
סיכום פעילות
ארגון השחקנים

שנת 2019
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דבר מרכז פעילות העמותהדבר יו"ר שח"ם

חברות וחברים יקרים,

שנת 2018 הייתה שנה טובה לשח"ם: הגענו להישגים יוצאי דופן, חתמנו על 
הסכמים, יצאנו למאבקים, שיפרנו תנאים - ובו בזמן הבנתי עד כמה הדרך 

עוד ארוכה...

הפריווילגיה  את  לנו  שאין  מבינה  אני   2019 שנת  לעבר  מביטה  כשאני 
על  בגופנו  ולהגן  לשמור  להמשיך  חייבים  אנחנו  לרגע.  לא  אפילו  לנוח, 
התרבות הישראלית ועל היצירה המקורית; להמשיך ולדאוג לכן ולכם בכל 
זמנית  ובו  הפרי-לנסרים,  של  לתנאים  לדאוג  מופיעים;  אתם  שבו  מקום 
העצמאית,  ביצירה  הסטודנטים,  בסרטי  לשחקנים  לדאוג  לקורוס,  לדאוג 
בפרינג', בתיאטראות הרפרטואריים, לשחקני המסך והטלוויזיה, לצעירים 
ולמבוגרים. אני מבטיחה שנמשיך להיאבק למען מעמדו של השחקן והאמן 

בישראל, כי שחקן = מקצוע!

דמותה של התרבות בישראל חשובה לנו, על ריבוי הדעות, מגוון השפות, 
עושר התרבויות שבה. דווקא עכשיו צריך להראות ולראות בישראל מקור 
לפחד  לנו  אסור  עצמי.  ולהרס  לקונפליקט  מקור  ולא  וברכה  עושר  של 
מסר  היא  איכותית  יצירה  כל  ננצח.  ככה  רק  ממנו;  ליהנות  אלא  מהשונה 
תרבותי, חינוכי וחברתי שמעשיר את פני החברה. אנחנו, השחקנים, לקחנו 
וחובה  וצורותיו,  על עצמנו לספר את הסיפור הישראלי, על מגוון קולותיו 
עלינו לעמוד על זכותנו להישמע ולהיראות, להופיע ולממש אותו במרחב 
ובתרבות  בחברה  והאחר  השונה  קבלת  למען  פעלתי  חיי  כל  הציבורי. 

הישראלית ולקידום היצירה העצמאית, ואמשיך בכך גם השנה.

אני קוראת לכם, השחקניות והשחקנים - הצטרפו אליי! ביחד נוכל לחולל 
מבטיחה  אני  המקצוע.  ואת  הישראלית  התרבות  את  לקדם  אמיתי,  שינוי 
שאעשה ככל שביכולתי כדי לדאוג לכן השחקניות ולכם השחקנים, לשמור 

על זכויותיכם, לדאוג לרווחתכם, ליצור עבורכם מקום עבודה בטוח ונעים.

שתהיה לכולנו שנת 2019 פורייה ומוצלחת

אוהבת
אסתי זקהיים

חברות וחברי שח"ם היקרים,

שנת 2018 הייתה שנה של עשייה; פעלנו במגוון רחב של תחומים ובעזרתכם 
אף קטפנו לא מעט הישגים: בשדה הרגולטורי הקמנו את השדולה לקידום 
זכויות  למען  המדינה  לביקורת  בוועדה  פעלנו  בכנסת;  השחקן  מעמד 
סוציאליות לשחקנים; נלחמנו ב'חוק החנפנות' של שרת התרבות; שיפרנו 
המשפטי  בשדה  התאטרון.  לקבוצות  תקציב  והוספנו  הקולנוע;  חוק  את 
שיפרנו את הזכויות הסוציאליות לשחקנים בביטוח לאומי; איגדנו שחקני 
בגין  נוספת  תמורה  להענקת  'קשת'  עם  תקדימי  להסכם  הגענו  תאטרון; 
נאבקנו  מ'אשכולות';  שקיפות  דרשנו  לשחקנים;  לחו"ל  סדרות  מכירות 
 ;EuroFIA באופן קיום פרס התאטרון; הצטרפנו לארגון השחקנים האירופי
הטרדות  למניעת  ופעלנו   ;'TV ו'סלקום  'פרטנר'  עם  הסכמים  על  חתמנו 
למסגרות  עצמאית  ממונה  הכנסת  באמצעות  למשחק  ספר  בבתי  מיניות 
הלימוד. יחד אתכם הצלחנו להבטיח השקעה נוספת בתרבות הישראלית, 
שתוביל לגדילתה ולפריחתה. אלו הם רק חלק מהדברים הגדולים והקטנים 

שעשינו עבורכם בשנת 2018. 

בעולם  והשפעתנו  כוחנו  את  ולחזק  לגדול  ממשיכים  אנו  לשנה  משנה 
המשחק, ולמצב את עצמנו כארגון האמנים הגדול בישראל. השנה מספר 

החברים עומד על כ-2400 שחקנים ושחקניות והיד עוד נטויה.

