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 לכבוד מנהל/ת בית הספר 

         אל: רכז/ת מגמת הקולנוע/ תקשורת

 1202תחרות "דוקצעיר" 

 ,שלום רב

  20  -שתיערך זו השנה ה  2021  מחים להודיע על תחרות "דוקצעיר"ש,  הקולנוע והתקשורתוהפיקוח על    פסטיבל דוקאביב

 :ותתקיים במספר שלבים

והכללים(הסרטים שיוגשו    לכל  מיון:ועדת    - שלב ראשון   לוועדת המיון אשר תבחר מתוכם    )בהתאם להנחיות  את ישלחו 

 סרטים שיעלו לשלב הגמר.  הת שמונ

הסרטים העולים לגמר יוקרנו בפניי ועדת שופטים מקצועית. הועדה תבחר את שלושת הסרטים    חבר השופטים:   –שלב שני  

  .פי קריטריונים הכוללים התייחסות לתוכן ולמבע הקולנועי-הזוכים על

לקהל הרחב במהלך פסטיבל אונליין הסרטים שיעלו לשלב הגמר יהיו זמינים לצפייה  גמר התחרות:  -שלב שלישי 

פתוחים לצפייה לאחר מכן באתר הפסטיבל באופן קבוע! שלושת הסרטים הזוכים יוכרזו באירוע הסיום  דוקאביב, ויהיו 

 שיתקיים במהלך הפסטיבל.

 

 

 

, שיתקיים השנה בין 2021 במהלך שבוע פסטיבל דוקאביבתקיים תהתחרות  הכרזה על זוכי
 10.07.2021-01התאריכים 
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 כללים והנחיות להגשת הסרט:

  -ה ' א  יום  עד להירשם עליכםדוקאביב  פסטיבל ב 2021 "דוקצעיר" בתחרות כםהשתתפות את להבטיח מנת על .1

 1202 " צעיר"דוק הרשמה לתחרות :הבא  מקווןה טופסה באמצעות 1.250.23

 בתחרות  אותו  ייצג אשר בלבד אחד סרט  להגיש רשאי להשתתף המעוניין ספר בית .2

 . אתשפ"או "ף תש שנה"למהלך הופק בש  חייב להיות כזההסרט  .3

 דק' לא יועברו לועדת המיון)  15!!  (סרטים שאורכם מעל לא יותר –דקות  15עד אורך הסרט: .4

 שזכו בתחרויות בפסטיבלים קודמיםשהשתתפו בפסטיבלים קודמים בעבר ו/או  אין לשלוח סרטים .5

 :vimeoאו  youtube  -ב  לצפייה פרטיתבסעיף הנוגע לקובץ הצפייה יש להוסיף את הקישור  .6

 פתוחה לצפייה ציבוריתאינה הסרטון כ"לא רשום" מאפשרת צפייה רק לבעלי הקישור והעלאת   -יוטיוב

 הסיסמה מאובטחת, יש לדאוג לציין בסעיף המתאים את העלאת הסרטון במידה ו – וימאו

 12.2060.80 -גמר תשלח עד השלב הל בתי הספר שעלוהודעה ל .7

 h264 / Mp4קובץ הקרנה בפורמט:  הנחיות להגשתיקבלו  "צעירדוק"גמר התחרות  עלו לשלבשי   בתי הספר .8

 12.2006.41-לא יאוחר מ סטילס מתוכו תמונת , כמו גםלהעבירו ויתבקשו

 יש מוסיקה מקורית חובה לתת ליוצרי השיר המקוריים קרדיט ברולר הסיוםבסרטים בהם  -להזכירכם .9

 meital@docaviv.co.ilמיטל לינדבור, במייל לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות אל  .10

 

 בברכת הצלחה, 

 אמנותית, פסטיבל דוקאביב  מנהלת קרין ריבקינד סגל

 תקשורת וקולנועמפמ"ר מגמות   איבנה רטנר  

   מפקח מגמות טכנולוגיות תקשורת במשרד החינוך  יוסי בר דוד

  מפקח תקשורת ואומנות בחמ"ד    רויטל שטרן
 מטעם הפיקוח על התקשורת והקולנוע  -ארצי ךמדרי         תור-איתי קן

 מסלול טכנולוגי-מנחה ארצי             רון גרבר

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gNmiBbYdTXld2Xkrg0UQJhSCylCkywvuEe6NzUYs4T8gyw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gNmiBbYdTXld2Xkrg0UQJhSCylCkywvuEe6NzUYs4T8gyw/viewform?usp=pp_url

