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 קיום הפסטיבל מועד .1

הנהלת דוקאביב, בעיר תל אביב, ו/או במקום  ייד-מתקיים אחת לשנה, עד שיוחלט אחרת על דוקאביב פסטיבל 1.1

 אחר שעליו תחליט הנהלת הפסטיבל. 

עומק "תחרות , תחרות ישראלית, תחרות בינלאומית –מסגרות תחרותיות  מספרתכנית הפסטיבל כוללת  1.2

 תחרות סרטי סטודנטים, פיצ'ינג סטודנטים. ,"שדה

, בנוסף כוללת תכנית הפסטיבל מסגרות נוספות לא תחרותיות. הסרטים המוקרנים במסגרות השונות 1.3

 הפסטיבל.  ידי הנהלת המורכבות עלהתחרותיות והלא תחרותיות, נקבעים על ידי ועדות המיון, 

או במועדים אחרים שעליהם תחליט הנהלת  18-27.15.2117 תאריכיםהייערך בין  2117פסטיבל דוקאביב  1.4

 דוקאביב.

 ובחירתם אומיתהגשת סרטים לתחרות הבינל .2

 .הגשת סרט לפסטיבל דוקאביב אינה כרוכה בעלות כלשהי 2.1

 צריך לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: אומיתסרט המוגש לתחרות הבינל 2.2

  ;דקות לפחות 45הסרט הוא סרט תעודה באורך של  2.2.1

 – תשס"ההבהתאם לתקנות הקולנוע )הכרה בסרט כסרט ישראלי(  "סרט ישראלי"הסרט איננו  2.2.2

2115; 

  ;הפקת הסרט הושלמה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לשנת הפסטיבל, ולא מוקדם מכך 2.2.3



 

 

 

הוקרן בישראל, בין בהקרנה מסחרית ובין בהקרנות סגורות למוזמנים  שודר ולא לאהמוגמר הסרט  2.2.4

חייבת להיות הקרנה במסגרת התחרות בפסטיבל  ובכל מסגרת אחרת כולל סטרימינג ברשת.

 ;הקרנת הבכורה בישראל

 ;פורמט ההקרנה יתואם עם היוצרים במועד הודעת הקבלה לפסטיבל 2.2.5

קרנים בדוקאביב בתנאי שיש להם כתוביות תרגום סרטים שאינם דוברי אנגלית יכולים להיות מו 2.2.6

 ;לאנגלית

 ;סרט שהוגש לדוקאביב ולא התקבל לא יוכל להתמודד שוב 2.2.7

בזכויות ההפצה של הסרט בעולם  /השמחזיק /תו/או במאי /ההמועמדות לפסטיבל תוגש בידי מפיק 2.2.8

 ;ובישראל

בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל  הסרט אינו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין 2.2.9

  ;פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או בפרטיותו ו/או עוולה אחרת

גשה תעשה באופן אלקטרוני דרך אתר האינטרנט של דוקאביב, בכתובת הה 2.2.11

http://office.docaviv.co.il  בידי  מיםחתו הםלתקנון זה כאשר  יםפהמצורהנספחים ובאמצעות מילוי

  ;. טופס שלא מולא ונחתם כנדרש לא יתקבלבעלי זכויות הקרנת הסרט בישראל

 גיש את המסמכים והחומרים להלן:לה שעל מנת שההגשה תחשב תקפה י 2.2.11

על הסיסמה להיות בתוקף לפחות עד סוף  (VIMEO)רצוי באתר   סמהימוגן בס צפייהקישור ל .א
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 נספח א' של התקנון חתום. .ב

 .(חתום) נספח ב' של התקנון לאישור שימוש בתמונות וקטעים מהסרט ליח"צ .ג

 ;או כפי שיעודכן באתר דוקאביב 9.1  המועד האחרון להגשת מועמדות לפסטיבל הנו כפי שמפורט בסעיף 2.3

של הפסטיבל וממספר אנשי מקצוע  תהאמנותי תועדת המיון והבחירה של התחרות הבינ"ל תורכב מהמנהל 2.4