לשחקנים,  המקצועית  ההכשרה  מערך  את  והרחבנו  העמקנו  גם  השנה 
שמיועד להביא כל אחת ואחד מכן להצלחה ולשגשוג. הרחבנו את פעילות 
שח"ם בקהילה, ובשיתוף מועצת הפיס התקיימו השנה בכחמישים יישובים 
ברחבי הארץ, סדנאות תאטרון ומפגשי אמן. אנחנו מקווים שבשנת 2019 

נצליח להגיע לאוכלוסיות נוספות. 

מזה תשע-עשרה שנה שארגון שח"ם דואג לשחקניות ולשחקנים בישראל; 
נמשיך לפעול למען מטרה זו גם בעתיד בדאגה לזכויותיכם, דאגה לקידום 

מעמד השחקן ודאגה לקידום התרבות הישראלית.

שלכם ובשבילכם

אורי רשטיק

אסתי 
זקהיים

אורי
רשטיק

דברי פתיחהדברי פתיחה
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חדשות
שחם

חדשות שח"םחדשות שח"ם

  EuroFIA Tel Aviv 2019 אירוח כנס
השנתי    EuroFIA כנס את  בשח"ם  לארח  זכינו  נובמבר  בחודש 
המשתייכים  אירופה  רחבי  מכל  השחקנים  ארגוני  ראשי  הגיעו  אליו 
לארגון FIA  )פדרציית ארגוני השחקנים העולמית(. בין האורחים היו 
יושבי ראש ומנכ"לים של ארגוני השחקנים מאנגליה, גרמניה, נורבגיה, 
יוון, דנמרק, אוסטריה, ספרד, הולנד, איסלנד, רומניה, פינלנד, שבדיה, 
וסגניתו.  העולמי  הארגון  מזכ"ל  פולין,  טורקיה,  קרואטיה,  הונגריה, 
וירושלים,  לחם  בבית  שהתקיים  בסיור  והחל  ימים   3 נמשך  הכנס 
דיונים  קיימנו  שם  בהם  דלל  סוזן  במרכז  התקיימו  הבאים  והיומיים 
ברמה  קידום מעמד השחקן  לזכויות השחקנים,  הנוגעים   מקצועיים 
אמנת  את  להציג  הכבוד  לנו  היה  עולמית.  הכלל  וברמה  האירופאית 
שח"ם למניעת הטרדה מינית בעולם המשחק ופעילות שח"ם בתחום, 
קיום בתרבות  בנושא מקומו של האומן הערבי  ודו  לקיים פאנל  וכן 
יורם  שח"ם  מייסד  של  בהרצאתו  פתחנו  השני  היום  את  בישראל. 
חטב בנושא יזמות בעולם המשחק, ובהרצאה של אורי רשטיק, מרכז 
מבחני  במסגרת  ומעסיק  עובד  יחסי  הטמעת  בנושא  שח"ם,  פעילות 

התמיכה בתאטרונים, שהוא מודל תקדימי לישראל.

הבימה
חברת  חברת  ידי  על  הבימה  לפירוק  בקשה  הוגש  ספטמבר  בחודש 
פאוור דיאלינג, לשם לבקשה זו הצטרפו נושים נוספים ביניהם שח"ם. 
כדי לבחון את מצב התיאטרון מינה ביהמ"ש חשבת מלווה שנתבקשה 
גובה החובות של התיאטרון הבימה. לאחר שנודע כי לא  לבדוק את 
דיון  לקיום  בקשה  שח"ם  הגיש  אוקטובר  חודש  משכורות  הועברו 
בתאריך  עבודה.  סכסוך  שח"ם  הודיע  שחקנים  אסיפת  ולאחר  בהול 
ה-25.11 החליט בית המשפט כי הבימה ילך להליך של כינוס נכסים 
ומינה נאמנים לשם הכנת תוכנית הבראה לתיאטרון. כחלק מההליך 
חובות  עבור  חוב  תביעות  להגיש  והעובדים  הנושים  ציבור  נתבקשנו 
העבר של נושי הבימה ועובדיו. הנו פועלים רבות כך כי בשנת 2020 
ייחתם הסכם המסדיר את העסקתם של השחקנים המועסקים פר-

הצגה וכן ישולמו חובות השחקנים בעקבות תביעות החוב. 

חוק הנאמנות בתרבות 
התיקון לחוק התרבות והאמנות )חוק הנאמנות( שיזמה שרת התרבות 
או  תמיכות  תקציב  לבטל  תוכל  השרה  לפיה  רגב,  מירי  והספורט 
לקצץ את חלקו עבור מוסדות תרבות ואמנות שלא על פי קריטריונים 
להתערב  כוח  המשרד  ולפקידי  התרבות  לשרת  תקנה  מקצועיים. 
בתכני היצירות, ומשמעותה התערבות בוטה בחופש הביטוי האמנותי. 
שח"ם יחד עם שח"ם יחד עם פורומים, ארגונים ומוסדות תרבות פעל 
במגוון דרכים על מנת להשפיע ולנסות לשנות את סדר היום בסוגיה 
ולאחר  והפוליטיקאים  הממשל  מול  הפגנות,  בכנסת,  בתקשורת,  זו, 

עבודה רבה ומאומצת הצעת חוק זו ירד מסדר היום.

