חברת ההנהלה ליאורה קמינצקי.ו, יו"ר האיגוד עמית ליאור מהאיגוד
כלל דיונים בנושאים המשותפים לפעילות האיגודים השונים כמו חברות 
 תמלוגים, זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי, שיתופי פעולה בינלאומיים ועוד.

 

 
  -סדנת כתיבה לקומדיה 

 
כותב ומומחה לכתיבה קומית אשר מייעץ לאולפנים ולחברות סטיב קפלן, 

, התארח בארץ לסדנת HBOעבודה של ההפקה ההוליוודיות, יוצר סדנת ה
COMEDY INTENSIVE  .המבוקשת בכל העולם 

של סדנת  הקומדיה המפורסמת של  יומיים , מתוכםימים 5הסדנה כללה 
בסינמטק אותה הוא מעביר ברחבי העולם הסדנא התקיימה   -סטיב קפלן 

כלל סדנה מצומצמת עם תסריטאים במשרדי איגוד  היום השלישי, הרצליה
מיזם ירושלים כלל סיור בירושלים באדיבות  היום הרביעיריטאים, התס

התקיימו מפגשים אישיים של מר   וביום החמישי לקולנוע ויורם הוניג מנהלו
  קפלן עם תסריטאים ביחס לפרויקטים בעבודה. 

וכלים מעשיים  הרצאות על מבנה הקומדיהשני ימי הסדנא כללה 
 לכתיבתה. בנוסף התקיימה סדנת כתיבה בחדר כותבים בהנחייתו.

 

10,000  ₪ 

על מנת  איגוד השתתפו בכנסנהלת הנציגי ה –כנס הטלוויזיה של קשת 
וחברי האיגוד קיבלו הנחה מיוחדת עבור השתתפות  לקדם את עינייני האיגוד

 בו.
 

  -  - VRכנס מציאות מדומה 
 

בסינמטק שנערך  "קולנוע במציאות מדומה"עולה עם כנס האיגוד שיתף פ
. עשרות יוצרים מתחום הקולנוע והוידיאו הגיעו כדי להתנסות ת"א

 בטכנולוגיות חדישות ולהקשיב להרצאות מפי מומחים מן הארץ והעולם. 
 THE LASTגאבו ארורה, שסרטו בין המרצים היה גם הבמאי המוערך 

GOODBYE בקה הוקרן גם בכנס זה. בנוסף שהשתתף בפסטיבל טריי
 נוספים. VRהוקרנו בכנס שישה סרטי 

 

 

  -ערב לזכרה של רונית אלקבץ 

, פורום ות והבמאיםאיגוד הבמאי יחד עם, מלאות שנה למותה ערך האיגודב
 ערב לזכרה של יוצרת הקולנוע והשחקנית ,הקולנועניות ותנועת "אחותי"

קרן  דיון בהשתתפות היוצרותהנחתה  יעל קיים . הבמאיתרונית אלקבץ
"היה  בתום הדיון הוקרן הסרט הדוקומנטרי על חייהידעיה ומיכל אביעד. 

  יוסי אבירם." שביים גט, המשפט של ויויאן אמסלם" "היה פעם...

 

 TLVFESTפסטיבל הקולנוע הגאה 
 

לשתף שנה שנייה חזרנו שוב זו ה אחר שיתוף פעולה מוצלח בשנה שעברה
האיגוד יזם שני במסגרתו ה פסטיבל הקולנוע הגא TLVfest עםפעולה 
 :אירועים
יסט והתסריטאי זוכה שישה הסטנדאפ ברוס וילאנץ'כיתת אומן עם האחת 

6,500 ₪ 

https://www.kaplancomedy.com/
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האיגוד הציע לחבריו סדנת הכנה –סדנת הכנה לפיצ'ינג השנייה. יפרסי אמ
 .קריפטלייטמסאוהד אזולאי שעות בהנחיית  4לפיצ'ינג של 

 דייוויד צוקר –אמן  מפגשים וכיתת
 

, יוצר הלהיטים "האקדח מת מצחוק", "טיסה נעימה" ו"סודי דיוויד צוקר
בסינמטקים בתל אביב,  וכיתת אמן  לשני מפגשיםביותר", התארח 

בהן סיפר לקהל היוצרים המקומיים על רזי עשיית  בהרצליה ובירושלים
 הקומדיה.

