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:הרקע
. השנת העבודה הראשונה היא שלב מובחן בהתפתחות המקצועית של עובדי הורא

,  נחשפים לתהליכים פדגוגיים מורכבים, בשנה זו חווים המתמחים אירועים רבים
.ונדרשים להחלטות חינוכיות בעלות משמעות

:התחרות
ישקפו  אגף התמחות בהוראה מכריז זו השנה השנייה על תחרות סרטי מתמחים אשר 

הסרטים יחשפו תפיסות . את החוויות וההתרחשות במהלך שנת העבודה הראשונה
ויאפשרו למתמחים  , ביחס לזהות המקצועית המתגבשת של עובדי הוראה מתחילים

י כך  גם להשפיע על  שיפור מעמדו  "וע, לבטא את ההתנסות המקצועית בהוראה
.של המורה המתחיל

' ,  סדנאות סטאז, חדרי מורים, מתוכנן כי הסרטים הזוכים יפורסמו  במסגרות שונות
ובפלטפורמות  , במוסדות להכשרת מורים , ובפורומים שונים במשרד החינוך 

.אינטרנטיות
.הסרטים יבטאו את החוויות בהן התנסה המתמחה בשנת התמחותו: נושאי הסרטים
:אוכלוסיית היעד

ג  אשר משתתפים בסדנאות ההתמחות  "ל תשע"כל המתמחים בהוראה בשנה
.במכללות ובאוניברסיטאות

:דרכי  השיפוט
שלושה בעלי רקע קולנועי ושניים מתחום ההוראה  , צוות של חמישה שופטים

צוות השיפוט  ייצפה בסרטים ויעריך אותם  כשהם  . והחינוך יהיו בתהליך השיפוט
.בעילום שם

:הזכייה בתחרות
ג"ח בכסלו תשע"צוות השופטים יפרסם את שמות הזוכים עד יום חמישי י

.2013בנובמבר   21-ה  
  :גובה הפרס לזוכים

3,000₪: הזוכים
.כל אחד  500₪:תעודות הצטיינות

או על חלוקה  , ועדת השיפוט רשאית שלא להמליץ על מתן חלק מן הפרסים: הערה*
.שונה של התקציב

:תנאי ההשתתפות ואפיון הסרטים
.דקות 3-5סרטים תיעודיים או עלילתיים באורך שבין 

הסרט יבטא שליטה בשפה  . על הסרטים להיות מקוריים. 'דק 3סרט אנימציה עד 
.סגנון אישי ומסר רלוונטי ואקטואלי, הקולנועית
:  הפורמט שיוגש

dvdעותקים של  6ויוגשו ב  hdאו      dvהסרטים יצולמו בפורמט 
:הגשת הסרטים

  להוראה וכניסה התמחות אגף למשרדי לשלוח יש  הסרטים עותקי 6 את
  של ז.ת ,היוצר שם בציון נלווה במכתב יצורפו היוצר פרטי .בירושלים

  ',סטאז  בסדנת היוצר השתתף בו המוסד ושם המכשיר המוסד שם ,היוצר
.ל"דוא כתובת וכן ונייד טלפון מספרי ,כתובת

  בקשתו-הפרסום בשלב גם שמו עילום על  לשמור להמשיך יבקש אשר יוצר
  .תכובד

:הסרט למשלוח הכתובת  
  דבורה 'רח ,רם לב בניין והתרבות החינוך משרד ,להוראה וכניסה התמחות אגף

."בסרט מתמחים" תחרות עבור :לציין נא -  91911 ,ירושלים ,2 הנביאה
  ,2013 ביוני 27-ה בג"תשע תמוז ט"י ,חמישי יום עד לשלוח יש הסרטים את

  אשר יוצר .להוראה וכניסה התמחות אגף לרשות יעמדו הסרטים כל :הערה
  .תכובד בקשתו -הפרסום בשלב גם שמו עילום על ולשמור להמשיך יבקש

  אגף לרשות יעמדו הסרטים וכל ,ליוצרים יוחזרו לא המוגשים העותקים
  שימוש לעשות הזכות את לעצמו שומר האגף .להוראה וכניסה התמחות
.יוצרים שזכויות על שמירה תוך ,עיניו כראות בסרטים

   "הקרנה אישור טופס" :חתומה הצהרה לצרף הסרט יוצר על•
.)ב"מצ(

.)ב"מצ( בסרט ילדם להשתתפות הורים ואישור•

 



טופס אישור הקרנה
 להעלות הזכות מוענקת בהוראה התמחות לאגף .א

  הסרט את להקרין ,האינטרנט לרשת הסרטים את
  אירועים ,מקצועיים מפגשים ,הרצאות במסגרת
  שאינן טלוויזיה ותוכניות פסטיבלים ,חברתיים
.אחרת פעילות ובכל ל"ובחו בארץ רווח למטרות

  היוצרים זכויות כל שבידנו מצהירים נו/הריני .ב
  אנשי הסכמת ,התסריט ,המוסיקה לרבות לסרט
.משתתפים ושאר צוות

  כל ים/מסיר אנו/אני כי זו בחתימה לאשר נו/הריני .ג
  פומבית הקרנה בגין תמלוגים או/ו לתשלום תביעה

 לתחרות הוגשו אשר הסרטים של טלוויזיונית או/ו
.ציבור ויחסי פרסום לצורך הקצרים הסרטים

  ______________:הסרט יוצר שם
___________:ז.ת
         ______________:חתימה 

________________:תאריך

אישור הורים להשתתפות ילדם בסרט
 

______________  ה/שם פרטי של הילד
_____________  ילדה/שם משפחה של הילד

____________.ז.ת

בתי בסרט  /הריני לאשר השתתפותו של בני
____________________:שיצר
שם  

_________________________________:הסרט

____________:ז .ת____________ : שם ההורה

_____________תאריך____________  חתימה


