
תדירות מפגשים / תאריכי מפגשיםמנחיםתיאורשם האירועמס"ד
מפגשים סה"כ

שעות (תרומה 
גופים נתמכים נוספים בארגוןעלותמס' משתתפיםלקהילה בדקות)

סיווג הפעולהלוקיישןאו הפקה

מגזין קולנוע נשים1
איגוד התסריטאים שיתף פעולה ביצירת מגזין 

חגיגי המסקר 50 שנות קולנוע עלילתי 
מנקודת המבט של חלוצות הקולנוע בישראל.

יוצרות הקולנוע הבכירות מיכל בת אדם, 
עידית שחורי, מירה רקנאטי, נורית אביב, 

נלי גלעד ועוד
זמין אונליין8.3.2021

-

מקוון סינמטק תל אביב1000-
https://is.gd/kz1pzWקידום אמנים ותיקים

ראיון עם תסריטאי/ת קולנוע בכיר/ה לארכיוןמאגר עדויות הקולנוע2
המקוון שמגולל את סיפור הקולנוע הישראלי.

המראיין: הבמאי והתסריטאי מרט 
פרחומובסקי ("תל אביב"), המרואיינת: 
התסריטאית חברת האיגוד עלמה גניהר 

("שלוש אמהות")

זמין אונליין1.5.2021

-

מקוון קרן הקולנוע הישראלי3000-
https://is.gd/kz1pzWקידום אמנים ותיקים

חדרי כותבים תא הצעירים - 3
ינואר עד אפריל 2021

חדר הכותבים לתא הצעירים באיגוד הוא 
מפגש של שלוש שעות בו עוברים על 

החומרים של המשתתפים חברי האיגוד, 
מקבלים ונותנים הערות הדדיות, נהנים 

מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת לכתיבה.

18.1.2021 15.2.2021 , התסריטאית ועורכת התסריט שירה ברוך
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין15.3.2021417:00-20:00150, 19.4.2021 

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדרי כותבים דצמבר-ינואר 4
2021

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

תסריטאים ועורכי תסריט מנוסים: שירה 
ברוך, ארז פולק ומאור גילרמן

 27.12.2020 שירה, 
10.1.2021 מאור, 21.1.2021 

ארז, 31.1.2021 שירה
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין416:00-19:00121060

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדרי כותבים ינואר-מרץ 52021

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

תסריטאים ועורכי תסריט מנוסים: שירה 
ברוך, ארז פולק ומאור גילרמן

 11.2.2021 ארז, 14.2.2021 
מאור, 28.2.2021 שירה, 

11.3.2021 ארז
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין416:00-19:00121060

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדרי כותבים מרץ-מאי 62021

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

תסריטאים ועורכי תסריט מנוסים: ארז 
פולק ומאור גילרמן

 14.3.2021 מאור, 
18.4.2021 מאור, 29.4.2021 

ארז, 9.5.2021 מאור
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין416:00-19:00121060

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדרי כותבים מאי-יוני 72021

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

תסריטאים ועורכי תסריט מנוסים: ארז 
פולק ומאור גילרמן

9.5.2021 מאור, 27.5.2021 
ארז 10.6.2021 ארז, 

20.6.2021 מאור (במשרד 
האיגוד)

מקוון ממשרד האיגוד בתלאין416:00-19:00121060
אביב וחדר הישיבות באיגוד

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

חדרי כותבים יולי-אוגוסט 82021

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

תסריטאים ועורכי תסריט מנוסים: שירה 
ברוך, ארז פולק ומאור גילרמן

29.7.2020 ארז 15.8.2021 
שירה 19.8.2021 ארז  

22.8.2021 מאור
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין416:00-19:00121060

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

כתיבת תסריט לסרט קצר עם 9
טלי יעקב

סדנה במהלכה כותבים ומשכתבים תסריט 
לסרט קצר, ובסופה נערך פיצ'ינג מול 

התסריטאי והבמאי אלון נוימן.

חברת האיגוד, התסריטאית ומדריכת 
סדנאות הכתיבה טלי יעקב. אורח: חבר 

ההנהלה אלון נוימן ("המלחינה")

 ,26.7.2021 ,19.7.2021
 ,9.8.2021 ,2.8.2021

 ,23.8.2021 ,16.8.2021
 ,6.9.2021 ,30.8.2021
20.9.2021 ,13.9.2021

מקוון ממשרד האיגוד בתלאין1019:00-22:00100
אביב וחדר הישיבות באיגוד

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

סדנת פרוזה לתסריטאים - 10
מחזור רביעי

המשתתפים מוציאים את תסריט החלומות 
מהמגירה וכותבים לו חיים חדשים כספר - 
יצירה בעלת חיים בפני עצמה שגם תעזור 
לקדם את כתיבת והפקת הסדרה או הסרט.