  ;ללקטורים המתחום הקולנוע או תחומי אמנות או מדיה קרובים שימונו על יד

ידי הלקטורים. הלקטורים ימלאו טופס הערכה על כל סרט וסרט  הסרטים שיוגשו לתחרות ימוינו ויבחרו על 2.5

 ;החלטת ועדת המיון היא סופית .וידרגו אותו על פי קריטריונים קבועים

תחרויות אחרות שתכריז עליהן הנהלת בתחרות הבינלאומית או בועדת המיון תוכל להמליץ לכלול סרטים  2.6

 ;תחרותיותמסגרות הקרנה בלתי בדוקאביב או 

 ;סיום תהליך המיון יישלחו למגיש/ה מכתבי קבלה או סירוב במועד שיוחלט על ידי הנהלת הפסטיבללאחר  2.7

הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום התנאים האמורים לקבלת  2.8

 ;הסרט, לרבות בדבר הגדרתו כסרט תעודה ו/או עצם קבלתו של סרט לפסטיבל

 הישראלית ובחירתםהגשת סרטים לתחרות  .3

 סרט המוגש לתחרות הישראלית צריך לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: 3.1

 דקות לפחות;  45הסרט הוא סרט תעודה באורך של  3.1.1

 ;2115 - ה"סלפי חוק הקולנוע, התש "הסרט עומד בהגדרה של "סרט ישראלי 3.1.2
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  ;הפקת הסרט הושלמה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לשנת הפסטיבל, ולא מוקדם מכך 3.1.3

ובכל  בישראל, בין בהקרנה מסחרית ובין בהקרנות סגורות למוזמניםולא שודר הסרט לא הוקרן  3.1.4

חייבת להיות הקרנת הקרנה במסגרת התחרות בפסטיבל  מסגרת אחרת כולל סטרימינג ברשת.

 ;או במסגרת פסטיבל דוקאביב נגב דוקאביב גליל למעט הקרנה במסגרת פסטיבל הבכורה בישראל

 ;לדוקאביב ולא התקבל לא יוכל להתמודד שוב לאחר מכןסרט שהוגש  3.1.5

במלוא זכויות ההפצה של הסרט  /השמחזיק /תו/או במאי /ההמועמדות לפסטיבל תוגש בידי מפיק 3.1.6

 ;בישראל

הסרט אינו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל  3.1.7

  ;צד ג' ו/או בפרטיותו ו/או עוולה אחרתפגיעה בשמו הטוב של כל 

הגשה תעשה באופן אלקטרוני דרך אתר האינטרנט של דוקאביב, בכתובת ה 3.1.8
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  ;. טופס שלא מולא ונחתם כנדרש לא יתקבלט בישראלבעלי זכויות הקרנת הסר

 גיש את המסמכים והחומרים להלן:יש להעל מנת שההגשה תחשב תקפה  3.1.9
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 ;חתום ,נספח א' של התקנון .ב

 (;חתום) נספח ב' של התקנון לאישור שימוש בתמונות וקטעים מהסרט ליח"צ .ג

 ;או כפי שיעודכן באתר דוקאביב 9.1 בסעיף המועד האחרון להגשת מועמדות לפסטיבל הינו כפי שמפורט  3.2

של הפסטיבל  תהאמנותי תמיון והבחירה של התחרות הישראלית תורכב משלושה לקטורים: המנהלועדת ה 3.3

  ;תחומי אמנות או מדיה קרוביםממתחום הקולנוע או  הבחרו על ידיאנשי מקצוע שי ושני

ידי הלקטורים. הלקטורים ימלאו טופס הערכה על כל סרט וסרט -בחרו עליהסרטים שיוגשו לתחרות ימוינו וי 3.4

 ;וידרגו אותו על פי קטגוריות קבועות 

 ;החלטת ועדת המיון היא סופית 3.5

ועדת המיון תוכל להמליץ לכלול סרטים בתחרות הישראלית או בתחרויות אחרות שתכריז עליהן הנהלת  3.6

