
 

 

                   
 אור הזהב                           

  סרטי נועראור יהודה לפסטיבל    
   6029בפברואר  62, טתשע"אדר א' א' כיום ג', 

 

 קול קורא        

               
 מנהל/ת ביה"ס

 יב'-'טרכז/ת מגמת תקשורת וקולנוע, רכז/ת ומחנך/ת שכבות 
 ברשויות המקומיות מנהל/ת יחידת נוער

 
מפגש מעשיר עבור נוער יוצר סרטים מרחבי הארץ. זוהי במה ייחודית להעלאת נושאים  הוא לסרטי נוער "אור הזהב"פסטיבל 

 עכשוויים המעסיקים את הנוער. 
 

התקשורת סדנאות בתחומי יתקיימו , ששלחו בני הנוער ,המוקרנים דיונים פתוחים על הסרטים יתקיימו יום הפסטיבלבמהלך 
 .והקולנוע ומפגשים עם יוצרים

 
 יבחרו מתוך אלה שישלחו עם טופס ההרשמה.המוקרנים  הסרטים 

 .במהלך היום כולו כמרתון באור יהודה, יתקיים הפסטיבל 
 

 יב'. –כתות ט' מיועד לתלמידי .הפסטיבל 
 

אנשי קולנוע וות שונות, במעמד ראש העיר לפי קטגורי, הפסטיבל יסתיים בטקס חגיגי, בו יחולקו פרסים ליצירות המצטיינות
 ותקשורת.

 

 נושא הפסטיבל השנה

 ולנוע משנה מציאות ק

 6028בנובמבר  65תאריך אחרון להרשמה: 
 כנסו לקישורית המצורפתיהלהרשמה 

 להרשמה לחצו כאן

  באמצעותבקולנוע הקרנה לההרשמה כוללת העברת קבצים המתאימים לשידור ו
 לצפייה של ועדת המיון.  בקישורית יוטיובוגיבוי  ג'מבומייל \ דרופבוקס 

 ד...(לפסטיבל יתקבלו סרטים מכל סוגה )תיעודי, עלילתי, קליפים, וידאו ארט, וידאו דאנס ועו
 

 .98בערוץ פברואר כל הסרטים המוגשים לפסטיבל ישודרו במהלך חודש 
  .תתקיים תחרות פרס "חביב הקהל" בדף הפייסבוק של הערוץ

 
 בברכה ובהצלחה!

 
 לויל איו  הדרה ספרא             אלירן איליה                                    דורית באלין      ם      ק –אורנה ספיר              

 יועץ ראש העיר          מחוז ת"א-מרכז ההדרכה   מפמ"ר תקשורת וקולנוע        רכז מגמת קולנוע תיכון יובלים                   אמנויות הבמה תמנח   
 אור יהודה         מנהל חברה ונוער                                       יהודהאור                    המזכירות הפדגוגית                     מנהל חברה ונוער     

 

 

 משרד החינוך
 מנהל חברה ונוער

 מחוז תל אביב

 משרד החינוך
                         יתהמזכירות הפדגוג

 רוח וחברה אגף - אגף אמנויות
 הפיקוח על הקולנוע התקשורת

 
 

 העתקים                                                                                         
 ראש העיר, אור יהודה  –עו"ד ליאת שוחט 

 רד החינוךמנהלת מחוז תל אביב, מש –גב' חיה שיטאי 
 מנהלת חברה ונוער, מחוז תל אביב –גב' חנה שוורץ 

 משה וינשטוק, יו"ר המזה"פמר 
 מנהלת אגף החינוך, אור יהודה –אשכנזי  להגב' דלי

 ת"אמנהלת מרכז ההדרכה, מנהל חברה ונוער, מחוז  –גב' איריס בנטוב כהן 
 

 

 

 
 

 מפקחת ארצית ליישום זכויות התלמיד, משרד החינוך –גב' טובה בן ארי 
 מנהלת היכל התרבות, אור יהודה –סף גב' חנה פיזואטי יו

 מדריך ארצי ליישום זכויות התלמיד –מר יוסי מיכל 
 מיקי בנאי, מנהלת אגף אמנויות במזה"פגב' 
 אגף רוח וחברה במזה"פ תאלירז קראוז, מנהלגב' 

 98הנהלת ערוץ 
 

 

 משרד החינוך
 נהל הפדגוגיהמ

 אגף יישומי חוק ומדיניות
הפיקוח  הארצי  ליישום 

 חוק זכויות התלמיד

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeztvEmD3TxbSXO6KWaDlLxdA9nLXigL1q6Zc-NLS3jeTZpEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeztvEmD3TxbSXO6KWaDlLxdA9nLXigL1q6Zc-NLS3jeTZpEA/viewform