מנחה: התסריטאי והסופר חבר האיגוד 
אלון רותם ("הפלנטונים"). רכזת: שירה 

ברוך

 ,24.3.2021 ,17.3.2021
 ,15.4.2021 ,31.3.2021
 ,29.4.2021 ,22.4.2021
 ,13.5.2021 ,6.5.2021
27.5.3031 ,20.5.2021

מקוון ממשרד האיגוד בתלאין1019:00-22:00100
אביב וחדר הישיבות באיגוד

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

סדנת פיתוח הצעה לסדרה11
סדנה מיוחדת לפיתוח הצעות לסדרות מכל 
ז'אנר, לכדי מסמך הצעה לסדרת טלוויזיה 

המיועד למכירה לגופי שידור ולחברות הפקה.

התסריטאי היוצר חבר האיגוד חיים 
אביחיל  ("שלטון הצללים")

 ,11.2.2021 ,25.01.2021
 ,15.3.2021 ,1.3.2021
25.4.2021 ,5.4.2021

מקוון ממשרד האיגוד בתל אין619:00-22:00107792
אביב

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

פעילות ארגונית קבוצתית

1

2021 רבמצד דע ראוני םיאטירסתה דוגיא תויוליעפ



סדנת כניסה לתעשייה לתא 12
הצעירים באיגוד

מפיקת הפרוייקטים והתסריטאית שירה ברוך 
מנחה קבוצה מיוחדת לקידום מקצועי ופיתוח 

קריירה עבור חברי האיגוד התסריטאים 
בתחילת דרכם. הקבוצה נפגשת בנושאים 

שונים: פיתוח קריירה, קידום מקצועי, שיפור 
פרקטיקות כתיבה, התנהלות מול מפיקים 
וגופי שידור, סדנאות בוטיק ופגישות עם 

תסריטאים ואנשי מפתח בתעשייה.

התסריטאים והיוצרים חברי האיגוד - נדב 
בן סימון על היום שאחרי הלימודים, מיכל 
אבירם על כתיבת פיילוט, יובל הורוביץ 
מנהל הדרמה בקשת על טיפים להצעה 
מנצחת, ואיתי חסיד על התסריטאי היוזם

 ,2.3.2021 ,1.2.2021
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין31.5.2021418:00-21:00300, 25.7.2021

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

13
 Scriptwise סדנה להכשרת 

לקטורים ועורכי תסריט - 
סבסוד לחברי איגוד

סדנה המקנה כלים לניתוח תסריט, במסגרתה 
מתנהל דיון ביקורתי בתסריטים שהופקו, 

ולבסוף משובים הדדיים לתסריטים בפיתוח 
של משתתפי הסדנה.

מרצה הסדנה: התסריטאי חבר האיגוד 
אריק קפלון, רכזת הסדנה: נגה חביון

 ,21.2.2021 ,14.2.2021
 ,7.3.2021 , 28.2.2021
 ,21.3.2021 ,14.3.2021
 ,11.4.2021 ,4.4.2021

 ,25.4.2021 ,18.4.2021
 ,9.5.2021 ,2.5.2021

 ,23.5.2021 ,9.5.2021
13.6.2021 ,30.5.2021

מקוון ממשרד האיגוד בתל אין1518:30-21:30120
אביב וחדר הישיבות באיגוד

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

14
מחזור שני לרזידנסי ישראל-

צרפת: כיתות אמן

 CNC-החממה היא פרוייקט בחסות ה
הצרפתי, שגרירות צרפת בישראל, פסטיבל 
Series Mania, איגוד המפיקים הישראלי 

וקרן גשר לקולנוע. במסגרתה, יוצרים שעברו 
את שלב הלקטורה מצוותים ליוצרים צרפתים 
וזוכים לשבוע של הרצאות ועבודה אישית מול 
מנטורית בכירה מהתעשייה - לשיפור הצעה 
 Series Mania לסדרה שתתחרה בפסטיבל

היוקרתי בצרפת.