 ;תחרותיותדוקאביב או במסגרות הקרנה בלתי 

 ;וחלט על ידי הנהלת הפסטיבללאחר סיום תהליך המיון יישלחו למגיש/ה מכתבי קבלה או סירוב במועד שי 3.7

הם  ,אנגלית. על פי הצורך-סרטים, שייבחרו להשתתף בפסטיבל, יוצגו בפסטיבל בגרסה דו לשונית עברית 3.8

הסרט ועל חשבונם. עותק ההקרנה המתורגם של הסרט  מגישיאו לאנגלית ועברית על ידי  יתורגמו לאנגלית

 ;ת הפסטיבלימים לפני מועד פתיח 15יועבר למשרדי הפסטיבל עד 

 הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום התנאים האמורים לקבלת 3.9

 ;הסרט, לרבות בדבר הגדרתו כסרט תעודה ו/או עצם קבלתו של סרט לפסטיבל

 הגשת סרטים לתחרות הסטודנטים ובחירתם  .4

 סרט המוגש לתחרות הסטודנטים צריך לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: 4.1
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 ;הסרט הוא סרט תעודה 4.1.1

  ;"(התחרות נערכת בקרב מחלקות הקולנוע בבתי הספר להשכלה גבוהה בישראל )"בתי הספר 4.1.2

  ;סינון ומיון ראשוני של הסרטים נעשה בבתי הספר 4.1.3

 ;ידי הסטודנטים-ולא ישירות על בתי הספר בלבדהמועמדות לפסטיבל תוגש בידי  4.1.4

 ;סרטים 3כל בית ספר רשאי להגיש עד  4.1.5

  ;סרטים נוספים 2מסלול לתואר שני יוכלו להגיש  עםמחלקות או בתי ספר לקולנוע  4.1.6

 ;ידי ועדת המיון של הפסטיבל הסרטים המוגשים יעברו תהליך מיון נוסף על 4.1.7

  ;הפקת הסרט הושלמה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לשנת הפסטיבל, ולא מוקדם מכך 4.1.8

 ;ודד בשנה שלאחר מכןסרט שהוגש לדוקאביב ולא התקבל לא יוכל להתמ 4.1.9

ו/או במלוא  של הסרטבמלוא זכויות היוצרים  יםמחזיקה נעשית על ידי או בשמם של הסרטהגשת  4.1.11

 ;זכויות ההפצה בישראל

  סרט אינו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כלה 4.1.11

  ;יותו ו/או עוולה אחרתפגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או בפרט

 הגשה תעשה באופן אלקטרוני דרך אתר האינטרנט של דוקאביב, בכתובתה 4.1.12

http://office.docaviv.co.il  בידי  מיםחתו הםלתקנון זה כאשר  פיםהמצורהנספחים ובאמצעות מילוי

 ;שלא מולא ונחתם כנדרש לא יתקבל. טופס בעלי זכויות הקרנת הסרט בישראל

 על מנת שההגשה תחשב תקפה יגיש בית הספר את המסמכים והחומרים להלן: 4.1.13

על הסיסמה להיות בתוקף לפחות עד סוף  (VIMEO)רצוי באתר   מוגן בסיסמה צפייהקישור ל .א
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 לכל סרט. מיםשל התקנון חתוב' -ונספח א'  .ב

 ;או כפי שיעודכן באתר דוקאביב 9.1 בסעיף ות לפסטיבל הינו כפי שמפורט המועד האחרון להגשת מועמד 4.2

 תהאמנותי תיבחרו על ידי המנהליועדת המיון והבחירה של התחרות הישראלית תורכב משני לקטורים ש 4.3

 ;מתחום הקולנוע או תחומי אמנות או מדיה קרובים

ידי הלקטורים. הלקטורים ימלאו טופס הערכה על כל סרט וסרט -הסרטים שיוגשו לתחרות ימוינו ויבחרו על 4.4