 ש"ח 5,000

 ניברסיטת תל אביב פסטיבל הסטודנטים הבינלאומי של או
  

גם השנה שיתף האיגוד פעולה עם פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי של 
האנס אוניברסיטת תל אביב וערך במסגרתו כיתת אמן עם התסריטאי השוודי 

" "הגשר, התסריטאי הראשי של סדרת המתח עטורת הפרסים רוזנפלד
ברסיטת ת"א, (. את כיתת האמן הנחה ראש מחלקת תסריטאות באוני)ברון

. בנוסף נערך ערב צפייה בפרק הראשון של הגשר ולאחריו מפגש אסף ציפור
שאלות ותשובות של רוזנפלד עם הקהל. כמו כן הוענק במסגרת הפסטיבל 

 ש"ח. 5,000פרס התסריט המצטיין בסך של 

8,000 ₪ 

 שעות  48פרוייקט 
 

מאיים השנה לראשונה  שיתף האיגוד פעולה עם אחד הפרוייקטים העצ
. מאות משתתפים בעשרות צוותים שעות 48פרוייקט  -האהודים בעולם

שעות רצופות. לעולים לגמר  48התארגנו להפקה של סרטים קצרים במהלך 
הוענק מטעם האיגוד  ש"ח 1,000פרס ע"ס חולקו פרסים על הישגיהם. 

 .על תסריטו 17-בן ה רועי שריקילתסריטאי 

1,000  ₪ 

 סדנא להכשרת לקטורים ועורכי תסריט: –סדנת סקריפט וייז 
 

סדנא ראשונה מסוגה בארץ, שנועדה להכשיר לקטורים/יות ועורכי/ות תסריט 
מקצועיים. הסדנא מספקת למשתתפיה כלים לניתוח תסריט לפי נקודות 

שפיתח  אריק קפלוןהתייחסות מדויקות. הסדנא בהנחיית הבמאי והתסריטאי 
קטור. האיגוד סבסד את דמי את השיטה במהלך שנותיו הרבות כל

 ההשתתפות לחבריו.

1,600 

  - מפגש מנהלות מחלקות הדרמה בטלוויזיה –עושים דרמה 
 

התמורות שחלו השנה בעולם הטלוויזיה נערך פאנל  נדיר בו השתתפו  לאור
כל מנהלות ומנהלי התוכן של גופי השידור השונים, בפני קהל תסריטאים. 

ה התוכניות שלהם לשנים הקרובות בתחום מנהלות התוכן סיפרו לקהל מ
הדרמה הישראלית המקורית, מה בין שיקוליהם המסחריים לאומנותיים, ועל 

אבנר הקשר שבינם לבין התסריטאים. את הפאנל הנחה התסריטאי 
קרני זיו )קשת(, תמר מרום )רשת(, אסף ציפור והשתתפו בו ברנהיימר 

הפאנל הוקלט במלואו  י )כאן(.(, ורוני פרyes(, דגנית אטיאס )10)ערוץ 
 טיוב לטובת כלל התסריטאים בארץ. -וניתן לצפות בו ביו

3,000 

  -פסטיבל אוטופיה 
 

 .במסגרת הפסטיבל ערך האיגוד שני אירועים
 

 פאנל
מקים  סלוביר, -סטן כריסטיאןעם היוצר "עתיד הסיפור" פאנל בנושא 

כנולוגיה, ועם אורחים המשלבת בין פיתוח תוכן לפיתוח ט, Storytekחממת 
 נבחרים נוספים.

 
 קריאה

" של הבמאי "המוסד הסגורקריאה חגיגית של התסריט העתיד להצטלם 
 . אריה-אלון גור והתסריטאי

5,000 

  -סדנת כתיבה למשחקי מחשב 
 

בעקבות ההתפתחויות הרבות בעולם משחקי המחשב והשקתם לעולם 
בת יום בנושא כתיבה הקולנוע, יזם השנה איגוד התסריטאים סדנה 

, מעצב משחקים שלו מורןאינטראקטיבית למשחקי מחשב. את הסדנא העביר 

6,000 
 



 

 4 

 Hands on Gameבשיתוף עם בי"ס  שנקרומרצה ב

 פסטיבל חיפה
 

באחד מן האירועים  השנה התשיעיתהאיגוד תמך זו פורום הפיצ'ינג : 
. פסטיבל חיפהפורום הפיצ'ינג ב -המקצועיים החשובים ביותר לתסריטאים

התכנית מהווה הזדמנות חשובה לתסריטאים בישראל להציג את מרכולתם 
 פרודוקציות.-בפני נציגי מדינות זרות ולעודד השקעה בקו

 
כבכל שנה האיגוד השתתף  בהענקת פרס התסריט בפסטיבל : פרס התסריט

הבינלאומי לקידום מעמדה של מלאכת התסריט כמלאכה יסודית וחשובה 
עשייה הקולנועית. פרס התסריטאי השנה הוענק על ידי בשרשרת ה

לאסף סבן עבור תסריטו "בית  רותי לב אריהתסריטאית חברת האיגוד 
 " בגליל

 
 
