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 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' 

 

 2015 פעולות עיקריות שבוצעו בשנת .1

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך 
 2015שנת 

הסכום שהוצא ע"י העמותה 
לביצוע הפעולות בהתאם 

 למופיע בדו"ח הכספי

 עיון והעשרה לחברי האיגוד

גוד התסריטאים קיים זו השנה השנייה אי: מסלול פיתוח סרטי אנימציה
מסלול מקצועי בשיתוף איגוד מקצועות האנימציה לפיתוח שיתופי פעולה 

צוותים של  8חדשים בין תסריטאים ויוצרי אנימציה. במסגרת הפרויקט גובשו 
תסריטאי/ת ואנימטור/ית, שפיתחו את הצעותיהם לסרטי אנימציה קצרים 

הכנה לפיצ'ינג שבסופו הוענקו מענקי פיתוח  ובאורך מלא. הצוותים עברו סדנת
 -קרן רבינוביץ'ש"ח להצעות הנבחרות מטעם  80,000-ש"ח ו 50,000בסך 

  וטלוויזיה. מיזם ירושלים לקולנועפרויקט קולנוע ו

בשיתוף ביה"ס לעריכה : מדיה לתסריטאים-קורס עריכת וידיאו וניו
חברות האיגוד המתמקדת ג'אמפקאט נבנתה תכנית לימודים ייעודית לחברי ו

 2014התכנית החלה בשנת  מדיה.-בהפקה עצמאית של סרטים קצרים וניו
  .2015ונמשכה עד מרץ 

יחד עם במלאת שנה לפטירתו, איגוד התסריטאים : אסי דיין עושה סצנה
איגוד הבמאים ערכו ערב מחווה ליצירותיו של אסי דיין. הערב נפתח בהקרנת 

חברים  ריך לכיסוי תחת". לאחר מכן עלו לבמהסרטו הקצר של דיין "המד
ודיברו על סצנות אהובות מתוך סרטיו של דיין אשר הוקרנו ושותפים ליצירה 

  .בפני הקהל

איגוד הבמאים ובמלאת שנה לפטירתו, איגוד התסריטאים : אפרופו הפנר
ערב לזכרו של אברהם הפנר. במסגרת האירוע עלו לבמה חברים  כוער

  נר ויצירתו. פיינו את הפי הקהל סיפור, תמונה או סצנה שאו בפנוקולגות והביא

 היוצרים והעובדים בקולנוע וטלויזיה ערכו איגודי: איגודי-טורניר קטרגל בין
אירוע שנועד לגבש וליצור סולידריות בין כל חברי האיגודים. חברי האיגודים 

ליצור קשרים התכנסו בפארק הירקון לטורניר קטרגל ידידותי וזכו להכיר ו
  אישיים ומקצועיים אלה עם אלה.

השתתף  2015גם בשנת  פורום הפיצ'ינג "הסיפור שלנו" בפסטיבל חיפה:
האיגוד באירוע השנתי שהוא אחד מהחשובים ביותר עבור ציבור התסריטאים 

  בישראל.
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האיגוד בהענקת השתתף  2015: גם בשנת פסטיבל חיפה, פרס התסריט
הבינלאומי  לקידום מעמדה של מלאכת התסריט פרס תסריט בפסטיבל 

  כמלאכה יסודית וחשובה בשרשרת העשייה הקולנועית. 

 2015-גם ב פיצ'ינג לסרטי ילדים בפסטיבל הבינ"ל לסרטי ילדים ונוער:
הצעות לתסריטים עלו לשלב  6פיק האיגוד את אירוע הפיצ'ינג לסרטי ילדים. ה

ינג ולאחר מכן הציגו את הצעותיהם הגמר, כותביהם עברו סדנת הכנה לפיצ'
אריה ומוטי אבירם זכו  -התסריטאים אלון גור .בפני שופטים מחו"ל ומהארץ

ח עבור ש" 20,000במענק פיתוח מטעם קרן הקולנוע הישראלי בסך של 
  תסריטם "צ'ומפי".