 ;וידרגו אותו על פי קטגוריות קבועות 

 ;החלטת ועדת המיון היא סופית 4.5

 יום לפני 31יו תחליט הנהלת דוקאביב עד ועדת המיון תפרסם את החלטותיה באתר או בכל אופן אחר שעל 4.6

 ;תחילת הפסטיבל

 סרטים, שייבחרו להשתתף בפסטיבל, יתורגמו לאנגלית על ידי בית הספר ו/או יוצרי הסרט ועותק ההקרנה 4.7

 ;ימים לפני מועד פתיחת הפסטיבל 15המתורגם של הסרט יועבר למשרדי הפסטיבל עד 

 שאלה או מחלוקת באשר לקיום התנאים האמורים לקבלתהנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל  4.8

 ;הסרט, לרבות בדבר הגדרתו כסרט תעודה ו/או עצם קבלתו של סרט לפסטיבל
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 "עומק שדה"תחרות  .5

 :בחירת הסרטים המשתתפים בתחרות 5.1

בינלאומיים. התחרות מוקדשת לסרטים ו/או סרטים ישראליים  ישתתפו "עומק שדה"בתחרות  5.1.1

 ;ובודקים את גבולות הז'אנר יצירתי יוצא דופן המציגים חזון ומעוף

 תיבחרו מבין כל הסרטים שהוגשו ונבחרו לפסטיבל על ידי המנהליהסרטים המשתתפים בתחרות  5.1.2

ועדת הבחירה והבחירה לתחרות הבינלאומית  פי המלצות ועדת ועל האו מי מטעמ תהאמנותי

  ;לתחרות הישראלית

 תק הקרנהקבלת הסרטים לפסטיבל והגשת חומרים/עו .6

 דוקאביב רשאית להקרין כל סרט שנתקבל לפסטיבל, במהלך ימי הפסטיבל, במספר הקרנות ובשעות לפי 6.1

 ;שיקול דעתה

 תוך שבועייםלתחרות או לקטגוריה אחרת בפסטיבל יועברו החומרים הבאים  הסרטעם ההחלטה על קבלת  6.2

 ממועד פרסום ההחלטה:

 השלמת חוסרים בטופס ההגשה האלקטרוני 6.2.1

 רשימת גופים ישראליים ובינלאומיים שתמכו בסרט. עדכון 6.2.2

 תיק עיתונות )כולל פרסומים וחומר יח"צני במידה וקיים(. 6.2.3

למטרות יחסי ציבור, פרסום באינטרנט, עם אפשרות הורדה מהסרט  onlineדקות  3 עד / טריילר 6.2.4

הפסטיבל יבחר בטלוויזיה ולהקרנה במסגרת פרומו דוקאביב. במידה והחומרים הנ"ל לא יועברו, 

  ;דקות מתוך הסרט לפי שיקול דעתו לצרכי פרסום ויחסי ציבור 3 עד מקבץ של

 ;פוסטרים שני 6.2.5

פסטיבל דוקאביב שומר לעצמו את הזכות לערוך לקטלוג ולאינטרנט את הצעת הסינופסיס שמגישים  6.2.6

 ;היוצרים

רט דובר שפות ולעברית )במידה והס לאנגלית מתורגם של הסרט עותק הקרנה לסרטים ישראלים: 6.2.7

ימים לפני  15יועבר למשרדי הפסטיבל עד , על פי מפרט טכני של דוקאביב אחרות מלבד עברית(

 ;לטסט במועד שיתואם עמם מראשיגיעו היוצרים מועד פתיחת הפסטיבל. 