 
 

10,000  ₪ 
 

 
 
 
 
 

 

 פסטיבל סרטי ילדים 
 

פיצ'ינג לסרטי ילדים אירוע ה" פרויקט "סרט הילדים הראשון שלי
  בפסטיבל הבינ"ל לסרטי ילדים ונוער:

הבינלאומי  הפסטיבלנה החמישית בה משתף האיגוד פעולה עם זו הש
בתחרות הפיצ'ינג לסרטי ילדים. השנה הוגשו ללקטורה  לסרטי ילדים ונוער

שהוצגו באירוע פיצ'ינג שהופק  סרטים 6 , מתוכם נבחרוהצעות לסרטים 40
. באירוע הציגו המועמדים את בסינמטק תל אביבוהתקיים  על ידי האיגוד

ם שלהם בפני שופטים מהארץ ומחו"ל, שני מענקי פיתוח בשווי הפרויקטי
, הוענקו לשני פרויקטים קרן הקולנוע הישראלי ש"ח כל אחד מטעם 10,000

סמיר ויונתן על כוכב ו"נעה אהרוני " של התסריטאית פיקאסהמצטיינים: "
 .דניאלה כרמי" של התסריטאית והסופרת מאדים

  

 כיתת אמן ירושלמית
  

אלעד חן, עם התסריטאי  כיתת אמן נערכהארגון "רוח חדשה"  עםבשיתוף 
חן סיפר לקהל על "אלישע", "אורים ותומים", "ניויורק" ועוד...  יוצר הסדרות

.תהליך כתיבת תסריט לילדים ועל דרכים לקדם את הקריירה כתסריטאי  

1,500 
 

 קבוצת כתיבה דו שבועית
רי האיגוד שרוצים לחלוק את האיגוד מקיים מפגשי כתיבה פתוחים לכל חב

היצירות שלהם ולקבל פידבק מקצועי מעמיתיהם. המפגשים מתקיימים אחת 
חברים את הפרויקטים עליהם הם   - 10לשבועיים. בכל מפגש מציגים כ

שירה בהנחיית  עובדים ומקבלים פידבקים, הערות והצעות לשיפור מחבריהם.
 .מנהלת הפרוייקטים של האיגודברוך 

467 

 ס מציאות מדומהכנ
 

בסינמטק  שנערך"קולנוע במציאות מדומה"  האיגוד שיתף פעולה עם כנס
עשרות יוצרים מתחום הקולנוע והוידיאו הגיעו כדי להתנסות ת"א. 

בין  בטכנולוגיות חדישות ולהקשיב להרצאות מפי מומחים מן הארץ והעולם.
 THE LAST שסרטוגאבו ארורה,  המרצים היה גם הבמאי המוערך

GOODBYE הוקרן גם בכנס זה. בנוסף בפסטיבל טרייבקה  שהשתתף
 נוספים. VRשישה סרטי  הוקרנו בכנס

200 
 

  :מייק רייס -(The Simpsons) כיתת אמן ופאנל עם תסריטאי הסימפסונס
 

חסי הגומלין י" - עם רייס  כיתת אמןערך האיגוד  פסטיבל אנימיקסבמסגרת 
" הבימוי וההפקה בפרויקטים של אנימציבין עבודת הכתיבה ובין עבודת ה

, ולאחר מכן פאנל בהשתתפותו ובהשתתפות רועי עידןבהנחיית התסריטאי 
 במאי אנימציה, מפיקים ותסריטאים בנושא תעשיית האנימציה בישראל. 

7,020 

 
 מפגש עם ראשי תאגיד השידור הציבורי

 
מפגש יוצרים  בתום שנה מתחילת פעילותו של תאגיד השידור הציבורי, נערך

בו ענו השלושה על סיני אבט, רוני פרי והילה גברון,  עם ראשי התאגיד:
שאלות היוצרים בעניין התכנים שיעלו, חזון התאגיד, מה שנעשה ומה 

 .שמתוכנן להעשות בתחום היצירה המקורית הישראלית

 
 
 
 

2000 
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 הקפיצה המשולשת
 

שלים ואיגוד מקצועות מיזם ירו השנה המשכנו בשיתוף הפעולה המוצלח עם
במסלול הפיתוח לסדרות אנימציה המיועדות לשוק הבינ"ל זו האנימציה 

צוותים של תסריטאים ואנימטורים שמונה  השנה השנייה. במהלך השנה עברו
שעזרו להם לפתח תיק מומחים מהארץ ומחו"ל  שתי סדנאות מקצועיות בליווי

פונדה סניידר רחו: הפקה לסדרות וסרטי אנימציה. בין המומחים שהתא
)דיסני, אלכמי(, אלכס אוראל )האחים וורנר(, שירלי אורן )ניקולודיאון 

ישראל(. התסריטאים והאנימטורים הציגו את התוצרים הסופיים  במהלך 
מול נציגי חברות אנימציה בינ"ל, ביניהן ניקולודיאון,  AniNationפסטיבל 

 דיסני ועוד.