לצד : מיזם בינ"ל לקידום הפקה בפסטיבל הבינ"ל לסרטי ילדים ונוער
קיימה מסגרת ראשונה מסוגה לקידום תסריטים לשלב אירוע הפיצ'ינג הת

העניקו ם שישה מנחי. הפקה, בשילוב מועד מיוחד בקרן הקולנוע הישראלי
ליווי צמוד לאורך יומיים לשישה צוותים של יוצרים ומפיקים ישראליים שסרטי 

  הילדים שלהם נמצאים בשלבי מיון להפקה בקרן הקולנוע הישראלי.

MIX/ ד בשיתוף עם קרן גשר הקים מסגרת ליצירה משותפת האיגו: תמהיל
של צוותים מעורבים של יוצרים ויוצרות ערבים ויהודים. צוותים המורכבים 

אוקטובר מיוצר/ת יהודי/ה וערבי/ה הגישו את הצעותיהם כדי להתמודד ב
 4-ש"ח ל 40,000על השתתפות בסדנת פיתוח, מענק פיתוח בסך  2016

  .לתסריט הזוכה 250,000קה בסך הפ הצעות נבחרות, ומענק

יום עיון שעסק בהיבטים המקצועיים של מלאכת : יום עיון אדפטציה
כותב האדפטציה. יום העיון כלל הרצאה של התסריטאי מאור גילרמן ש

. לאחר 929מדיה -טים המבוססים על התנ"ך לסרטונים של פרויקט הניויתסר
יזיה, בפאנל ולסדרת טלומכן הוצג מקרה מבחן של עיבוד הספר "מקימי" 

שעיבדה את ספרה  השתתפו הסופרת נועה ירון והתסריטאית תמר מרום
, וכן סוכנת היוצרים אביטל כרמון שהציגה את ההיבטים המשפטיים לטלוויזיה

  . ייזיונווהטלושל עיבוד יצירה ספרותית למדיום הקולנועי 

גג הבינ"ל במסגרת חברות האיגוד בארגון ה: השנתי בישראל IAWGכנס 
 IAWGהכנס השנתי של ה 2015(, התקיים בשנת IAWGלאיגודי תסריטאים )

אביב בהשתתפות תסריטאים מן השורה הראשונה מכל העולם. הכנס -בתל
כלל דיונים מקצועיים בנושאי מעמד התסריטאי בעולם, הסכמים קיבוציים, 

הוצגו בפני  " בוWriting in Conflictחברות תמלוגים, ואף דיון תחת הכותרת "
  האורחים הסדרה "פאודה" והסרט "בית לחם". 

האיגוד תמך בהוצאת "ספר התסריט הקצר" של : הוצאת ספר תסריטים
פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. בספר שלושה תסריטים נבחרים שזכו 

  בפרסים וראיונות עם יוצריהם. 

התארחה  2015בשנת  כיתת אמן בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי:
טאית קייט ברנאו )"דם אמיתי", יבפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי התסר

"בית הקלפים"(. האיגוד ערך עמה כיתת אמן שכללה שני מפגשים שעסקו 
  בתהליך הכתיבה בחדר כותבים וכתיבה בצוות. 

את פעילות האיגוד וחשיבות הציגו נציגי  הצגת האיגוד בפני סטודנטים:
בפני סטודנטים לקראת סיום לימודיהם בחוג לקולנוע וטלויזיה ההתאגדות 

  באונ' ת"א, בביה"ס מעלה בירושלים ובביה"ס סם שפיגל. 

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

  עם יוצרים מקומיים.  מייםשיתופי פעולה בינלאו

ק אתר האיגוד החדש, אשר מציע הוש 2015בשנת : מיתוג ואתר אינטרנט
 .תוכן ושירותים ברמה מתקדמת ובנוחות מוגברת מבעבר

 

 שירותים לתסריטאים חברי איגוד

נאמן השיק -באמצעות סוכנות הביטוח זהר: תכנית פנסיה לחברי איגוד
עודית לתסריטאים המותאמת ספציפית לאופי השנה האיגוד תוכנית פנסיה יי

  .עבודת התסריטאי

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

  ה, הנחות על ספרים נבחרים, קורסידפוס, השכרת חלל עבודה בסדנאות הבמ
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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.