אחראי פיתוח דרמות בינ"ל בקשת - יובל 
הורוביץ, התסריטאי והבמאי שי בן עטר 

("נבסו")

 ,23.2.2021 ,22.2.2021
25.2.2021 ,24.2.20214 ,9:00-18:00 

מקוון ממשרד האיגוד בתל אין60250 דק הפסקה
אביב

סדנה / קורס / 
השתלמות מקצועית

סדנה המציגה כלים שימושיים לעיצוב דמויותסדנת פיתוח דמויות15
לפי תיאוריות מתסריטאות ומפסיכולוגיה.

מנחה: התסריטאי חבר הנהלת האיגוד 
מתן שירם. רכזת: שירה ברוך

 ,16.3.2021 ,9.3.2021
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין1.4.2021418:00-21:00180, 8.4.2021

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

סדנת זכויות יוצרים לתסריטאים16

מהי חשיבות מעמד החתימה על הסכם? איך 
להגן על הזכויות בשליחת התסריט שלי? ועל 
מה אין זכויות יוצרים? כל זאת ועוד דגשים 

חשובים על זכויות התסריטאי - בסדנה 
משפטית הבלעדית לאיגוד.

יועמ"ש ואחראי היצירה המקורית באיגוד 
עו"ד ליאור תמאם

 ,20.6.2021 ,18.4.2021
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין9.8.2021416:00-19:00200, 1.12.2021 

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדר הכותבים תא הצעירים - 17
יוני עד נובמבר

חדר הכותבים לתא הצעירים באיגוד הוא 
מפגש של שלוש שעות בו עוברים על 

החומרים של המשתתפים חברי האיגוד, 
מקבלים ונותנים הערות הדדיות, נהנים 

מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת לכתיבה.

מזכיר האיגוד מאור גילרמן, אחראית 
הפרוייקטים שירה ברוך

 ,20.7.2021 ,21.6.2021
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין19.9.2021417:00-20:00152246.4, 23.11.2021

אביב
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

חדר כותבים חיפאי - אוקטובר 18
עד ינואר

חדר הכותבים הוא מפגש של שלוש שעות בו 
עוברים על החומרים של המשתתפים חברי 
האיגוד, מקבלים ונותנים הערות הדדיות, 
נהנים מקשרים חדשים ומקבעים מסגרת 

לכתיבה.

חבר האיגוד, תסריטאי ועורך תסריט 
מנוסה: ארז פולק

 ,18.11.2021 ,28.10.2021
סדנה / קורס / מקוון מסינמטק חיפהאין23.12.2021416-19103840, 20.1.2022

השתלמות מקצועית

19
סדנת כניסה לתעשייה 

לתסריטאים צעירים - לאורך 
השנה

סדנה מיוחדת עם כלים פרקטיים להשתלבות 
בצוות כותבים, היישר מאנשי המקצוע 

הבכירים בתעשייה.

התסריטאית והיוצרת מיכל קופר קרן 
("ספיידרז", "כדברא", "אולי הפעם") נדב 

בן סימון ("ספיידרז", "בית הכלבים", 
"אלישע"), נטלי מרכוס ואסף בייזר 

("היהודים באים", "הנחלה"), אלעד חן 
("אלישע"), גיא אדלר (תם אהרון)

 ,28.11.2021 ,24.10.2021
,15.3.2022  ,7.4.2022

30.6.2022
מרכז עינב לתרבות בגןאין418:30-21:30556639.88

העיר
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

סדנת התנהלות בתעשייה לתא 20
הצעירים באיגוד

מפיקת הפרוייקטים והתסריטאית שירה ברוך 
מנחה קבוצה מיוחדת לקידום מקצועי ופיתוח 

קריירה עבור חברי האיגוד התסריטאים 
בתחילת דרכם. הקבוצה נפגשת בנושאים 

שונים: פיתוח קריירה, קידום מקצועי, שיפור 
פרקטיקות כתיבה, התנהלות מול מפיקים 
וגופי שידור, סדנאות בוטיק ופגישות עם 

תסריטאים ואנשי מפתח בתעשייה.

מזכיר האיגוד מאור גילרמן, אחראית 
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין31.12.2021418:00-21:00250, 5.8.2021הפרוייקטים שירה ברוך

אביב וחדר הישיבות באיגוד
סדנה / קורס / 

השתלמות מקצועית

היום שאחרי - עם תסריטאי סם 21
שפיגל

במפגש שמטרתו להכיר את התעשייה ישירות 
מאנשי המקצוע: נציגי איגודי היוצרים הגיעו 

לספר על פעילות האיגודים, מה חדש 
בתעשייה ולמה חשוב להתאגד.