1,000 
 
 

 :יוצרותשוק 
ופורום את היצירה הקולנועית הנשית, חברנו לאיגוד הבמאים עודד על מנת ל 

"לשדך" בין תסריטאיות ובמאיות למטרת  נועדאירוע שויצרנו הקולנועניות 
זה,  נכחו באירוע תסריטאיות, במאיות ומפיקותכמאה  פיתוח והפקת סרטים.

 להמשך פיתוח ועבודה משותפת. צוותים של תסריטאיות ובמאיות נוצרו  6

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 

ם סינמטק הרצליה שאירח שיתוף פעולה ע "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:
במטרה ליצור  הגיעו מפיקים, מפיצים וראשי קרנות מאירופה,זה, אליו כנס 

 עם יוצרים מקומיים.  שיתופי פעולה בינלאומיים
5,090 

 2017כתב עת קולנוע 
זו השנה השנייה בה השתתף האיגוד בהוצאתו לאור של כתב העת של פורום 

, מוותיקות מבקרי יעל שובמבקרי הקולנוע בישראל 'קולנוע' בעריכתה של 
מחיר על כתב העת הקולנוע בארץ. חברי האיגוד קיבלו הנחה של חצי 

ועותקים רבים חולקו לחברי האיגוד במסגרת האסיפה הכללית ובמשרדי 
 האיגוד.

5,000 

זו השנה השנייה בה שיתף האיגוד : מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי
מדיה רחב יריעה -פרויקט ניו -פעולה עם מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי 

וע הישראלי דרך ראיונות אישיים. שנועד לתעד את ההיסטוריה של הקולנ
התסריטאי במסגרת שיתוף הפעולה יזם ותמך האיגוד בהפקת ראיון עומק עם 

 ואחרים. "בין הסורגים", "אחד משלנו"שכתב את הסרטים  בני ברבש

5,000 

  - אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה
 

עות אליה ולמניעה ומאבק המשך העבודה על הפצת האמנה והגברת המוד
בכנסת , התקיים דיון והטלוויזיהבהטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע 

 עאידה יו"ר הוועדה הכנסתבראשות חברות  בוועדה לקידום מעמד האישה
 תומא סולימן ומיכל רוזין. 

יחד עם איגודי יוצרים ועובדים נוספים בקולנוע  ,יגוד התסריטאיםכזכור א
סיוע לנפגעות המרכז בסיוע  פורום הקולנועניותליוזמה של  וויזיה, חברוובטל

לפעול למען מיגור תופעת ההטרדות המיניות בתעשיית  ,תקיפה מינית
ויזיה. האיגוד היה שותף לניסוח אמנה שנועדה להסדיר ולאכוף והקולנוע והטל

 .יזיהומערכת שתמנע פגיעות והטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלו

 
 

  - ברי איגודפנסיה לח
 

השנה לנוכח השינוי בשוק הפנסיה בישראל המחייב את קיומה של פנסיה 
 – איגוד הבמאיות והבמאים, שח"םבשיתוף עם לעצמאים, ניהל האיגוד 

מו"מ עם סוכני ביטוח כדי  ובת"י אירגון במאי התיאטרוןארגון השחקנים 
תסריטאי/ת, לבנות תכנית פנסיה ייעודית המתאימה לצרכי ולאופן עבודת ה

"מבטח שאינו עובד כשכיר ועבודתו אינה מובטחת. הסוכנות שנבחרה היא 
" אשר הציעה לחברינו את התכנית האטרקטיבית ביותר. בדצמבר סיימון

" כדי לשמוע על פרטי "בית עלמאהשנה הוזמנו להתכנס חברי האיגוד ב
 התכנית, ועל הדרכים בהן יוכלו לתכנן לעצמם עתיד כלכלי בטוח. 
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 תכנית פנסיה חדשה  והרצאה 
 

לנוכח השינוי בשוק הפנסיה בישראל המחייב את קיומה של פנסיה לעצמאים, 
ניהל האיגוד מו"מ עם סוכני ביטוח כדי לבנות תכנית פנסיה ייעודית המתאימה 
לצרכי ולאופן עבודת התסריטאי/ת, שאינו עובד כשכיר ועבודתו אינה מובטחת. 

" אשר הציעה לחברינו את התכנית ח סיימוןמבטהסוכנות שנבחרה היא "
ב"בית השנה הוזמנו להתכנס חברי האיגוד  בדצמברהאטרקטיבית ביותר. 

