
 

 

 לכבוד מנהל/ת בית ספר 

  ,רכז/ת מגמות התקשורת והקולנוע

 

 נוער יוצר קולנוע בדרום –קולנוער דרום 

 שלום רב,

במחוז מדיה הוקולנוע המגמות כל תתקיים תחרות סרטים לתלמידי/ות שונה בפסטיבל קולנוע דרום לרא

בקרב בני  במטרה ליצר מסורת לקידום היצירה הקולנועית רבהלדרך בהתרגשות  יםיוצא . אנודרום

  לאילת.  רחובותמרחב הגיאוגרפי הדרומי העצום שבין ב ובנות נוער

 התחרות תיערך ותתקיים במספר שלבים:

 הגשת הסרטים לוועדת מיון -שלב ראשון  .1

הסרט וטפסי הבקשה 6 ..696.שלישי ביום  סגריות ..516.6 רביעיביום פתח ית הההגש

. הועדה יוגשו באופן מקוון בהתאם להנחיות והכללים אשר תגיע לוועדת מיון של משרד החינוך

 סרטים שיעלו לשלב הראשוני. 11תבחר 

המורכבת עדת שופטים ולגמר יועברו לוהעולים שהסרטים : בחירת השופטים –שלב שני  .2

סרטים שיעלו לשלב השני ה שמונת. הועדה תבחר את מכללת ספירשל ובוגרים מרצים מצוות 

ביום תעשה  הגמרהכרזת העולים לשלב  של נרטיב, תוכן ומבע קולנועי. קריטריוניםעל פי 

 6 ..5696.רביעי ה

בתחרות, בסוף אירוע נבחרו יוזמנו להשתתף  בתי הספר שסרטיהם: התחרות -שלב שלישי .3

 זוכים.התחרות יוכרזו שלושה סרטים 

 ההכרזה על הזוכים בשלושת המקומות הראשונים תתקיים במסגרת אירוע פסטיבל קולנוע דרום

 .)שעות ופרטי האירוע יפורסמו בהמשך( ..96556ביום ד 

 

 התחרות:תקנון 

שיתקיים בשדרות והסביבה בין התאריכים  5.-ההתחרות תתבצע במסגרת פסטיבל קולנוע דרום 

.-526556..6 

שמונת הסרטים הנבחרים6 לאחר מכן התלמידים יוכלו יוקרנו  "קולנוער דרום" מסגרת אירועב

 חגיגית6 ה הענקת הפרסיםנוער וטקס מוזיקה למסדנאות מרתקות של תוכן קולנועי, במת  ליהנות

תלמידי שיצרו  שני סרטים עדיוכל להגיש  (עד אילת )מרחובות דרוםכל בית ספר ששייך למחוז  56

 2222עד  2222בין השנים  ( שנוצרומאותה סוגה 2או  יוניסיונ תיעודיעלילתי, ) כיתות יב'

 סרטים מבית ספר אחד. 2כי לא יבחרו חשוב לציין (. בתשפ" –)תשפ"א 
 דק' לא יעברו לוועדת מיון( 11)סרטים שאורכם מעל  דק'. 11עד יהיו  אורך הסרטים 6.
אשר מתבצעת עם שליחת הסרטים.   ₪ 02ההרשמה כוללת דמי השתתפות בתחרות על סך  36

ניתן לשלוח המחאה לפקודת "המכללה האקדמית ספיר" לכתובת: ד.נ. אשקלון , שער הנגב 

רט שלא יסדיר את דמי ההרשמה עד ספסטיבל קולנוע דרום.  –לידי תמיר הוד  0011022

: לכבוד המכללה העברת התשלוםפרטי בתחרות6 לא יוכל להשתתף  5.69-היום חמישי 

( כתובת: 040( סניף שדרות )12, בנק הפועלים )414411האקדמית ספיר, חשבון מספרי 

 821222, שדרות מיקודם 8כיכר הנשיא 

 

 

 



 

 

 vimeo או    youtubeבסעיף הנוגע לקובץ הצפייה יש להוסיף את הקישור לצפייה פרטית ב  46

 סרטים שנצפו)לא יתקבלו לינקים של  לצפייה באופן ציבורי.כלומר קישור שלא נעשה בו שימוש 

אם יש צורך בסיסמה יש  באופן ציבורי כדי לא להטות הדעות על הסרט בשל הצפיות שלו(. 

 לציין אותה בסעיף המתאים.

. קולנוע דרוםבאתר של פסטיבל   youtubeבהסרטים שישלחו יועלו לערוץ ייעודי של התחרות  16

משתתפי התחרות נותנים בזאת את הסכמתם לפרסום הסרטונים בערוץ זה ובפלטפורמות 

שישתפו פעולה עם התחרות. כמו כן, אתם מאשרים על ידי בזמן אישור  ת נוספותורתקש

ם באופן כל יםבאמצעות הרכזים/מנהלי בתי הספר( שכל הזכויות על הסרט שייכהתקנון )

בסרטים בהם יש מוזיקה מקורית יש חובה  –בזכויות יוצרים. להזכירכם  בלעדי וכי אין פגיעה

 .לתת ליוצרי השיר המקוריים קרדיט ברולר סיום
 הקרנה.המותאם לר יקבלו הנחיות להגשת קובץ בתי הספר שיעלו לשלב הגמ 6.
במידה ותגיעו  ליום התחרותבטופס המקוון עליהם לרשום כמה תלמידים מיועדים להגיע  76

שאינו עלה לשלב זה ומעוניין גם מי  מוזמניםהגם ברשימת  םלהירשלשלבי הגמר. ניתן יהיה 

, מקומות מוזמנים  אלו יקבלו אישור על בסיס מקום פנוי בתחילת תוכנית הפסטיבללהשתתף ב

  חודש אוקטובר. 

 תהליך ההרשמה:

  https://forms.gle/ocDbbcHxdkiZkAeAA: היכנסו לטופס המקונן

, עד שלוש שורות)תמצית הסרט  של הסרט טאג לייןהשלימו את הפרטים, צרפו בקובץ אחד שמכיל: 

פס צרפו לטו.  הצהרת כוונות חצי עמוד בו יצוינו גם הבחירות האישיות של היוצרים את נושא הסרט

 (, ארבע תמונות של הסרט. 4את הלינק לסרט על פי הוראות התקנון )סעיף 

 ..696.שימו לב! מועד ההגשה האחרון להגשת הסרטים 

 

במייל  מפיקת תחרות "קולנוער דרום" –לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל רונית איפרגן 

 ronitlevv@gmail.com  22.00. העד . 

 

 ..פסטיבל קולנוע דרום  

 

 

 אומנויות הקול והמסך –מכללת ספיר 

 מנהל פסטיבל קולנוע דרום  -תמיר הוד

  דרום"  מפיקת תחרות "קולנוער -רונית איפרגן 

 

 

 בהצלחה לכולם/ן!

 

 

   ךאגף אומנויות משרד החינו

 מפמ"ר קולנוע ומדיה  ד"ר איבנה רטנר

 מדריכה ארצית - אתי פרנקו

 

https://forms.gle/ocDbbcHxdkiZkAeAA
mailto:ronitlevv@gmail.com