רכזת מגמת תסריטאות עינת פינסקי 
וצוות האיגוד: אחראית הפרוייקטים שירה 

ברוך והרכזת ורד חלוצי
מקוון ממשרד האיגוד בתלאין17.11.2021110-13200

סיוראביב

2



היום שאחרי הלימודים - עם 22
תסריטאי מנשר

במפגש שמטרתו להכיר את התעשייה ישירות 
מאנשי המקצוע: נציגי איגודי היוצרים הגיעו 

לספר על פעילות האיגודים, מה חדש 
בתעשייה ולמה חשוב להתאגד.

מארחת מטעם ביה"ס: המרצה 
והתסריטאית חברת האיגוד רותי לב ארי. 

אחראית הפרוייקטים שירה ברוך
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין6.1.2021117:00-20:00200

סיוראביב

היום שאחרי הלימודים - עם 23
תסריטאי אונ' ת"א

במפגש שמטרתו להכיר את התעשייה ישירות 
מאנשי המקצוע: נציגי איגודי היוצרים הגיעו 

לספר על פעילות האיגודים, מה חדש 
בתעשייה ולמה חשוב להתאגד.

מארח מטעם ביה"ס: המרצה והתסריטאי 
אסף צפור ("בטיפול"). מזכיר האיגוד 

מאור גילרמן, אחראית הפרוייקטים שירה 
ברוך והרכזת ורד חלוצי

מקוון ממשרד האיגוד בתל אין18.5.2021110:00-13:00200
סיוראביב

מחזור שני לרזידנסי ישראל-24
צרפת: מנטורינג

 CNC-החממה היא פרוייקט בחסות ה
הצרפתי, שגרירות צרפת בישראל, פסטיבל 
Series Mania, איגוד המפיקים הישראלי 

וקרן גשר לקולנוע. במסגרתה, יוצרים שעברו 
את שלב הלקטורה מצוותים ליוצרים צרפתים 
וזוכים לשבוע של הרצאות ועבודה אישית מול 
מנטורית בכירה מהתעשייה - לשיפור הצעה 
 Series Mania לסדרה שתתחרה בפסטיבל

היוקרתי בצרפת.

חברות האיגוד והתסריטאיות שני מלמד 
ניצן ("מפלצות קטנות") - לקטורה באוק-

נוב, רונית וייס ברקוביץ' - מנטורינג המכוון 
לגיוס כספים בפסטיבל

מקוון ממשרד האיגוד בתל קרן גשר לקולנוע רב תרבותי21.1.2021112:00-15:00250
אביב

מפגש הכוונה לגיוס 
כספים

אירוע פיצ'ינג בפסטיבל סרטי 25
נשים בירושלים

אירוע פיצ'ינג לתסריטאיות בלבד. השנה יותר 
מ-200 הצעות הוגשו לקול קורא 'קצרות' 

לפיתוח סרטים קצרים עלילתיים של יוצרות. 
הפרוייקטים שעלו לגמר התחרו על מענקי 
פיתוח של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

זיו נווה מנכלית קרן גשר, מנחה: נעה 
אושרוב, שופטות: הבמאית ישראלה 
שאער מעודד, המפיקה מיה פישר 

והמפיקה אורית זמיר

מפגש הכוונה לגיוס מקוון מסינמטק ירושליםפסטיבל סרטי נשים בירושלים11.3.2021110:00-13:00251000
כספים

26
סדנת כתיבה סדרתית עם 

 SERIES - נטפליקס
REALIZATION

כחלק ממאמצינו להגדלת ההשקעה ביצירה 
ישראלית - הכוללת נסיונות ליצירת שיתופי 
פעולה עם ענקיות הסטרימינג דוגמת אמזון 
פריים, הולו, דיסני ונטפליקס, יצרנו לחברי 
האיגוד סדנה שעיקרה כתיבה ופיצ'ינג של 

סדרות טלויזיה למכירה לגופי שידור.

בהנחיית אחד מראשי תחום השקעה 
בכשרונות ופיתוח בנטפליקס - כריס מאק, 
ובהשתתפות יו"ר האיגוד התסריטאי נדב 

בן סימון ("ספיידרז")

מקוון ממשרדי נטפליקס נטפליקס28.4.2021114:00-17:003000
באמסטרדם

מפגש הכוונה לגיוס 
כספים

27
מרתון שיפור הצעות של סדרות 
ילדים לתא הצעירים - לקראת 
ההגשה לניקולודיאון ולזום

מרתון שיפור הצעות לפרוייקטים שונים: 
היוצרים עולים בזה אחר זה ומציגים את 
ההצעה שלהם לסרט או לסדרה בפני 

תסריטאים מהתעשייה. במסגרת המרתון, 
היוצרים חברי האיגוד מקבלים כלים לשיפור 
ההצעות שלהם באופן שיגדיל את סיכוייהם 

לגייס מימון לפרוייקט.