כדי לשמוע על פרטי התכנית, ועל הדרכים בהן יוכלו לתכנן לעצמם עלמא" 
 עתיד כלכלי בטוח.

 

 חנות הספרים של האיגוד
 

טאית גם בכתיבת חברי וחברות איגוד רבים עוסקים בנוסף לכתיבתם התסרי
ספרות עיונית ובדיונית. כדי לסייע להם במכירת ספריהם, פתחנו עבורם 
פלטפורמת מכירה באמצעות אתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף לאלה, 
נמכרים בחנות האיגוד ספרי קולנוע ישראלים במחיר מוזל לטובת חברי 

 -ולנוע"שיעורים בקהאיגוד. בין הספרים הנמכרים ביותר בחנות, הספר 
 פבלו אוטין.של דר'  שיחות עם יוצרים יוצרות ישראליים"

 

  -חיזוק מעמד התסריטאי בפסטיבלי קולנוע 
 

משיך האיגוד לפעול לשיפור ייצוגם של תסריטאים בפסטיבלים האיגוד מ
לקולנוע, כמו קבלת המקום הראוי להם במערכי האירוח והשיפוט, בקטלוגים 

התנאים הניתנים לחברי האיגוד כקהל  המודפסים ובפרסים, לצד שיפור
מקצועי בפסטיבל. השנה לבקשת יוצרים קיים האיגוד הליך בוררות מול 

, שסייע רבות למניעת פגיעה בפסטיבל ובאמון שנושאים יוצרים פסטיבל חיפה
במנגנון. אנו שמחים לבצע זאת ונעשה זאת בכל פעם שייפנו אלינו וללא משוא 

 וב נשמור את הפרטים אצלנו(.פנים )מטעמי פרטיות ושם ט

 

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

 

 שירותים לתסריטאים חברי איגוד

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

7,804 

 :י איגודלחבר הטבות
להעניק לחבריו שורה של הטבות קבועות ומתחלפות: ממשיך האיגוד 

בסינמטקים ברחבי הארץ, פסטיבלים לקולנוע, מגוון ספקי שירותי דפוס, 
 ה, הנחות על ספרים נבחרים, קורסיהשכרת חלל עבודה בסדנאות הבמ

תוכנת כתיבת תסריט, מפגשים עם יוצרים וכנסים מים, תרגו כתיבה,
 ם. מקצועיי

 

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

 

בנושאים גם השנה מעניק האיגוד ייעוץ משפטי  יעוץ משפטי וחשבונאי:
אחראי היצירה המקורית של מקצועיים ובענייני זכויות יוצרים, בעזרתו של 

המשפטי של  יך להיעזר בשירותי הייעוץהמש עו"ד ליאור תמאם.האיגוד 
 במאבקיו השונים ובייעוץ פרטני לחבריו.  ליאת דר עו"ד משרד
ממשיך לספק לאיגוד שירותי ראיית חשבון  רו"ח ישראל בוימפלקמשרד 

 ולהעניק ייעוץ חשבונאי לחברי האיגוד לפי הצורך.

 

  -מיתוג, אתר אינטרנט ורשתות חברתיות 
 

לתסריטאים מתחילים כוותיקים אשר אינם מודעים  האיגוד ממשיך לפנות
בהכרח לקיומו של האיגוד ולשירותים שבאפשרותם לקבל באמצעותו. כבכל 
שנה האיגוד מפרסם את כל פעילויותיו ושירותיו באמצעות אתר האינטרנט 

. האיגוד ממשיך Google Adwords -שלו, דף הפייסבוק של האיגוד וב
פעילותו ברשתות החברתיות  תוך הצעה   לתפעל את אתר האינטרנט ואת

 לחברי האיגוד תוכן ושירותים ברמה מתקדמת ובנוחות מוגברת, לרבות לוח 
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שנה המאפשר מעקב אחר מועדי הגשה ואירועים ליוצרים, מאגרים נוספים של 
ידע מקצועי, מדריכים לניהול היבטים מקצועיים בקריירת התסריטאים, כלי 

מידע על הטבות הניתנות ליברי האיגוד,  כתיבה שימושיים, מאמרים,
פלטפורמה לחברי האיגוד עבור פרסום תכנים בנושאי כתיבה, לוח דרושים 

 ועוד.

משיך להעניק שירות ייחודי של שמירת מסמכי מהאיגוד  שמירת יצירה:
 יצירות כהגנה מפני גניבה רעיונית. 

 

 36,209 לחברי איגוד:  םסה"כ הוצאה עבור שירותי

 ות ציבוריותחזית

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

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

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

  פעם.