 

השנה הרחבנו את שרותי הייעוץ המשפטי שניתן  יעוץ משפטי וחשבונאי:
יני זכויות יוצרים, בעזרתו של מנכ"ל לחברי האיגוד בנושאים מקצועיים ובעני

האיגוד עו"ד ליאור תמאם. האיגוד ממשיך להיעזר בשירותי הייעוץ המשפטי 
נתן במאבקיו השונים ובייעוץ פרטני לחבריו. משרד -של משרד עו"ד סמדר בן

רו"ח ישראל בוימפלק ממשיך לספק לאיגוד שירותי ראיית חשבון ולהעניק 
  וד לפי הצורך.ייעוץ חשבונאי לחברי האיג

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

 

 חזיתות ציבוריות

יחד עם לה"ב )לשכת  2015בשנת האיגוד פעל : מו"מ עם גופי שידור
העצמאים בישראל( לניסוח הצעת חוק שתאפשר לו לנהל מו"מ קיבוצי עם גופי 

השידור בישראל. כמו כן, בשיחות ומפגשים עם גופי השידור הצליח האיגוד 
  לקבע סטנדרט אחיד לתשלום עבור פיתוח סדרות טלויזיה.

את בהצלחה האיגוד פעל וייצג : מאבק תסריטאי ערוץ מאיר לתמלוגים
תסריטאי "ערוץ מאיר" מול מעסיקיהם אשר סירבו לשלם להם תמלוגים עבור 

  יצירתם. 

האיגוד ממשיך  דום מעמד התסריטאי בפסטיבלים ומוסדות קולנוע:קי
פניית האיגוד בעקבות . כמו כן, שתתף בהענקת פרסי תסריט בפסטיבליםלה

סיכום הפעילות השנתית של "תסריטאים לחוברת נוספו לראשונה שמות 
  אשר נעדרו מהחוברות בשנים קודמות.  "הקולנוע בישראל

נה עשרות מחבריו השהאיגוד צירף : ם בהסתדרותהקמת פורום זכויות יוצרי
 לפורום המקצועי של יוצרים תחת מטריית ההסתדרות החדשה.

 

תנאי העבודה וזכויות הבעלות  ל: עמו"מ עם איגודי המפיקים והבמאים
מהווה צעד חשוב ומשמעותי להסדרת שוק מהלך שסחור של תסריטאים, והמ

  היצירה.

פעל עצמאיים חברי האיגוד הם עוסקים  הואיל ומרבית: פעילות בלה"ב
האיגוד לשיפור תנאיהם של עצמאיים במסגרת להב. בין היתר, בנושאי מוסר 

  ועוד... תשלומים, תשלומי מע"מ

איגוד התסריטאים  :המאבק להשקעה ביצירה מקורית ברשות השידור
השתתף בכל דיוני וועדות הכנסת שעסקו בהמשך השידורים בערוץ הראשון 

ת תאגיד השידור הציבורי החדש, כדי להבטיח את המשך ההשקעה והקמ
ביצירה הישראלית המקורית בשידור הציבורי. כמו כן נפגש האיגוד ועמד 

  . רד הכלכלה והתקשורתבקשר שוטף עם ראשי מש

נכחנו במספר פגיעות ואיומים על  2015בשנת  שמירה על חופש הביטוי:
שלילת תקציבים. רנות סרטים ואיום בחופש הביטוי בישראל, כמו ביטול הק

השמיע בקול ברור את הסכנה לדמוקרטיה הנשקפת  איגוד התסריטאים
  ובפעולות מחאה.  במכתבים לנבחרי ציבור, ממהלכים אלה באמצעי התקשורת

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

  הוגנת בלקטורה, בהגשות ובגישה למשאבים. .

בקולנוע ועובדים נוספים יחד עם איגודי יוצרים  מיסוי תשתיות אינטרנט:
חומסקי הצעת חוק -קנולר-באמצעות משרד עו"ד אפשטייןנו ובטלויזיה, ניסח

  שנועדה למסות את תשתיות האינטרנט. 