התסריטאי חבר האיגוד אלון רותם 
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין9.6.2021119:00-22:00271600("הפלנטונים")

אביב
מפגש הכוונה לגיוס 

כספים

מרתון לקראת הגשות למועד 28
פיתוח קרן רבינוביץ'

מרתון שיפור הצעות לפרוייקטים שונים: 
היוצרים עולים בזה אחר זה ומציגים את 
ההצעה שלהם לסרט או לסדרה בפני 

תסריטאים מהתעשייה. במסגרת המרתון, 
היוצרים חברי האיגוד מקבלים כלים לשיפור 
ההצעות שלהם באופן שיגדיל את סיכוייהם 

לגייס מימון לפרוייקט.

התסריטאי חבר האיגוד תומר און 
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין4.8.2021117:00-20:0032960("כדברא")

אביב
מפגש הכוונה לגיוס 

כספים

מרתון לקראת הגשות למועד 29
פיתוח קרן הקולנוע הישראלי

מרתון שיפור הצעות לפרוייקטים שונים: 
היוצרים עולים בזה אחר זה ומציגים את 
ההצעה שלהם לסרט או לסדרה בפני 

תסריטאים מהתעשייה. במסגרת המרתון, 
היוצרים חברי האיגוד מקבלים כלים לשיפור 
ההצעות שלהם באופן שיגדיל את סיכוייהם 

לגייס מימון לפרוייקט.

התסריטאי חבר האיגוד תומר און 
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין18.8.2021117:00-20:0035960("כדברא")

אביב
מפגש הכוונה לגיוס 

כספים

30
אירוע הפיצ'ינג בכנס הפיצ'ינג 

הבינלאומי ה-1 לסדרות 
טלוויזיה בפסטיבל חיפה

כנס הפיצ'ינג הבינלאומי הוא במה יצירתית 
להצגת סרטי עלילה באורך מלא בשלבים 

שונים של פיתוח והפקה בפני שולחן בינלאומי 
של אנשי קולנוע בכירים ביניהם מפיקים, 
מפיצים, נציגי גופי שידור, מנהלי קרנות 

ופסטיבלים, מנהלי פלטפורמות מקצועיות. 
מטרת הכנס לחזק קשרים בינלאומיים 

לשיתופי פעולה וקו-פרודוקציות ולאפשר משוב 
יצירתי בשלבים מוקדמים של העשייה.

מנחת הכנס חברת האיגוד התסריטאית 
והמפיקה רותי לב ארי, והתסריטאי עודד 

גרובר
פסטיבל הסרטים הבינלאומי 22.9.2021112:00-17:00301000

מפגש הכוונה לגיוס מקוון מסינמטק חיפהחיפה
כספים
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31
מפגשים אישיים בכנס הפיצ'ינג 

הבינלאומי ה-1 לסדרות 
טלוויזיה בפסטיבל חיפה

 התסריטאים שנרשמו מראש קיימו מפגשים 
אישיים עם אורחי אירועי התעשייה בפסטיבל, 
ליצירת שיתופי פעולה וגיוס מימון לפרוייקטים 

שכתבו.

קלודיה טרונייר, מנהלת הדרמה, ארטה, 
לי מייסון, מנהל המחלקה התסריטאית 

דיסני פלוס, בנג'מין דופה, תסריטאי, בין 
היתר 10%, דיאנה ברתה, מנהלת 

המכירות והרכש הבינלאומי ווילד באנצ', 
מנון דרייניק, מנהלת המחלקה 

התסריטאית טלוויזיה, ווילד באנצ', 
פרנצ'סקו קפורו, מנהל הפורום בפסטיבל 
סיריס מניה, אינס הוייט, רכזת התכנית 
לכתיבה פסטיבל סיריס מניה, ועוד

פסטיבל הסרטים הבינלאומי 23.9.2021117:00-21:00301000
מפגש הכוונה לגיוס מקוון מסינמטק חיפהחיפה

כספים

פאנל בנושא רגולציה וועדת 32
פולקמן

ועדת פולקמן היא ועדה בראשות מר רועי 
פולקמן, לבחינת תחום השידורים בישראל. 
מטרתה לבחון את התאמת הרגולציה לשוק 

השידורים הנוכחי, שוק שעבר בשנים 
האחרונות שינויים מהותיים באופן אספקת 

וצריכת התוכן. בפאנל השתתפו נציגי 
האיגודים יחד עם תל"י חברת התמלוגים, 

הסברנו על המלצותינו לועדה וענינו על שאלות 
החברים בנושא שעתיד להשפיע על התעשייה 

משמעותית.