גם השנה המשיך  קידום מעמד התסריטאי בפסטיבלים ומוסדות קולנוע:
לנוע, כמו קבלת האיגוד לפעול לשיפור ייצוגם של תסריטאים בפסטיבלים לקו

המקום הראוי להם במערכי האירוח והשיפוט, בקטלוגים המודפסים ובפרסים, 
לצד שיפור התנאים הניתנים לחברי האיגוד כקהל מקצועי בפסטיבל. השנה 
לבקשת יוצרים קיים האיגוד הליך בוררות מול פסטיבל חיפה, שסייע רבות 

גנון. אנו שמחים לבצע למניעת פגיעה בפסטיבל ובאמון שנושאים יוצרים במנ
זאת ונעשה זאת בכל פעם שייפנו אלינו וללא משוא פנים )מטעמי פרטיות ושם 

 טוב נשמור את הפרטים אצלנו(.
  

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

  לקטורה, בהגשות ובגישה למשאבים.הוגנת ב

  –בדיקת ותיקון קולות קוראים 
 

האיגוד מעיין בכל קול קורא המפורסם לציבור התסריטאים/יות מטעם גופי 
שידור וחברות הפקה, ובוחן את הדרישות המוצעות בו. במקרים בהם יש צורך 

 האיגוד פונה לגוף המפרסם ומבקש לתקן את הקול הקורא. כך קרא למשל
, אשר בעזרת משא ומתן אולפני הרצליההשנה עם הקול הקורא לחממה של 

הצלחנו לשנות את תנאיו כך שיתאים לתסריטאים מתחילים ושתהיה בידם 
  .זכות הסירוב הראשונה לכתיבת התסריט. 

ל תנאי העבודה : עועם גופי שידור מו"מ עם איגודי המפיקים והבמאים
מהווה צעד חשוב מהלך שטאים, וזכויות הבעלות והמסחור של תסרי

, הדיון המורכב מתקיים בכמה מישורים, בין ומשמעותי להסדרת שוק היצירה
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 
היוצרים בקולנוע ובטלוויזיה ניהלו מו"מ עם גורמי האוצר לשמירה על היצירה 

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  תועדת פילבר המעבר למשטר של רישיונו -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

 בניגוד לדעת חלק מהארגונים האחרים, בהצעת החוק  –מו כן תומך האיגוד כ
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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  
ונה שבסוף יעבור ויהווה את הפתרון הנכון עוסקים כבר כמה שנים מתוך אמ

לתופעת הפיראטיות ברשת תוך שמירה על אופייה החופשי של רשת 
 האינטרנט.

 טלוויזיה המשודרת על גבי האינטרנט
 

שלוש שנים אחרי שחברת סלקום החלה למכור את פלטפורמת שידורי 
ל הטלוויזיה שלה, וכשנה אחרי שהחלה בכך פרטנר, מבלי שהשקיעו כל

ביצירה ישראלית מקומית ותוך שהן גוזרות מנתח השוק של הגופים 
המשדרים, החלטנו לעשות מעשה ולדרוש ממנה השקעה ביצירה ישראלית. 

המכתבים ששלחנו וההפגנות שערכנו זכו להד תקשורתי ציבורי והובילו 
 לפגישות עם מנהלי הערוצים ועם שר התקשורת ואנשי משרדו. 

תאוסדר הפעילות של חברות הטלוויזיה החדשות  אנו מקווים כי בעתיד
  הפועלות על גבי 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 "בפעילות בלה
 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 

 . צמאים ועודלעצמאיות, פנסיה חובה לע

3,281 

במטרותיו האיגוד פועל על  המצויהכתמיד וכמטרה עליונה  –חופש הביטוי 
 מנת לשמור על חופש הביטוי וחופש היצירה, הגיב ויגיב לכל ניסיון לפגוע בו.

 

איגוד  אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה:
ויזיה, חבר ונוספים בקולנוע ובטל התסריטאים יחד עם איגודי יוצרים ועובדים
 ,סיוע לנפגעות תקיפה מיניתהליוזמה של פורום הקולנועניות בסיוע מרכז 

ויזיה. ולפעול למען מיגור תופעת ההטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע והטל
האיגוד היה שותף לניסוח אמנה שנועדה להסדיר ולאכוף מערכת שתמנע 

 . יזיהוהקולנוע והטלופגיעות והטרדות מיניות בתעשיית 

 
 

 פגישות אישיות לייעוץ מקצועי
 

השנה שמנו לנו למטרה להכיר אישית את חברי האיגוד ולהיפגש איתם 
לפגישות ייעוץ מקצועיות. אחת לשבוע פוגש האחראי על היצירה המקורית 

עו"ד ליאור תמאם חבר או חברת איגוד, מקשיב ללבטיהם ומייעץ להם  -באיגוד
הקריירה שלהם, בשאלות משפטיות, מחלוקות בין שותפים,  בנושא קידום

