
 2017סיכום שנת                           
 (2018ותוכניות לשנת )

2018אסיפה שנתית   



                         
 חברים וחברות 330-כ  

 
 

 איש ברשימת התפוצה   1,400  
 (הניוזלטר)                         

 
 

 בפייסבוקעוקבים  5,700  



 
 

 

 

 הנהלה פעילה•
, רגולציה בשוק התקשורת, תאגיד –מאבקים •

 חוק ההסדרים, פלטפורמות חדשות
 ( בעיצומו של המאבק)תיקונים לחוק התקשורת •
 פ איגודים"ושת ה"ממפעילות ציבורית •
 מעורבות ויוזמות של חברות וחברים•



 
  
 

 

עדכונים ושינויים  
 התקשורתבשוק 

 
החדשים השחקנים •

 ורגולציה
 בדוקותוכן שיווקי •

 20ערוץ •

הגבלת סמכויות •
 המועצות

 חוק קרא•

 ועדת קיש•

 ההסדריםחוק •



 הרפורמה ברשות השידור
 
 .קשר רציף עם מקבלי ההחלטות במשרדי התקשורת והאוצר•
 .פגישות עבודה ותיאום ציפיות עם הנהלת התאגיד•
 שיפור חוזים והתקשרות•
 ליווי דיגיטציה ומעבר הארכיון•

 
 מועצת הקולנוע והקרנות

 
לבין הקרנות ומועצת   ות/חיזוק הדיאלוג בין היוצרים•

 הקולנוע
 חדשים למועצה ות-הצעות למינוי חברים•
 ??מפיק/חוזה במאי•



בפעם הראשונה   –מרגש ומיוחד טקס •
 בסינמטק תל אביב

התחרות מהווה מנוף לקידום ושיווק  •
 .הסרט התיעודי

כולל  ₪  300,000פרסים בשווי  •
 מענקי פיתוח  

 ח "ש 100,000פרסים כספיים בסך  + 
גיוס גופי השידור השונים לתמיכה  •

סולידריות והכרה בחשיבות  -בטקס 
הפעם תמך בפעם  . היצירה והתחרות

 .תאגיד השידור" כאן"הראשונה גם 
ד עוז חיים שליווה גם  "שוב תודה לעו•

ולכל  . השנה את התחרות בהתנדבות
 .ועדת הפרס ות-וחברי ות-הלקטורים

2017תחרות הקולנוע הדוקומנטרי   



 פרויקטים ואירועים
 

 הבילאומייום האישה  -יוצרות במאבק •
 מוקומנטריערב על קולנוע   •
 "אפוס"בפסטיבל  ינטובכיתת אמן עם אלן •
 דוקאביבכנס בפסטיבל •
 בשיתוף עם פסטיבל דרום -דוקומנטרי לסטודנטים  ינג'פיצ•
, "המבט הנשי" –בפסטיבל ירושלים ל לקולנוע תיעודי "הכנס הבינ•

 .תודה לארנה רביב



 פרויקטים ואירועים
 

 שיח יוצרים עם נציגי התאגיד בפסטיבל חיפה•
 מפגש למניעת הטרדות מיניות בתעשייה•
 "עיר שחורה עיר לבנה" –סלון עירוני •
 PRO-דוקו סדנת הפקה  •
 : השתתפו השנה. הראשון שלי הדוקו•

 .דן גבע, זלצרענת , רות ולק, פלין'לינה צ, עמית גורן–
 .דנון-אפרת שלום', שירלי ברקוביץ :אוצרות–

 



 "תקריב"כתב העת המקוון 
 

 גיליונות 15עד היום יצאו •
 לליב מלמד', אלכסנדרוביץרענן  -2017עורכים אורחים לשנת •
 תודה רבה לענת אבן ורן טל•
 תודה ליפעת זר סט שממשיכה להפיק•
 ומפעל הפיס' בתמיכת קרן רבינוביץ•

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 2017ל "פעילות חו
 

•IDFA  דוקומנטריםקשר עם גופים  
 בעולם

הקרנות   -דוקומנטרי חוצה יבשות •
 ב"בבית הכנסת קהילה בארה

קטלוג  ! הקטלוג האינטרנטי שלנו•
, מלא של קולנוע דוקומנטרי ישראלי

 בעברית ובאנגלית  
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 2018תכניות לשנת 
 

 שינוי שם הפורום•
 אתר חדש ונגיש+ מיתוג מחדש •
 לפורום  20-שנת ה •
 הגדלת הפרסים בתחרות ופיתוח שיתופי פעולה•
 לאנגלית" תקריב"תרגום כתב העת •
 הגדלת מאגר הסרטים בקטלוג האינטרנטי•
 פיתוח הקשר עם פורומים דוקומנטריים בעולם  •
 סדנת תחקיר•
 פרויקט תיעוד מקומי בעיירות פיתוח•

 



 

 
 

 

 להצבעהשמות 
 

 היוצרות והיוצרים הדוקומנטרים בישראלפורום . 1
 
 היצירה הדוקומנטרית בישראלפורום . 2
 
 הישראליהדוקומנטרי הפורום . 3



 

 
 

 

 

 להנהלהלבחירות ועכשיו 
 ולהצגת המועמדים והמועמדות

 
 !בהצלחה לכולם ולכולן



                          
 בחירות להנהלת הפורום

2018אסיפה שנתית   