דורשים שקיפות מאשכולות 
תקופה  במהלך  לשח"ם  שהגיעו  שחקנים  של  רבות  פניות  בעקבות 
אמני  של  מבצעים  לזכויות  החברה   – מ'אשכולות  דרשנו  ממושכת, 
מנגנוני  ואת  התמלוגים  בכספי  השימוש  אופני  את  לחשוף  ישראל', 
אלה  פניות  הרב,  לצערנו  החברה.  של  ההחלטות  וקבלת  ההתנהלות 
שקיבלה  משפטי  ייעוץ  פי  על  ולכן,  אשכולות.  הנהלת  על-ידי  נדחו 
והמסמכים,  שח"ם, סירובה של הנהלת אשכולות למסור את המידע 
בטובת  רק  לא  פוגע  ולמעשה  דין,  על-פי  חובותיה  של  הפרה  מהווה 
האמנים אלא גם בטובת אשכולות עצמה - הן כחברה המנהלת כספי 
ציבור, והן כנאמן על הכספים עבור ציבור האמנים. על כן, בחודש יולי 
2019 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לקבל מסמכים 
מאשכולות. הבקשה הוגשה על-ידי שח"ם, כנציגת האמנים המבצעים 
תפקידים  ובעלי  מניות  בעלי  אמנים,  שורת  ועל-ידי  כוחם,  ומיופת 

באשכולות. הדיון בעניין צפוי להתקיים בחודש מרץ 2020. 

בוחרים תרבות
תרבות',  'בוחרים  בכנס  מרץ  בחודש  השתתפו  ויוצרים  אמנים  מאות 
בהשתתפות ראשי ונציגי מפלגות, במרכז 'נא לגעת' ביפו. הכנס שנערך 
ביוזמת קואליציית מוסדות וארגוני התרבות עסק במקום של התרבות 

והיצירה בבחירות הקרובות בפרט ובסדר היום הציבורי בכלל. 

המאבק להגדלת תקציב משרד התרבות לשנת 2018 
ואמ"י, הובלנו מאבק להגדלת תקציב  יחד עם פורום מוסדות תרבות 
היא  הקמפיין  מטרת  לנשמה'.   1%' הכותרת  תחת  בישראל  התרבות 
להגיע לכך שאחוז אחד מכלל תקציב המדינה יוקדש לתרבות. בטרם 
החל המאבק, עמד תקציב התרבות על 0.17% מכלל התקציב המדינה. 
בעקבות המאבק הגענו להסכם עם משרדי התרבות והאוצר, שתקציב 
כך   ,2019–2017 השנים  בין  שקלים  מיליון  בכ-110  יגדל  התרבות 
למען  לפעול  ימשיך  שח"ם  המדינה.  מתקציב   0.35% על  שיעמוד 

הגדלת תקציב התרבות הישראלית עד הגעתו ל-1% אחוז לנשמה.

קידום האמנה
למניעת הטרדות מיניות 

על הסט
בחודש ינואר קיימנו יחד עם איגודי 

היוצרים בקולנוע והטלוויזיה רב שיח 
שמטרתו לקדם את האמנה למניעת 

הטרדות מיניות על הסט. באירוע דברו 
המשתתפים באומץ ובפתיחות על 

סצנות סקס בקולנוע החל מכתיבה, 
דרך בימוי, משחק, צילום, הפקה 

ועבודה על הסט, ובדגש על שמירת 
כבוד כלל השותפים-ות ליצירה 

וקידום סביבת עבודה בטוחה, איך 
עושים את זה נכון ולמה חשוב להציב 

גבולות.  באירוע בהשתתפות: גילה 
אלמגור, אסתי זקהיים, מיכל אביעד, 

מארק רוזנבאום, יונתן גורפינקל, רונה 
סגל, מיה דרייפוס, מנשה נוי, לירון בן 

שלוש, אסף גולדשטיין, קרן ידעיה 
ונציגי האיגודים.



| 67 |

שחקני  ישראל

אינדקס שחקני ישראל

המאגר הגדול ביותר לליהוק שחקנים מקצועיים
עומד לרשותכם, שחקנים, מלהקים, במאים ואנשי תעשייה

הם כבר נרשמו, ואתם?

חדש!

