
  
 2222 אוגוסט 52

 

 ,תקשורת/ ת מגמת הקולנוע/רכז: כבוד

 ,שלום רב

 2222ם זכויות אדקולנוע ובמסגרת פסטיבל סולידריות ליצירה צעירה תחרות סרטי 

המעלה , אירוע ייחודיהוא  ,)/https://www.solidaritytlv.org) לקולנוע וזכויות אדםסולידריות פסטיבל 

פוליטיות מרכזיות באמצעות הקרנתם של סרטים פורצי דרך בנושאי -לשיח ציבורי בישראל סוגיות חברתיות

, דמוקרטיה וזכויות אדם לצד שיוויון וצדק חברתי, החותרים לקידום השלום, מהארץ ומהעולם, זכויות אדם
 .וניהול דיונים בעקבותיהם

ערך השנה שתי ,ה צעירהפתיחת ההגשות לתחרות סרטי יצירלהודיע על  חהשמפסטיבל סולידריות הנהלת 

את רכזי מגמות התקשורת  ומזמינה 1-12.12.2222 בתאריכים תל אביב שיתקיים בסינמטק במסגרת הפסטיבל 

 :בשלושה שלבים והקולנוע להגיש סרטים לתחרות שתתקיים

אשר תבחר  ,ישלחו לוועדת המיון להנחיות והכלליםבהתאם  כל הסרטים שיוגשו :ועדת מיון –שלב ראשון 

 .מתוכם את הסרטים שיעלו לשלב הגמר 

הועדה תבחר את . י ועדת שופטים מקצועיתהסרטים העולים לגמר יוקרנו בפנ :חבר השופטים –שלב שני 

 .פי קריטריונים הכוללים התייחסות לתוכן ולמבע הקולנועי-הסרטים הזוכים עלחמשת 

 ,מסגרת הפסטיבללשלב הגמר יוזמנו לאירוע החגיגי ביעלה בתי הספר שסרטם  :גמר התחרות –שלב שלישי 

 .ויוכרזו הזוכים העולים לגמרכל הסרטים בו יוקרנו , אביב סינמטק תלשייערך ב

 :כללים והנחיות להגשת הסרט

 :פורמס הרשמה תעשה באמצעות טופס גוגלה

https://forms.gle/UEMwVfSjkBRjGTos9 

 :רשאי להגישבתחרות ספר המעוניין להשתתף הבית 

  (לכל בית ספר שני סרטיםעד ובסך הכל ) סרט תיעודי אחד בלבדו אחד בלבדעלילתי סרט  *

 ( ב"תשפ, א"תשפ) 2221-2222, שעברהרק סרטים שהופקו במהלך שנת הלימודים  *

 דקות 51יעלה על אורך הסרט לא  *

ובפסטיבלים תחרויות ינתן העדפה לסרטים שטרם הוקרנו בת. בפסטיבלים קודמיםשזכו אין לשלוח סרטים  *

 אחרים

 יתקבלו רק סרטים העוסקים בנושאי זכויות אדם*

 

https://www.solidaritytlv.org/
https://forms.gle/UEMwVfSjkBRjGTos9


 

 

 :Vimeoאו  YouTube -ב  לצפייה פרטיתבסעיף הנוגע לקובץ הצפייה יש להוסיף את הקישור  .1

 .ציבורית פתוחה לצפייהאינה מאפשרת צפייה רק לבעלי הקישור ו" לא רשום"העלאת הסרטון כ -יוטיוב

 .יש לדאוג לציין בסעיף המתאים את הסיסמה, במידה והעלאת הסרטון מאובטחת – וימאו

   2222...22עד   יש לשלוח את הסרטים .2

 22.12.2222שלח עד יעלו לשלב הגמר תיהודעה לבתי הספר ש .3

 מידע עליו, סטילס מתוך הסרט תותמונבתי הספר שיעלו לשלב גמר התחרות יקבלו הנחיות להגשת  .4

  21.12.2222 -לא יאוחר מ h264 / DCP/ MP4: ים הבאיםפורמטאחד הקובץ הקרנה בו

יוצרי  .קרדיט ברולר הסיוםהמוסיקה  בסרטים בהם יש מוסיקה מקורית חובה לתת ליוצרי -להזכירכם .5

( או אונליין/בסינמטק תל אביב ו)הסרטים מאשרים בעצם הגשתם לתחרות שאין בהצגתם בפסטיבל 

 .או כל הרשיונות הנדרשים מצויים בידיהם/הפרת זכויות וכי כל הזכויות שלהם ו

לעשות הזכות לערוך ולתרגם את המידע שניתן על הסרט והגשת הסרט לתחרות מוקנית לפסטיבל בעצם  .6

אתרי האינטרנט של בבקטעים מתוך הסרטים ובצילומי הסטילס , בטריילר, ומרים כתוביםבחשימוש 

 .בכל מדיה ובכל זמן ומקום הפסטיבל ובמסגרת יחסי הציבור ופעילויות השיווק של הפסטיבל

 7798422-217או בטלפון  solidarityfestivaloffice@gmail.com :מייל-לשאלות ניתן לפנות באי .7

 

 ,בברכה ובהצלחה

 

   מנהל הפסטיבל ,דני וילנסקי

 יאמנותהמנהל ה, גידי אביבי

mailto:solidarityfestivaloffice@gmail.com