בהנחיית חבר האיגוד התסריטאי יאיר 
רווה, בהשתתפות: יו"ר האיגוד נדב בן 
סימון, אחראי היצירה המקורית ליאור 

תמאם (עו"ד) ואופירה לובניצקי מנכ"לית 
תל"י - חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע 

והטלוויזיה בישראל

17.1.2021119:00-21:0020167
איגוד הבמאיות והבמאים, 

איגוד השחקנים שח"ם, איגוד 
מקצועות הסט אקט

מקוון ממשרד האיגוד בתל 
מפגש מקצועיאביב

33
כיתת אמן בפסטיבל 

הסטודנטים: מסרט גמר 
לסדרת טלוויזיה

שני יוצרים יצרו סרט קצר ואז נפגשו לכתוב 
ביחד סדרת טלוויזיה שהיא תמהיל של שני 

הסרטים הללו. התסריטאית והבמאית עטרה 
פריש והתסריטאי ניר ברגר שכתבו ביחד את 

הסדרה "המפקדת" (כאן 11) התארחו 
בפסטיבל לספר על תהליך הכתיבה 

המשותפת.

היוצרים והתסריטאים עטרה פריש וניר 
ברגר. בהנחיית סטודנט הקולנוע הבמאי 

שאולי מלמד
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 23.6.21114:30-16:30503500

מפגש מקצועיסינמטק תל אביבסטודנטים

פרלמנט האיגוד - יולי 342021
מפגש לחברי האיגוד כדי לדבר, לברך, 

להתלונן, לשמוע מה חדש, לקבל הכוונה 
מקצועית ולהכיר קולגות.

יו"ר האיגוד נדב בן סימון וצוות האיגוד: 
מזכיר האיגוד מאור גילרמן, אחראית 

הפרוייקטים שירה ברוך והרכזת ורד חלוצי
מפגש מקצועיפאפי צ'ולואין27.7.21118:00-20:0015646

זה אף פעם לא כותב את עצמו -35
 פסטיבל קולנוע במצפה רמון

סדנה פרקטית על איך להפוך את השגרה 
שלנו לתסריט מרגש ומצחיק.

בהנחיית חבר האיגוד התסריטאי אלעזר 
מפגש מקצועימצפה רמון אולם סינמכתשפסטיבל קולנוע מצפה רמון26.8.2021110:30-13:00355000מאק ("רון")

פרלמנט אוקטובר36
מפגש חודשי לחברי האיגוד כדי לדבר, לברך, 

להתלונן, לשמוע מה חדש, לקבל הכוונה 
מקצועית ולהכיר קולגות.

יו"ר האיגוד נדב בן סימון וצוות האיגוד: 
אחראי היצירה המקורית ליאור תמאם, 
מזכיר האיגוד מאור גילרמן, אחראית 

הפרוייקטים שירה ברוך והרכזת ורד חלוצי

מפגש מקצועיפאפי צ'ולואין27.10.2021118:00-20:0015397

ספידייטינג "הצהרת כוונות" 37
באניניישן

הצהרת כוונות היא יציאה ראשונה לדרך בין 
שני שותפים אפשריים לפרוייקט חדש. באירוע 

יתקיימו פגישות קצרות בין תסריטאים 
ואנימטורים, חברי האיגודים, בהן כל יוצר יציג 

בזמן נתון את תיק העבודות שלו ו/או את 
הפרוייקט שהוא מעוניין להפיק בתחום 

הקולנוע.

ראש מיזם י-ם יורם הוניג, מנהלת 
הפסטיבל תמי ברנשטיין, וצוות האיגודים: 

בן מולינה, שירה ברוך וורד חלוצי
איגוד מקצועות האנימציה, ללא עלות5.11.2021110:00-12:3016

מפגש מקצועיסינמטק ירושליםפסטיבל אניניישן

חדר כתיבה ליוצרות חרדיות38

מפגש מיוחד בין יוצרות קולנוע חרדיות עם 
מנחות ומנחים בכירים מתעשיית התסריטאות 
בארץ, כדי להקנות להן השכלה תסריטאית 
מקצועית שתקדם אותן בתעשיית הקולנוע. 