פניה ישירה 

לשחקנים דרך 

האינדקס

דין מירושניקוב

אורנלה בס סבן עומרי גרינברג עומר מושקוביץ לימור צרפתי-פרץ דנה פריד דניאל בוצר

אורן עמוס רוני גורנשטיין יעל אלפרסון רועי אסף מאיה לוי

טקס פרסי שח"ם הראשון 

נערך ב-31.5.19

במרכז ענב לתרבות

פרס מפעל חיים

פרס קידום החברה באמצעות אומנות המשחק 

שושה גורן

פנינה רינצלר 

יוסף כרמון

אבי גרייניק

פרס קידום מעמד השחקן

יורם חטב
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המחלקה
המשפטית 

הסכם תקדימי בין שח"ם לקשת לעניין
מכירת סדרות לחו"ל

ביום 16.01.19 נחתם הסכם ראשון  ניהל שח"ם,  לאחר מאבק אותו 
לשחקנים  נוספת  תמורה  תשלום  המסדיר  לשח"ם,  קשת  בין  מסוגו 
במסגרת  או  בחו"ל  שידור  לגופי  בהשתתפותם  סדרות  מכירת  בגין 
לשחקנים  הנוספת  התמורה  מחו"ל.  שידור  גופי  עם  פרודוקציות  קו 
במסגרת  לשחקנים  המגיע  לתשלום  שיתווספו  באחוזים  תתורגם 
בהסכם  מדובר  המכירה.  לעסקת  בהתאם  בסדרות,  השתתפותם 
דומים  יפעל לחתימה על הסכמים  ובשנים הקרובות שח"ם  תקדימי, 
מול כל גופי השידור בישראל, ומול גופי שידור מחוץ לישראל שיבקשו 

להפיק סדרות בישראל בהשתתפות שחקנים ישראליים.

הגשת תביעה כנגד תיאטרון באר שבע לתשלום זכויות 
סוציאליות לשחקנים

ובתום  ב"ש,  תיאטרון  שחקני  של  היציג  לארגון  שח"ם  הפיכת  לאחר 
מו"מ ממושך עם התיאטרון שהגיע למבוי סתום, הגיש שח"ם בחודש 
לתיאטרון  יורה  כי  בדרישה  לעבודה  האזורי  הדין  לבית  תביעה  יוני 
באר שבע לשלם לכל השחקנים תנאים סוציאליים כקבוע בחוק, וכן 
להשיב להם רטרואקטיבית את כל הזכויות הסוציאליות שלא שולמו 
להיכנס  התיאטרון  ניאות  התביעה  בעקבות  רבות.  שנים  במשך  להם 
למו"מ רציני על חתימת הסכם קיבוצי חדש לשחקני התיאטרון. וכי אנו 
2020 ייחתם הסכם קיבוצי לכל שחקני התיאטרון,  מקווים כי בשנת 

אשר יעניק להם את מלוא הזכויות המגיעות להם.

ביחסי  שחקנים  העסקת  לעניין  תמיכה  מבחני  תיקון 
עובד-מעביד בתיאטרונים 

בשנת 2019 הגיע שח"ם להישג תקדימי, כאשר בעקבות פניות ובקשות 
משרד  פרסם  אותם  התמיכה  במבחני  נקבע  לראשונה,  שח"ם,  של 
לתיאטרון  המקנה  קריטריון  הרפרטואריים,  לתיאטרונים  התרבות 
מעביד,   – עובד  ביחסי  שחקנים  העסקת  בגין  תקציבית  תוספת 
הרווחת  להעסקה  בניגוד  הסוציאליות,  הזכויות  מלוא  תשלום  עם 
כ'פרלינסרים' נטולי זכויות. כבר בחודשים האחרונים ניכרת השפעת 
התיקון, כך שהתיאטרונים מעסיקים יותר ויותר שחקנים ביחסי עובד 
מעביד, ומעניקים להם את התנאים הסוציאליים המגיעים על פי חוק.

דמי ביטוח לאומי בהפקות טלוויזיה וקולנוע לשחקנים

ניכוי  בשנת 2019 חתם שח"ם עם איגוד המפיקים על הסכם לעניין 
לצו  לתיקון  בהתאם  וקולנוע,  טלוויזיה  בהפקות  לאומי  ביטוח  דמי 
הסדיר  ההסכם  מעבידים(.  וחבות  מועסקים  )סיווג  הלאומי  הביטוח 
את כל נושא ניכוי ביטוח לאומי לשחקנים בהפקות טלוויזיה וקולנוע, 
ונקבע שם באפן ברור כי המפיקים הם אלו הנושאים בעלויות המעביד 
בגין דמי הביטוח הלאומי, וכי אסור הניכוי של חלק המעביד מהתמורה 

המגיעה לשחקן.

ארגון שח"ם מעניק 
סיוע משפטי חינם 

לכל חבריו בכל הקשור 
לפעילותם המקצועית 

כשחקנים, לרבות בדיקת 
חוזים אישיים ותביעות 

משפטיות בבית משפט 
לתביעות קטנות במידת 

הצורך.