האיגוד השתתף בדיוני השולחן העגול, : מעבר לרישיונות ברשות השנייה
הביע את עמדתו בכתב ועשה מאמץ לשמור על זכויות התסריטאי והיצירה 

  הטלוזיונית והקולנועית בישראל.
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איגוד התסריטאים הופיע בפני : מיקוד רגולציה במועצת הכבלים והלוויין
של רגולציה על התוכן והשקעה  הוועדה והגיש את עמדתו בדבר הנחיצות

  .ביצירה מקורית

איגוד  אמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה:
התסריטאים יחד עם איגודי יוצרים ועובדים נוספים בקולנוע ובטלויזיה, חבר 

 ,סיוע לנפגעות תקיפה מיניתהליוזמה של פורום הקולנועניות בסיוע מרכז 
תופעת ההטרדות המיניות בתעשיית הקולנוע והטלויזיה.  לפעול למען מיגור

האיגוד היה שותף לניסוח אמנה שנועדה להסדיר ולאכוף מערכת שתמנע 
  .29.7.16-והושקה בבתעשיית הקולנוע והטלויזיה  פגיעות והטרדות מיניות

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

 

 

 

 

 

 (5201 שנת לסוףעובדים ומתנדבים )ארגוני . מבנה 2

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

 

  3 מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון:

 41 :מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון
 
 

 3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2015:
 

 
 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

 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:    
 
  -לא קיים-
 

 
 :תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון 
 
 

 טיב הזיקה בין העמותה לתאגיד תאגיד מספר שם התאגיד

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

520044066 
 

 תל"י תומכת כספית בפעילות העמותה. 
 

שם  מספר זיהוי
 פרטי

שם 
 משפחה

 תפקיד מספר שנים בתפקיד ברצף תאריך מינוי 

 מקוריתקידום יצירה  אחראי 2.75 2/4/2013  תמאם  ליאור 034465617

 אחראי תוכן ופרויקטים 3.4 23/07/2012 שקדי יונתן 032703373

 רכזת מערכת 1.4 1/8/2014 לוי צילה 037172038
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 תהוהיוו חלק מרכזי בפעילו 2015 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

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

32,445 

 27,922 ייעוץ חשבונאי
 אתר אינטרנט

12,636 
 שיווק ופרסום באינטרנט

 68,006 סדנאות, הרצאות וערבי תרבותפרויקטים: 
 
 
 :2015 שימוש בכספי תרומות בשנת .5
 

 בוןהדין וחשהשימוש שנעשה בתרומה בתקופת  התרומה מטרת התרומהסכום 

   

 
 

 
 
  :1520 עלויות גיוס התרומות בשנת .6

 

 הסכום שהתקבל עלות גיוס התרומה הגיוס אופן

   לא קיים

 
 

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

 :5201 השוטפת בשנת
 

תיאור הנכס/ 
 שהועברכסף 

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

לא הועברו 
נכסים או כספים 

 2015 בשנת

   

 
 
 
 :2015 שנתבפירוט עסקאות במקרקעין  .8

 
 

 :תיאור הנכס
 
 

 ___________________: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 

לא בוצעו עסקאות במקרקעין בשנת  -עמותה אין נכסי מקרקעיןל
2015 
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 (בעמותה לצד בעסקה

  

 
 

 :_______________העסקה במסגרתהתקבל  \המחיר ששולם 
 
 
 :1502 עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת .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

 

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

 520044066ספר ח"פ: מ

למעלה ממחצית 
חברי העמותה בעלי 

 מניות בתל"י 

 
 

 :2015 דרישה לתיקון ליקויים ע"י גורם מוסמך בשנת .10

 

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

 )לרבות מועדים (

  2015בשנת  דרישה ההייתלא   

 
 

 :2015ים בשנת פירוט אירועים חריג .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 

 מנושאי המשרה בה. העמותה או מי מנושאי המשרה בה, והגשת כתב האישום כנגד העמותה או כנגד מי
 
 

האירוע תיאור מועד האירוע  

 25/10/2015 
 

פרישה מהנהלת 
 האיגוד

 033996059ת.ז. דניאלה דורון 
 

 28/11/2015 
 

מינוי להנהלת 
  האיגוד

 033688136ת.ז.  סימון-נדב בן
 

 
 

 :5120 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 
 את פעילותה לקידום מעמדם של תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.