מטרת חדר הכותבות היא להכין את 
הפרויקטים של היוצרות לכדי הגשה לקרנות 

הקולנוע במסלול פיתוח.

אחראית הפרוייקטים באיגוד שירה ברוך, 
ומנהלות פורום הקולנועניות החרדיות 

ציפי מנהיימר ורותי ברסקי
מפעל הפיס ופורום יוצרות 19.10.2021118010681.62

הקולנוע החרדיות
אולם מקום למחשבה בתל 

אביב
תרומה לקהילה - 

יוצרות קולנוע חרדיות

מפעל הפיס ופורום יוצרות 26.10.2021118010459.74""חדר כתיבה ליוצרות חרדיות39
הקולנוע החרדיות

אולם מקום למחשבה בתל 
אביב

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

מפעל הפיס ופורום יוצרות 9.11.2021118010393.26""חדר כתיבה ליוצרות חרדיות40
הקולנוע החרדיות

אולם אחים בעד אחים 
רמת גן

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

מפעל הפיס ופורום יוצרות 23.11.2021118010389.66""חדר כתיבה ליוצרות חרדיות41
הקולנוע החרדיות

אולם אחים בעד אחים 
רמת גן

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

מפעל הפיס ופורום יוצרות 14.12.2021118010207.11""חדר כתיבה ליוצרות חרדיות42
הקולנוע החרדיות

מקוון ממשרד האיגוד בתל 
אביב

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

מפעל הפיס ופורום יוצרות 28.12.2021118010150.2""חדר כתיבה ליוצרות חרדיות43
הקולנוע החרדיות

מקוון ממשרד האיגוד בתל 
אביב

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

4



סדנת סינופסיס לחרדיות עם 44
עלמה גניהר

סדנה להכרות עם מושגי היסוד בכתיבת 
הסינופסיס (תקציר הסרט) ורכישת כלים 

לשיפור הסרט שלנו לקראת הגשה לקרנות.

תסריטאית חברת האיגוד עלמה גניהר 
("שלוש אמהות") ורכזות מטעם פורום 
הקולנועניות החרדיות - ציפי מנהיימר 

ורותי ברסקי

מפעל הפיס ופורום יוצרות 3.11.20211150121755
הקולנוע החרדיות

מקוון ממשרד האיגוד בתל 
אביב

תרומה לקהילה - 
יוצרות קולנוע חרדיות

סדנת פיתוח דמויות לחרדיות 45
עם מתן שירם

סדנה המציגה כלים שימושיים לעיצוב דמויות 
לפי תיאוריות מתסריטאות ומפסיכולוגיה.

מנחה: התסריטאי חבר הנהלת האיגוד 
מפעל הפיס ופורום יוצרות 7.12.20211180200מתן שירם. רכזת: שירה ברוך

הקולנוע החרדיות
מקוון ממשרד האיגוד בתל 

אביב
תרומה לקהילה - 

יוצרות קולנוע חרדיות

אירוע השקה לאמנת "יוצרים 46
תרבות שווה"

אירוע חגיגי להזנקת קמפיין לקידום בעלי 
מוגבלויות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. 
הקמפיין נועד לרתום את אנשי התעשייה 
למטרה החשובה ולאפשר הזדמנות שווה 

לאנשים עם מוגבלות להשתלב בה. לאמנה 
/https://diversity-studio.co.il <<

שר התרבות מר חילי טרופר, מנכ״ל 
תאגיד השידור הציבורי אלדד קובלנץ, 

מנכ"לית קרן גשר לקולנוע רב תרבותי זיו 
נווה, סמנכ״לית קרן משפחת רודרמן גליה 

גרנות, יו״ר איגוד הבמאיות והבמאים 
לימור פנחסוב, נציגי איגודי היוצרות 

והתעשייה

2.12.20211120804326.66

איגוד הבמאיות והבמאים, קרן 
גשר לקולונוע רב תרבותי, 
שח"ם – ארגון השחקניות 
והשחקנים, איגוד מקצועות 

האנימציה, אקט - איגוד 
עובדי/ות תעשיית הקולנוע 

והטלוויזיה בישראל והאקדמיה 
הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

תרומה לקהילה - קולנוע לב תל אביב
אנשים עם מוגבלויות

47
"קולנוע משלהן" - הענקת ספר 
החוקר קולנוע נשי חרדי לחברי 

וחברות האיגוד

בראשית שנות האלפיים מתחילה לצמוח, 
לראשונה בישראל, תעשיית קולנועית חרדית. 
תעשייה זו פועלת על בסיס ניסיונות בוסריים 
קודמים בתחום התיאטרון והאומנויות בכלל 

המיועדים למגזר החרדי. ספרה של מרלין וניג 
מציע, לראשונה בספרות המחקר, הצצה 

נדירה לקולנוע ייחודי ומרתק זה.