נהלי עבודה ובכל עניין אחר בו הם פונים. שירות זה נוסף על המענה הטלפוני 
 .םהקבוע הניתן באיגוד לפניות חברי

 

 קשר עם קרנות הקולנוע
 

האיגוד ממשיך לקיים קשר שוטף עם קרנות הקולנוע השונות על מנת להבטיח 
הוגנת בלקטורה, בהגשות ובגישה למשאבים לתסריטאיות מתן הזדמנות 

ותסריטאים ובפרט לאלו הסובלים מחוסר ייצוג )תסריטאים מתחילים, נשים, 
 ערבים(.

 

 שינויים ותיקונים בקולות קוראים לשמירה על זכויות תסריטאים
 

האיגוד מעיין בכל קול קורא המפורסם לציבור התסריטאים/יות מטעם גופי 
רות הפקה, ובוחן את הדרישות המוצעות בו. במקרים בהם יש צורך שידור וחב

למשל  ההאיגוד פונה לגוף המפרסם ומבקש לתקן את הקול הקורא. כך קר
, אשר בעזרת משא ומתן אולפני הרצליההשנה עם הקול הקורא לחממה של 

הצלחנו לשנות את תנאיו כך שיתאים לתסריטאים מתחילים ושתהיה בידם 
 . הראשונה לכתיבת התסריטזכות הסירוב 
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 : שוטפתפעילות ציבורית 
 

גם השנה המשיך האיגוד לפעול באופן שוטף בכל מקום בו התבקש: המלצות 
על מועמדים למועצות ציבוריות ביניהן מועצת הרשות השניה, עמדות לשימועי 

וועדות ציבוריות, הפגנות למען חופש הביטוי, מאבק בנושא תאגיד השידור 
 ועוד. הציבורי

 
( האיגוד נמצא בחזית המאבק על 1הציבוריות הבולטות: ) ומפעילויותינמקצת 

( 2אסדרת הערוצים המשדרים על גבי האינטרנט )סלקום פרטנר ואחרים( )
בכל הדיונים המתקיימים במסגרת ועדת פילבר, ועדת אייל, ועדת שכטר, 

ומד על רפורמת קרא ואחרות, האיגוד מציג עמדות ומשתתף בדיונים וע
( השתתפות בדיוני 3)שמירה על היצירה המקורית, פרנסת חבריו וזכויותיהם 
 .ועדת הקרנות שהוקמה על ידי שרת התרבות מירי רגב

 

 13,361 סה"כ הוצאה עבור חזיתות ציבוריות: 

 

 

 

 (7201 שנת לסוףעובדים ומתנדבים )ארגוני . מבנה 2

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

 

   3 מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון:

 50 :מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון
 
 

 3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2017:
 

 
 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  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

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

 520044066ח"פ 
 

 
 
  כנושאי משרה או בתאגידים אלו  תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים ◼

 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 
 (לוויזיה בע"מ )תל"יהקולנוע והט

 520044066ח"פ 
 

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

 

האגודה למפעלי תרבות ונוער 
 סינמטק ת"א

 האיגוד שוכר אולמות וחללים בסינמטק לקיום אירועיו. 580002053ע"ר 

אתו"ס החברה לאומנות תרבות 
 וספורט חיפה בע"מ, 

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

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

  האגודה. זאת בהתאם לתקנון .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 7201 שנתבלעמותה ותים שניתנו השיר .4
 
 

 

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

 שניתן/הקניהות היקף כספי שנתי של השיר

ר, יועמ"ש ממ"ה, )יועמ"ש, הסכמי שכ ייעוץ משפטי
 (יח"צ וקשרי חוץ

12,976 

  ייעוץ חשבונאי
 אתר אינטרנט

4,692 
 ופרסום באינטרנט שיווק

 108,616 סדנאות, הרצאות וערבי תרבותפרויקטים: 
 
 
 :2017 שימוש בכספי תרומות בשנת .5
 

 הדין וחשבוןהשימוש שנעשה בתרומה בתקופת  התרומה מטרת התרומהסכום 

   

 
 

 
 
  :2017 עלויות גיוס התרומות בשנת .6

 

 הסכום שהתקבל עלות גיוס התרומה הגיוס אופן

   לא קיים

 
 

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

 :2017 השוטפת בשנת
 

תיאור הנכס/ 
 שהועברכסף 

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

לא הועברו 
נכסים או כספים 

 2017 בשנת

   

 
 
 
 :2017 שנתבפירוט עסקאות במקרקעין  .8

 
 

 :תיאור הנכס
 
 