 :אומייםלסרטים בינל 6.2.8

 עותק ההקרנה של הסרט )עם כתוביות תרגום לאנגלית במידה ודובר שינוע של עותק ההקרנה: .א

 ;שבועות לפני מועד תחילת הפסטיבל 3שפות נוספות מלבד אנגלית( יגיע למשרד הפסטיבל עד 

 /ה שלמפיץ/ה או המפיקה, /תבמאיהקשר עם  איש קשר ממחלקת התוכן של דוקאביב יצור .ב

 ;המשלוחהסרט על מנת לתאם את 

הסרט, פורמה המציינת את שם השולח, שם ועותק ההקרנה חייב להיות מלווה בחשבונית פר .ג

מידות החבילה, הצהרה כי מדובר במשלוח שאינו מסחרי למטרות תרבות בלבד וכי  אורך הסרט,

 ;דולר אמריקני 21אירו /  21על  עולה הערך למכס אינו



 

 

 

למעט אם הסרט ישלח לפסטיבל אחר  ,עותק ההקרנההחזרה של דוקאביב יישא בעלויות משלוח  .ד

  ;בדוקאביב בתום הקרנתו

זיר את עותק ההקרנה ליעד שהוגדר ע"י מגיש הסרט עד כשלושה שבועות פסטיבל דוקאביב יח .ה

 ;סיום הפסטיבל, אלא אם הוגדר אחרת ובתיאום מראש לאחר

עלויות הביטוח בעת השינוע של עותק ההקרנה הן באחריות מגיש הסרט בלבד. פסטיבל  .ו

  ;ו ממנויישא באחריות לנזק כלשהו הקורה לעותק בשל משלוח אל הפסטיבל א דוקאביב לא

דוקאביב  ,בעת הגעת עותק ההקרנה למשרדי הפסטיבל ועד ליום יציאת העותק אל יעדו הבא .ז

באחריות מוגבלת לשלמות העותק. אחריות זו כוללת את עלויות שכפול העותק בלבד  יישא

חברה ישראלית המספקת שירותי פוסט. אחריות זו אינה כוללת  לפי תעריפים של)במידה וניזוק( 

     .מאסטר עותקעלויות של 

 ופרסים שיפוט .7

 בתחרות הבינלאומית: 7.1

חבר השופטים יכלול שלושה או חמישה אישים מתחום הקולנוע והתרבות, מהארץ ומחו"ל. ככלל  7.1.1

למעט מקרים יוצאי יצפו בכל סרטי התחרות יחד במועד הקרנתם הפומבית בפסטיבל,  השופטים

את הנהלת הפסטיבל, את ההנהלה  דופן. חבר השופטים הנו אוטונומי בהחלטותיו, והן מחייבות

 ;הציבורית וכן את נותני החסויות והפרסום

 (:על פי החלטת הנהלת הפסטיבליוסרו ויתווספו  פרסים ומענקים) שני פרסים אומיתבתחרות הבינל 7.1.2

 פרס הסרט הטוב ביותר  .א

 ציון לשבח .ב

 בתחרות הישראלית: 7.2

חבר השופטים יכלול שלושה או חמישה אישים מתחום הקולנוע והתרבות, מהארץ ומחו"ל. ככלל  7.2.1

השופטים יצפו בכל סרטי התחרות יחד במועד הקרנתם הפומבית בפסטיבל, למעט מקרים יוצאי 

הלה הנו אוטונומי בהחלטותיו, והן מחייבות את הנהלת הפסטיבל, את ההנ חבר השופטיםדופן. 

 ;הציבורית וכן את נותני החסויות והפרסום

 (:על פי החלטת הנהלת הפסטיבליוסרו ויתווספו  פרסים ומענקים)בתחרות הישראלית מספר פרסים  7.2.2

 פרס הסרט הטוב ביותר .א

 ציון לשבח .ב

 סרט ביכוריםליפו –אביב-פרס ראש עיריית תל .ג

 פרס עריכה .ד

 פרס צילום .ה

 פרס התחקיר .ו

 :בתחרות הסטודנטים 7.3



 

 

 

השופטים של תחרות הסטודנטים יכלול לפחות שלושה אישים מתחום הקולנוע והתרבות, חבר  7.3.1

וממדינות אחרות. ככלל השופטים יצפו בכל סרטי התחרות יחד במועד הקרנתם הפומבית  מישראל

מקרים יוצאי דופן. חבר השופטים הנו אוטונומי בהחלטותיו, והן מחייבות את הנהלת  בפסטיבל, למעט