 

 
 

 :1520פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת   .13
 
 

 תאריך האירוע ההשפעה הכספית בשקלים חדשים תיאור האירוע

 םלא אירעו עניינים מהותיי
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 עדכונים נוספים  .14

 
  .האסיפה הכללית המילולי לאישורהדין וחשבון  מסוף שנת הדיווח ועד להגשת  ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירע

 

 

 פירוט העדכון בעניין מועד העדכון עדכון סעיף

אחראי התפטרות  1.2.2016 2
 תוכן ופרויקטים

 039906755ת.ז. יונתן שקדי 

מינוי רכזת  1.2.2016 2
מערכת לתפקיד 

אחראית תוכן 
 ופרויקטים

 037172038ת.ז.  צילה לוי

מינוי חברת וועד  5.6.2016 11
 מנהל

 017884883מרלין וניג ת.ז. 

 
 

 
 
 
 

 הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה  –חלק ב'  .15

 31.7.2016ס, 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 11 10.11.2004 63823ת"א  8מרכז בעלי מלאכה   ליאור עמית 055985030

 writers@writersguild.org.il 5 20.12.2010 ת"א  61הגיבור האלמוני  גוריון  עדן 031423577

 writers@writersguild.org.il 2 17.02.2013 , תל אביב8בן עזרא  שץ בראון דנה 059850990

 writers@writersguild.org.il 2 27.01.2013 , תל אביב20דה האז  ניצן-מלמד שני 032271702

 
 למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד לא מאפשר תקנון העמותה. 

 
 חברי ועדת ביקורת:

 

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

 בתפקיד

 דואר אלקטרוני

 writers@writersguild.org.il 10 19.10.2006 6514954ת"א   9יחיאלי  קמינצקי ליאורה 055593982

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

 writers@writersguild.org.il 8 30.10.2008 6330226ת"א  26יונה הנביא  גניהר עלמה 059171850

 writers@writersguild.org.il 6 20.12.2010 6722318ת"א  61הגיבור האלמוני  גוריון  עדן 031423577

 writers@writersguild.org.il 1 28.11.2015 6436311 ת"א  19מאנה  סימון-בן נדב 033688136

 writers@writersguild.org.il 2 5.10.14 6342714א', ת"א 28בר כוכבא  קלימן חן  034518183

 writers@writersguild.org.il 6 27.05.2010 6425806ת"א  7ברדיצ'בסקי  אל-קו ארז 034302075

 writers@writersguild.org.il 3 17.02.2013 4422104 , כפר סבא4מבצע יונתן  ניסקי ירון 033152620

 writers@writersguild.org.il 3 27.01.2013 6266624 , תל אביב20דה האז  ניצן-מלמד שני 032271702

 writers@writersguild.org.il 3 14.12.14 6200114ת"א  10ברנדייס  עידן רועי 032757742

 writers@writersguild.org.il 3 17.02.2013 6424610 , תל אביב8בן עזרא  שץ בראון דנה 059850990

 writers@writersguild.org.il 0.2 5.6.16 9442708 ירושלים 4גדרה  מרלין וניג 053315578
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 דואר אלקטרוני מס' שנים כולל בתפקיד תאריך מינוי כתובת שם משפחה  שם פרטי ת.ז

 writers@writersguild.org.il 3 17.02.2013 67776ת"א  53נחמני  קמינסקי יואל 050598143

 writers@writersguild.org.il 4 18.06.2012 42920בית יצחק  95השרון  זליג ירון 054869565

 
 

 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 3 writers@writersguild.org.il 

   במינוי רואה חשבון  לא חייבת העמותה 
 ועדת ביקורת 

 
 חתימת חברי וועד העמותה 

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

 המפורט לעיל. 2013
 

 של הדוח המילולי  14עד  1אישרה את סעיפים  31.7.16 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 
 

 ת.ז: 
 

  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:__________________
 

 