 ___________________:חלקהתת  _________________ :חלקה  ___________________ :גוש
 
 

לא בוצעו עסקאות במקרקעין בשנת  -עמותה אין נכסי מקרקעיןל
2017 
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 העסקה:סוג 
 
 
 

 ים לעסקה:הצדדים האחר
 

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

  

 
 

 :_______________העסקה במסגרתהתקבל  \המחיר ששולם 
 
 
 :2017 עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת .9

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

הקשר בין הצד  לעסקהם ופרטיו של הצד השני ש העסקהסכום  העסקהסוג 
השני לעסקה לבין 

 העמותה

עידוד ותמיכה 
היצירה 

 מקוריתה
 בישראל

 

חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה  200,000
 בע"מ )תל"י( 
 520044066מספר ח"פ: 

למעלה ממחצית 
חברי העמותה בעלי 

 .מניות בתל"י

ים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה חברת התמלוג 41,531 שכירת משרד
 בע"מ )תל"י( 
 520044066מספר ח"פ: 

איגוד התסריטאים 
שוכר משרד 

 ממשרדיה של תל"י

 
 

 :2017 דרישה לתיקון ליקויים ע"י גורם מוסמך בשנת .10

 על ידי גורם מוסמך 2017היו דרישות לתיקון ליקויים בשנת לא 

ביצוע התיקונים על דיווח  שו לתיקוןפירוט הליקויים שנדר בתאריך שם הרשות המוסמכת

 )לרבות מועדים (

    

 
 

 :7201פירוט אירועים חריגים בשנת  .11
 

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

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

 :2017 תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת .12
 

 פעילות מקום

 יפו –תל אביב 
 

נו מנהלת העמותה , וממ64953 בתל אביב 1דוד המלך משרד העמותה נמצא ברחוב 
 את פעילותה לקידום מעמדם של תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.

 

 
 

 :2017פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת   .13
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 תאריך האירוע ההשפעה הכספית בשקלים חדשים תיאור האירוע

   

   

 
 עדכונים נוספים  .14

 
  .האסיפה הכללית המילולי לאישורהדין וחשבון  וח ועד להגשתמסוף שנת הדיו  ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירע

 

 

 פירוט העדכון בעניין מועד העדכון עדכון סעיף

 012533618ת"ז דניאל לפין   מנהלוועד מינוי ל 1.7.2018 11

התפטרות מוועד  1.7.2018 11
 מנהל  

 017884883מרלין וניג ת"ז  
 

התפטרות מוועד  1.7.2018  11
 מנהל  

 059850990שץ בראון ת"ז  דנה

 
 

 
 
 

 הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה  –חלק ב'  .15

 6.8.18ס, תה נכון ליום מילוי הטופבעלי תפקידים בעמו

 

 חברי ועד:

 

 
 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 27.01.2013 6266624, תל אביב 20דה האז  ניצן-מלמד שני 032271702

 writers@writersguild.org.il 0 5.8.2018 6436311 ת"א  19מאנה  בן סימון  נדב  033688136

 
 למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד לא מאפשר תקנון העמותה. 

 
 
 

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 סבא4יונתן מבצע  ניסקי ירון 033152620

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

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

 writers@writersguild.org.il 0.5 28.2.2017 4520518 ב, הוד השרון 5כלנית  מתן שירם 038306668

 writers@writersguild.org.il 0.5 28.2.2017   9238207 , ירושלים32/4עזה  אלון יששכר 036702868
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 חברי ועדת ביקורת:

 
 דואר אלקטרוני ל בתפקידמס' שנים כול תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז

 writers@writersguild.org.il 2 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 בתפקיד מס' שנים כולל תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז

 5252228ר"ג  13תובל  בוימפלק ישראל 054926969
 

25.9.09 9 writers@writersguild.org.il 

   במינוי רואה חשבון  לא חייבת העמותה 
 ועדת ביקורת 

 
 חתימת חברי וועד העמותה 

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

 המפורט לעיל. 2016
 

 של הדוח המילולי  14עד  1אישרה את סעיפים  5.8.18  האסיפה כללית מיום
 לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום מילוי טופס זה )חלקבנוסף, מצורפת הודעה באשר 

 ב' של הדוח המילולי(.  
 
 

 מדובר בחתימות אלקטרונית - : 1חבר ועד מספר 
 
 .ז: ת
 

  שם משפחה:
 

 שם פרטי:
 

 writers@writersguild.org.il מייל:
 

 חתימה:_____________________
 
 

 : 2 חבר ועד מספר
 

 ת.ז: 
 

  שם משפחה:
 

  שם פרטי:
 

 writers@writersguild.org.il מייל:
 

 חתימה:__________________
 

 
 
 