לייעוץ משפטי ניתן לפנות 
לעו"ד מור שני במייל: 

law@shaham.org.il
או בטלפון: 03-6298468

הישג מול המוסד לביטוח לאומי לעניין תשלום גמלת 
שמירת הריון לשחקניות

בשנת 2019 ייצג שח"ם שתי שחקניות חברות בארגון בתביעה אותן 
הריון,  שמירת  דמי  קבלת  לצורך  לאומי  לביטוח  המוסד  כנגד  הגישו 
עקב הפסקת עבודתן כשחקניות בתקופת הריונן אשר נבעה מהסכנה 
להריונן או עוברן. זאת נעשה לאחר שהביטוח הלאומי דחה את תביעתן 
לקבלת דמי שמירת הריון. לאחר הגשת התביעות, ביטוח לאומי נסוג 
מסירובו, והחליט על הענקת דמי שמירת הריון לשחקניות, מתוך הבנה 
כי עבודתן כשחקניות בתקופת ההריון יכולה לסכן את הריונן או עוברן. 
אשר  השחקניות  לכל  בשורה  מביא  אשר  אמיתי,  במהפך  המדובר 

נאלצות להפסיק את עבודת המשחק בתקופת ההיריון.

דמי  תשלום  לעניין  לאומי  לביטוח  המוסד  מול  הישג 
פגיעה בעבודה לשחקן בר פלד

עבודתו  בעת  שנפגע  פלד  בר  השחקן  את  שח"ם  ייצג   2019 בשנת 
בהתאם  הלאומי  הביטוח  ידי  על  נכות  גמלת  לו  ונקבעה  כשחקן, 
להצהרתו על הכנסותיו העתידיות כפרילנסר בתחילת השנה. שח"ם 
הביא לכך כי הביטוח הלאומי יכיר בהכנסותיו של השחקן במקומות 
כך  ועקב  כשכיר,  לאומי  ביטוח  דמי  לו  הופרשו  בהם  שונים,  עבודה 

גדלה קצבת הנכות הכוללת שלו במאות אלפי שקלים.

על  תשלום  לעניין  אריאל  אוניברסיטת  עם  הסכם 
לשחקנים בסרטי סטודנטים 

בשנת 2019 נחתם הסכם בין שח"ם לבין אוניברסיטת אריאל, בדומה 
שחקנים  כי  נקבע  בו  ספיר,  למכללת  שח"ם  בין  שנחתם  להסכם 
הנוטלים חלק בסרטי גמר של סטודנטים לבימוי הלומדים באונ' אריאל, 
יזכו לתנאי העסקה נאותים, וכן לתשלום מינימלי בסך 300 ש״ח לכל 
יום צילום בו ייטלו חלק. בשנת 2020 שח"ם מתכוון להמשיך ולפעול 
מול שאר בתי הספר לקולנוע וטלוויזיה על מנת להביא לחתימה על 

הסכמים דומים.

המחלקה המשפטיתהמחלקה המשפטית

האמנה למניעת
הטרדות מיניות

במטרה להבטיח את קיומה של 
סביבת לימודים ועבודה בטוחה 

בתחום המשחק, ללא חשש 
לפגיעה בכבוד, בחירות ובפרטיות, 

יזם שח"ם ניסוח 'אמנה למניעת 
הטרדות מיניות בעולם המשחק'. 
כמו כן, שח"ם מלווה באופן צמוד 
כל שחקן ושחקנית שחוו הטרדה 

מינית, בשיתוף עם מרכז הסיוע 
לנפגעי ונפגעות הטרדה מינית 

וגורמים מקצועיים נוספים.
שח"ם מעמיד לרשות כל שחקן 

או שחקנית שחוו הטרדה מינית, 
או שיש להם חשד להטרדה 

מינית – כלים להתמודדות. כמו כן, 
האפליקציה 'קסיופאה' מאפשרת 

לכל אחד לפנות להתייעצות 
אנונימית. להתייעצות חסויה ופנייה 

ראשונית ניתן לפנות להדר בהירי, 
אחראית על תחום מניעת הטרדה 

מינית בשח"ם.
הטיפול מלווה על ידי עו"ד ליאת 

בהר כהן ועו"ד ליאת קליין.

כללי אתיקה לקורסים וסדנאות

בעקבות תלונות על קיומם של 'אודישנים בתשלום' )חשיפה(, נקבעו כללי אתיקה שמטרתם לקבוע 
גבולות מותר ואסור בכל הנוגע לקורסים ולסדנאות. בין הכללים: סדנה/קורס צריכים לתת כלים מעשיים 

ומקצועיים ללא קשר לאורכם, המנחה צריך להיות בעל ניסיון מתאים בתחום, סדנאות חשיפה שלא הוגדרו 
ככאלה לא ראויות להתקיים, אין לקיים סדנת 'ליהוק בתשלום' בתקופה של פרויקט פעיל למלהק/ת, 

כמות המשתתפים תוגבל ל-16 משתתפים. שחקנים חברי שח"ם אשר לוקחים חלק פעיל בארגון סדנאות 
החורגות מכללים אלו, יועמדו לדין משמעתי בוועדת האתיקה של הארגון. חתימה על הסכם תמורה 

לשחקנים ממכירת סדרות לחו"ל 
בין שידורי קשת לשח"ם
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הבמה שלנו
גדלה

מלווים אתכם מתחילת הדרך
הרצאות  וקיימנו  ברחבי הארץ  בבתי ספר למשחק  ביקרנו  גם השנה 
 90% בארגון.  החברות  וחשיבות  מקצועיות  זכויות  בנושאי  הסברה 
זוכים להנחה משמעותית  והם  מהסטודנטים הצטרפו השנה לשח"ם 

בדמי החבר לאורך כל תקופת הלימודים. 