 ;ההנהלה הציבורית ואת נותני החסות והפרסום הפסטיבל, את

על פי החלטת הנהלת יוסרו ויתווספו  פרסים ומענקים) בתחרות הסטודנטים מספר פרסים 7.3.2

 (:הפסטיבל

 פרס לסרט הסטודנטים הטוב ביותר .א

 ניפרס ש .ב

 פרס שלישי .ג

 בתחרות עומק שדה:   7.4

יצפו בכל סרטי התחרות  םמתחום הקולנוע. ככלל השופטי אנשי מקצועחבר השופטים יכלול שלושה  7.4.1

יחד במועד הקרנתם הפומבית בפסטיבל, למעט מקרים יוצאי דופן. חבר השופטים הנו אוטונומי 

את הנהלת הפסטיבל, את ההנהלה הציבורית וכן את נותני החסויות  בהחלטותיו, והן מחייבות

 ;והפרסום

 (:חלטת הנהלת הפסטיבלעל פי היוסרו ויתווספו  פרסים ומענקים) אחד פרס עומק שדהבתחרות  7.4.2

  החזון האמנותיפרס  .א

 מוזמנים .8

  ;לפי שיקול דעת הפסטיבל /תהזמנות להקרנת הבכורה יינתנו ליוצר 8.1

 על בסיסתג אישי אשר יאפשר כניסה לסרטי הפסטיבל והאירועים,  /ההסרט והמפיק /תבנוסף, יקבלו במאי 8.2

 ;מקום פנוי

 לו"ז עבודה  .9

 לו"ז העבודה יהיה כדלקמן: 9.1

 ;15:11עד שעה  19.11.2117   –לפסטיבל ישראליים מועד אחרון להגשת סרטים  9.1.1

 (;עד חצות )שעון ישראל 15.11.2117   –לפסטיבל  אומייםלסרטים בינלמועד אחרון להגשת  9.1.2

יום ממועד ההודעה על הקבלה  14-כ  –הגשת חומרים מעודכנים לקטלוג, שיווק ויח"צ ל מועד אחרון 9.1.3

 ; לפסטיבל

 27.14.2117  –קבלת עותקי ההקרנה ל מועד אחרון 9.1.4

 הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את הלו"ז בכל עת לפי שיקול דעתה. 9.2



 

 

 

 כללי .11

 לעניין תקנון זה "הנהלת דוקאביב" משמעה, הוועד המנהל של עמותת דוקאביב, אשר רשאי לאצול את 11.1

 ;ועדה לפי שיקול דעתויו, כולן או חלקן, לכל אדם ו/או סמכויות

דעתה,  רשאית לבטל כל בחירה של סרט ו/או להימנע מהקרנתו בפסטיבל בכל עת  לפי שיקול הנהלת דוקאביב 11.2

 ;קיום תנאי ההגשה או הקבלה-ובין היתר במידה ויתעורר חשש לאי

 הנהלת דוקאביב רשאית לשנות תקנון זה בכל עת וכל שינוי שכזה יחייב כל אדם ו/או גוף שהגיש מועמדות ו/או 11.3

 ;לפסטיבלתקבל ה

 שסרט נבחר להיות מוקרן בפסטיבל, כל אדם ו/או גוף שהגיש את הסרט לפסטיבל אינו רשאי לבטל ו/אומרגע  11.4

 ;לחזור בו מכל הסכמה שניתנה

 הנהלת דוקאביב רשאית להחליט על קיום תחרויות ו/או מסגרות נוספות מעת לעת ולקבוע את הכללים בקשר 11.5

 ;אליהם

ב וכל מי מעובדיה ו/או מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד, לשפות את עמותת דוקאבי /תסרט מתחייב /תמגיש 11.6

הוצאות משפטיות שייגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש בקשר לסרט, לרבות כל  לרבות

 ;ו/או דרישה שיוגשו בעקבות זאת תביעה

 וש בסרט ו/או כלסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימ 11.7

  יפו.-אביב-עניין אחר הקשור לפסטיבל מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר תל