תרומה לקהילה - משרד האיגודאין1.4.2021160151247חברת האיגוד ומבקרת הקולנוע מרלין וניג
יוצרות קולנוע חרדיות

רב-שיח ליוצרים עם מוגבלויות48
איגוד התסריטאים הזמין את חברי וחברות 

האיגוד לשיחה בנושא שילוב בעלי מוגבלויות 
בעולם הקולנוע והטלוויזיה.

מזכיר האיגוד מאור גילרמן ואחראית 
מקוון ממשרד האיגוד בתל אין30.5.20211120150הפרוייקטים שירה ברוך

אביב
תרומה לקהילה - 
אנשים עם מוגבלויות

"מועדון כתב" על קולנוע 49
בפסטיבל הסטודנטים

מועדון כתב הינו במה לקרבות ידידותיים בין 
אמני המילה הכתובה. במהלכו נבחרים 

בקפידה 6 כותבים וכותבות אשר מחולקים ל 
3 צמדים. כל צמד מקבל מבעוד מועד זוג 

מילים מנוגדות; על צמד המשתתפים לכתוב 
קטע שהצגתו לא עולה על 7 דקות ומיועד 
לשכנע את הקהל בצדקת מילתם. במהלך 

הערב עולים הצמדים לקרב על הבמה במטרה 
להציג את טיעוניהם בפני הקהל, אשר בתורו 

מכריע מי המנצח/ת בכל סבב.

בהשתתפות התסריטאים מרלין וניג, נטלי 
מרכוס, שירה פלורנטין, תום שובל, בת 

אל מוסרי ואריה הספרי
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 21.6.2021160403500

תרומה לקהילה - בניסינמטק תל אביבסטודנטים
נוער

ייעוץ אישי אחר50

הכוונה מקצועית שוטפת לחברי האיגוד מצוות 
המשרד בנושאים מקצועיים שונים, ביניהם: 
התנהלות מול גופי שידור; ייעוץ מקצועי לגבי 
זכויות יוצרים ויחסי עבודה בין תסריטאים; 

התנהלות מול מפיקים בארץ ובחו"ל; 
התנהלות מול קרנות הקולנוע והתנהלות מול 

סוכנים.

אחראית הפרוייקטים באיגוד שירה ברוך 
ייעוץ מקצועי פרטניממשרד האיגוד בתל אביבאין1.10.2021-31.12.20211210120והרכזת ורד חלוצי

ייעוץ משפטי51

לאורך השנה ניתן לחברי האיגוד ייעוץ משפטי 
פרטני בעניינים שונים: זכויות יוצרים; 

התנהלות משפטית מול מפיקים וגופי שידור; 
התנהלות בין תסריטאים; התנהלות מול עורך 

תסריט; מעבר על הסכמי פיתוח, הפקה 
ועריכת תסריט; ניסוח הסכמים בין יוצרים 
ועוד. הייעוץ ניתן לחברים ללא עלות, ע"י 

אחראי היצירה המקורית ליאור תמאם (עו"ד) 
המועסק באיגוד.

ייעוץ משפטיממשרד האיגוד בתל אביבאין1.10.2021-31.12.20214635460יועמ"ש האיגוד עו"ד ליאור תמאם

ייעוץ פנסיוני52

במהלך השנה ניתן ייעוץ פנסיוני לתסריטאים 
חברי איגוד בהתאמה אישית לצרכי 

תסריטאים עצמאיים בחברת הביטוח "מבטח 
סימון".

ממשרדי מבטח סיימון בתל אין30תל אביב1.10.2021-31.12.20213חברת הביטוח "מבטח סימון"
ייעוץ פנסיוניאביב

פעילות במישור פרטני

רהיצי רתימבש וץיעי53

.ודיגאה תצוו י"ע תנוינ תההנחיו. רוייקטהפ
 יחתלש גביל ורידש גופיו פקהה גופי מול

 ותהלהתנל ותצלמהו תהנחיו לחברים תנוינ
, סמלי תשלום רועבו שמשולם התסריטאים

 ודיגאב רההיצי ירתמש ותירש מסגרתב

מקצועי הולינ עוץייאביב בתל ודיגאה משרדמאין1.10.2021-31.12.20213216320ודיגאה תצוו
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