השנה ביקרנו בבתי הספר הבאים:

נמצאים אתכם בשטח 
הפקות  של  שונים  בסטים  ביקורים  של  במסורת  המשכנו  השנה  גם 
והעמידה  ההפקה  נאותות  את  לבדוק  מנת  על  וטלוויזיה,  קולנוע 

בהסכמי שח"ם, וכן כדי לשוחח עם השחקנים בזמן אמת.

האספה הכללית  
תמונע',  ב'תיאטרון  השנה  התקיימה  שח"ם  של  הכללית  האספה 
שהתקיימו  והפעילויות  ההישגים  בשלל  החברים  עודכנו  ובמסגרתה 

בשנה החולפת, ונערכו בחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת. 

בית הספר לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים

בית צבי – בית ספר לאומנויות הבמה

גודמן – בית ספר למשחק בנגב

הדרך

הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין

סטודיו למשחק ניסן נתיב ת"א וירושלים

הבמה שלנו גדלההבמה שלנו גדלה

עיניים

החולמים

מנאייכ
הקבר

הדבר הגדול 
המיוחד

סבלט

קפה עמליה

חיה

טהרן

סצמי פלמ"ח

מה שבע
ספיידרס

תאג"ד

מורבוט

מתיר 
עגונות

סברי מרנן 

פול גז
ג'ודה

אנדרדוגס

תימרות 
עשן

לאבד את 
אליס

נורמלי

הנה 
אנחנו 

הלילה הארוך 
ביותר

דוז 
פואה

ישמח 
חתני 

נוכלות

צומת 
מילר

שנות ה-80'

לעבור
את הלילה

משפחה 
בהנפקה

משיח 

אבא 
מטפלת

קופה 
ראשית 

רון
עונה 3

פנחס
חנהל'ה

אבא 
משתדל

היהודים 
באים

התחנה
עונה 3

מזרח תיכון 
מרכז

שעת 
נעילה

בלאק 
ספייס פאודה 

ככה זה 

כפולה

נבסו
עונה 2

סינמה 
סבאיא

גיבור 
אמיתי

אל תחכי לי

מחילה

דיבוקים

שבס

ביה"ס ניסן נתיב ירושלים

ביה"ס בית צבי

מתעצמים 
וגדלים!

במהלך שנת 

2019
הצטרפו לארגון

כ-354
חברים חדשים 

ואנו גאים לבשר

כי נכון להיום

מונה הארגון

2461
חברים.



| 1213 |
העשרה והכשרה מקצועית העשרה והכשרה מקצועית 

העשרה והכשרה מקצועית

סדנאות
סדנאות משחק

טעימה מסדנאות 2020

העשרה והכשרה מקצועית

רם נהריציפי פינסיובל שפרמן

"מאומן מבצע לאומן
יוזם ויוצר", יורם חטב

סדנה למניעת הטרדות 
מיניות

קורס לשיווק ברשתות
בהנחיית מורן זלמה

כיתת אמן 
אלן ג'ייקובס

"מבטא בשליטה"
בהנחיית הילה מלמד

קורס אינסטגרם לשחקנים 
מורן זלמה 

מאסטר קלאס
דארקו פאריק

צ'בק – קבוצת אימון

כתיבת תסריט מתקדמים
שבי גביזון 

צ'בק

משה בן שושן
ורענן ניסים פררה

כתיבת סדרת רשת 
אורי יניב 

"מאומן מבצע לאומן
יוזם ויוצר", יורם חטב

"10 דקות" – סדנת סטנדאפ 
אמיר בן סירה 

"מבטא בשליטה" בהנחיית 
הילה מלמד

קורס אינסטגרם לשחקנים 
מורן זלמה 

ציפי פינס

אמנדה ג'יין קופר

כיתת אמן
אמנדה ג'ין קופר

יובל שפרמן

כיתת אמן ליאור רז

מחזור

7,6

מחזור

3,2

מחזור

11,10
מחזור

5

מחזור

4

מחזור

2

מחזור

30
כתיבה
מחזור

4
משחק
מחזור

8

סדנת
משחק

מחזור

4
מחזור

5

מחזור

1
מחזור

12

מחזור

3

מחזור

4

מחזור

3,2,1

מחזור

4

מחזור

2

לימור שמילהצ'בק – אלון נוימן - מתקדמיםאוהד פרח

מחזור

מחזור29,28

3,2

סדנאות כתיבת תסריט בשיתוף קרן רבינוביץ

כתיבת תסריט - לי גילת, מיה 
דרייפוס, עילית זקצר 

כתיבת תסריט למתחילים 
שבי גביזון

כתיבת תסריט למתחילים 
יובל שפרמן

סמסטר

ב', ג'
מחזור

5,4,3

סדנת יצירה לרשת 
אורי יניב 

מחזור

1
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אירוע פיץ'
13 שחקנים כותבים הציגו 13 פרויקטים שפיתחו במשך כשנתיים במסגרת לימודי כתיבת תסריט בשח"ם בשיתוף 
ובכירים בתעשיית  זכיינים מהרשתות השונות  מול קהל של מפיקים, במאים,  הוצגו  רבינוביץ'. הפרויקטים  עם קרן 

