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الدولي ألفالم
المهرجان
ّ
النكبة والعودة 2015 -
دعوة القتراح أفالم
بموضوع :النكبة وعودة
الالجئين

الدولي الثالث ألفالم النكبة وعودة
مع نهاية عام  2015سيعقد في البالد املهرجان
ّ
الالجئني ،نعرض خالله أفال ًما عن النكبة الفلسطينية وعودة الالجئني الفلسطينيني.
إلى جانب أفالم سينمائية عاملية سيمت عرض أفالم قصيرة جديدة ّ
مت إنتاجها
خصيصا لهذا املهرجان من قبل مخرجني ومخرجات فلسطينيني وإسرائيليني.
ً
يهدف املهرجان إلى رفع الوعي لدى اجلمهور بشأن غنب النكبة ورؤية العودة كفعل تصحيحي للنكبة وكفرصة حلياة
أفضل لكل سكان البالد واملنطقة .ته ّ
مت "زوخروت" بهذا األمر إلميانها بأن عودة الالجئني الفلسطينيني على أساس
االعتراف وحتمل املسؤولية والتصحيح ،بشراكة يهودية فلسطينية ،هي ضرورية لنشأة ح ّيز دميقراطي متعدد
الثقافات ونسيج حياتي مشترك لكل سكان البالد.

هنالك مساران لتقدمي األفالم:
املسار األول:
إنتاج أفالم قصرية ،خصيصًا لملهرجان،
مبوضوع النكبة وعودة الالجئني الفلسطينيني

اقتراحا ّ
على املعنيني/ات أن يقدموا
خط ًّيا لعمل سينمائي
ً
يتعامل مع قضايا وحتديات تاريخية وآنية ذات صلة مبوضوع
عودة الالجئني الفلسطينيني (حتى  400كلمة).
ميكن تقدمي االقتراح بالعربية أو العبرية أو االجنليزية.
م ّدة الفيلم :عشر دقائق أو أقل.
ستقوم جلنة فن ّية خاصة باختيار خمسة اقتراحات فقط،
وسيحصل صاحب/ـة كل اقتراح على منحة مالية قدرها 5000
شاقل ،يمت تسليمها يوم عرض الفيلم في املهرجان.
سيو ّقع الفائزون /ات على عقد عمل مع زوخروت ،وعليهم
االلتزام بأن العرض األول لفيلمهم سي ّ
مت ضمن هذا املهرجان.
تُرسل االقتراحات حتى تاريخ  30/5/2015الى العنوان
البريدي48mm@zochrot.org :
سترسل اللجنة قرارها حتى تاريخ 15/6/2015
كأقصى حد.
املوعد النهائي إلنتاج األفالم هو 1/10/2015

املسار الثاين:
عرض أفالم سيمنائية وأمعال درام ّية وأفالم
وثائقية ،جاهزة ،عن النكبة وعودة الالجئني.

على املخرجني/ات إرسال نسخة من أفالمهم/ن
يجب إرسال األفالم على قرص ( )DVDاو من خالل رابط
إنترنت ،حتى تاريخ  1/9/2015على العنوان التاليZochrot, :
P.O Box 51598 Tel Aviv-Jaffa, 6721207

ستقوم جلنة فنية خاصة باختيار األفالم املالئمة للعرض في
املهرجان.

لالستفسار وملعلومات إضافية48mm@zochrot.org / 03-6953155 :

بالنجاح!