הטלוויזיה בישראל. האירוע התקיים בסינמה סיטי גלילות. 
בין הנוכחים באירוע היו נאווי הפקות, אולפני הרצליה, תותים הפקות, גרין הפקות, טליסמה הפקות, טופיה תקשורת, 
טרנספקס הפקות, וואדי הפקות בע"מ, 8 יזמות תוכן והפקות, קבוצת סברס, סומויוקו הפקות, אפיקים מאוחדים, דורי 
דארסט, קסטינה, משה אדרי, גיורא עיני, תמר מרום, גיא לוי, אפרת דרמר, יובל הורוביץ, מיכל דבש, אוהד פרח, מרקו 

כרמל, אריק לובצקי, רני סער ואבי כהן.

תמונות מהשטח

תמונות מהשטחאירוע פיץ'

בתמיכת מיזם הקולנוע  בקרן רבינוביץ
ובשיתוף סינמה סיטי ומשה אדרי
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שח"ם בקהילהשח"ם בקהילה

בקהילה
שחם

מפגשי קולנוע וכיתות אמן 
בתמיכת קרן גשר, קרן רבינוביץ, משרד התרבות והמועצה הישראלית לקולנוע  

הר טוב, אשדוד, נתניה, חבל יבנה, גבעת וושינגטון, צור הדסה, ראשל"צ.

עושים סצנה
סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם – ארגון השחקנים בישראל   

סדרת מפגשים סדנאים המועברים על ידי חברי וחברות שח"ם בכ-50 ישובים ברחבי הארץ לבני נוער ובני גיל הזהב.

השנים  לאורך  מקיימים  אנו  בקהילה'  'שח"ם  במסגרת 
פרוייקטים חברתיים, קהילתיים ותרבותיים ייחודים, בשיתוף 
מגיעים  הפרויקטים  במסגרת  ובתמיכתם.  שונים  גופים 
ומקיימים  הארץ  רחבי  לכל  שח"ם  חברי  ואמנים  שחקנים 

סדנאות, מפגשי קולנוע, מפגשי אמן ועוד. 

חוצה ישראל 2019
בשיתוף ובתמיכת משרד התרבות 

במסגרת  פועלת  הקבוצה  שנה.  של  לתקופה  פריפריאלי  ביישוב  נוער  קבוצת  מלווה  שח"ם  חבר 
סדנת תיאטרון שנתית, שבסופו מועלה מופע סיום. השנה פעלנו ביפו, חצור הגלילית ראשון לציון.

'אקשן-פועלים לעצמאות פיננסית'
בתמיכת בנק הפועלים ובשיתוף שח"ם - ארגון השחקנים בישראל

קבוצת תאטרון של בני נוער בהנחיית יפית אסולין ובשילוב שחקנים ושחקניות ותיקים שפעלה במשך חצי שנה וסופה 
העלו מופע סיום מרכז הקהילתי קריית מלאכי .
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חוגג שחם

שח"ם חוגג 18 שח"ם על המפה
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מועדון ההטבות של 
שחם

מועדון ההטבות של שח"ם

מסעדות, בתי קפה וברים

10% הנחה 
בכל המסעדות
מקבוצת דלאל

15% הנחה 
על כל התפריט

15% הנחה 
בבר

20% הנחה 
Spicehaus
Honolulu

Doublestandard

20% הנחה 
על כל התפריט

10% הנחה 
על כל התפריט

10% הנחה על 
תפריט הלילה

20%
15%הנחה

הנחה

תרבות ופנאי

20% הנחה 
לשלל התערוכות 

והפעילויות

הנחה מיוחדת 
למנוי שנתי 

וכרטיסים בודדים

הופעות בהנחה 
מיוחדת לחברים

עד 30%
על ההרצאות 

הנחה מיוחדת 
למנוי שנתי 

וכרטיסים בודדים

20 ₪ לכרטיס 
להצגה

20%
הנחה

עד

 30%
הנחה

מחיר
הנחהמיוחד

מיוחדת

לייף סטייל 

הנחה
מיוחדת הנחה

מיוחדת

שירותים 
לשחקן 

שירותים לשחקן

חללי חזרות במשרדי 
שח"ם

במשרדי שח"ם החדשים קיימים שלושה 
חללי חזרות ועבודה ללא תמורה: 
חלל הכשרות מקצועיות )ראשי(

חלל גדול ומרווח, מצויד במערכת 
הקרנה, סאונד, טלוויזיה, מצלמה, 

פסנתר וכסאות סטודנט.
חדר עבודה )משני(

מיועד לחזרות קטנות לקראת פרויקטים 
של עד ארבעה אנשים.

חדר ישיבות 
לקריאות וישיבות בלבד ומצויד בשולחן 

לכ-16 משתתפים, טלוויזיה חכמה 
ומערכת סאונד. 

ייעוץ כלכלי עם ריקי כוכב, 
מנהלת החשבונות של 

שח"ם
הרצאות ופגישות פרטניות בנושא פתיחת 
תיק לעוסק המתחיל, הכוללות הסבר על 
רשויות המס השונות, שיקולים בפתיחת 
תיק, הדרכה לפתיחת התיק והתנהלות 

מול רשויות המס והמע"מ.

בקרו אותנו באתר שח"ם
www.shaham.org.il

'קולות קוראים'
לשחקנים יוצרים

באתר שח"ם תוכלו להתעדכן ב'קולות 
קוראים' לשחקנים יוצרים להשתתפות 
במיטב הפסטיבלים בארץ, התחרויות 

ואפשרויות לקבלת תמיכה מגופים שונים 
התומכים ביצירה.

ייעוץ להגשת מועמדות ל'קול 
קורא' עם יואב ברתל, שחקן 

יוצר וחבר שח"ם
פגישת ייעוץ חינם בה יינתנו כלים להגשה 

נכונה ומדויקת של מועמדות ל'קולות 
קוראים' לפסטיבלים וקרנות שונות. יחד 
תגבשו הצעה מפורטת ומדויקת להגשה.

שיגעון בתיאטרון
מיטב הצגות התאטראות הרפרטוארי 

בעלות של עד 20 שקלים לחברי שח"ם.

צילומים מקצועיים
עם הצלמת אמנדה סורודי. צילומי השלמה או 

בוק מלא במחיר מיוחד לחברי שח"ם.

השכרת חללי חזרות
שח"ם מעמיד לרשות חבריו חללי חזרות 

ללא תמורה
בחיפה רח' הנשיא 142
ירושלים דרך חברון 11

באר שבע רח' שזר בביה"ס גודמן. 

שיגעון בפרינג'
מיטב הצגות של יוצרים עצמאים בעלות של 

עד 20 שקלים לחברי שח"ם.

פרטים נוספים
באתר

15%
הנחה

ירושלים

10%
10%הנחה

הנחה
ראמה

10%
הנחה 20%

הנחה

כרטסייה ל-10 
כניסות במחיר 
מיוחד לחברים 

20%
הנחה

350 ₪ במקום 700 ₪
לכרטיסיית 10 שיעורים

20%
הנחה

הנחה
מיוחדת מחיר

מיוחד
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צוות המשרד:
director@shaham.org.il אורי רשטיק – מרכז פעילות העמותה

law@shaham.org.il עו"ד מור שני – המחלקה המשפטית
project@shaham.org.il לי-מיי חן – פרויקטים והכשרה מקצועית

activity@shaham.org.il עדן שצמן– רכזת פעילות בארגון
haverim@shaham.org.il הדר בהירי – קשרי חברים

registration@shaham.org.il בר בלומנטל – רכזת רישום
 shows@shaham.org.il עירית מהל – שח"ם בקהילה

dovrut@shaham.org.il דנה טל צדוק – דוברות וקשרי ממשל
 hasbara@shaham.org.il גיא טל – מדיה והסברה

info@shaham.org.il – אליס פקר – מנהלת המשרד

ספקי שירות חיצוניים: 
ריקי כוכב – מנהלת חשבונות

משרד רו"ח דלל ושות'
IMAX תוכנת ניהול חברים

עו"ד גיא הדר – מבקר פנים
עו"ד ערן גולן – ייעוץ משפטי לענייני יחסי עבודה והסכמים קיבוציים

עו"ד ענבל זהבי – ייעוץ משפטי תאגידי 
עו"ד ליאת בהר כהן – תחום מניעת הטרדות מיניות

דפוס עומר – עיצוב גרפי והפקות דפוס
Tyco אתר אינטרנט - חברת

חברי הוועד המנהל:
אסתי זקהיים – יו"ר, גיא לואל – סגן יו"ר 

אורנה כץ, זהר שטראוס, אילה שיפטן, אביה ברוש, גדי לוי, אלון לשם, 
יפתח אופיר, נלי תגר, עופרי ביטרמן ושני קליין.   

חברי ועדת ביקורת:
תום אידלסון ומיכל צוקרמן.

שח"ם – ארגון 

השחקנים בישראל ע"ר 

58-035621-0

ריב"ל 18, תל אביב, קומה 2
כתובת למשלוח דואר:

ת"ד 57280 
תל אביב 6721707

טל' 03-6290065
פקס: 03-6200626

www.shaham.org.il
info@shaham.org.il 

צוות שח"םשח"ם על המפה



מר
עו

ס 
פו

ד


