מעצבים זיכרון
קול קורא :תחרות עיצוב כרזות
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע
 65שנה חלפו מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה והשואה ממשיכה לעמוד במרכזו של שיח יהודי
ואוניברסלי בעל גוונים היסטוריים ,אנושיים וערכיים.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,הוא היום בו מתייחדת מדינת ישראל עם זכרם של ששת מליוני היהודים
שנרצחו על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם בתקופת השואה .זהו יום של זיכרון אישי וקולקטיבי ,יום של
הנצחת הקורבנות ,הזדהות עם הניצולים ותמרור אזהרה לאנושות.
מדי שנה אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בארועים ממלכתיים ,במערכת החינוך ,באמצעי
התקשורת ובטקסים מקומיים וכלל -ארציים ,בדרכים רבות ומגוונות.

יד ושם ומשרד ההסברה והתפוצות בראשות השר יולי אדלשטיין מכריזים על תחרות כרזות
נושאת פרסים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע בנושא "מעצבים זיכרון".
הכרזה הזוכה תופץ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע ברחבי הארץ
אופן ההשתתפות:
התחרות פתוחה לכל המעוניין/נת ומותנית בהרשמה ,באמצעות הטופס המצ"ב ,למייל
 krazot.school@yadvashem.org.ilאו בפקס .02-6443634
דמי ההרשמה לתחרות הנם  ₪ 50אשר ישולמו ביום העיון .יובהר למען הסר ספק כי דמי ההרשמה
האמורים וכן כל הוצאה מכל סוג שהוא ,שתוצא בקשר להשתתפות בתחרות ,לא יוחזרו בכל מקרה
שהוא.
הנרשמים לתחרות מוזמנים ליום עיון אשר יתקיים בשני תאריכים בהתאם לנוחיותכם :ביום ג' ,י"א בשבט
תש"ע ,26.1.10 ,או ביום ב' ,י"ז בשבט תש"ע ,1.2.10 ,ביד ושם.
ההשתתפות ביום עיון באחד משני התאריכים היא חובה לכל המשתתפים בתחרות.
ביום העיון יחולק למשתתפים בתחרות חומר עיוני נלווה.

הפרסים לזוכים:
מקום ראשון.₪ 10,000 :
מקום שני.₪ 6,000 :
מקום שלישי.₪ 4,000 :

ועדת הפרס של התחרות:
בוועדת הפרס חברים אנשי מקצוע בתחום העיצוב הגרפי ,נציגי יד ושם ונציגי משרד ההסברה
והתפוצות.
חברי הועדה מתחום העיצוב הגרפי:
חתן פרס ישראל לעיצוב תשס"ב 1992 -
מר דוד טרטקובר
חתן פרס ישראל לעיצוב תשנ"ח 1998 -
פרופ' דן רייזינגר
ראש המחלקה לעיצוב גרפי ,האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצ'ו חיפה
גב' טרי שרויאר
ראש המחלקה לתקשורת חזותית ,ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב שנקר
מר איציק רנרט
ראש המחלקה לתקשורת חזותית ,האקדמיה בצלאל
מר עדי שטרן
ראש מכון "האות" ,ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב שנקר
מר יקי מולכו

תנאים להשתתפות בתחרות:
על הכרזה להיות תוצר של עבודה עצמאית שבבסיסה רעיון מקורי ,תוך שמירה על זכויות יוצרים ועל
החוק.
במידה ויופיע כיתוב על הכרזה ,עליו להיות בשפה העברית וללא ציון שנת תש"ע.
על הכרזות יופיעו לוגו משרד ההסברה והתפוצות ולוגו יד ושם .יובהר כי השימוש בלוגו כאמור מותר
אך ורק לצורך תחרות כרזות נשוא פרסום זה ולא לכל שימוש אחר .המשתתף לא יוכל לעשות כל
שימוש בלוגו של יד ושם ו/או משרד ההסברה והתפוצות ללא אישור בכתב ומראש של גופים אלו.
הכרזות יוכנו ברזולוציה גבוהה ,מתאימה להדפסה בגודל  70על  100ס"מ ,מינימום  .DPI 300על
הכרזה להישלח כקובץ בדואר אלקטרוני בגודל מוקטן של  DPI 72 ,A4וברזולוציה הגבוהה כמפורט
לעיל.
ההשתתפות בתחרות משמעה מתן רשות ליד ושם ולמשרד ההסברה והתפוצות לשלב את הכרזות,
שישתתפו בתחרות ,בפעילות חינוכית וציבורית גם לאחר תום התחרות ,ללא תשלום .בכל שימוש יינתן
קרדיט ליוצרים כמקובל ביד ושם ובמשרד ההסברה והתפוצות.
הכרזות שתוגשנה לתחרות יועברו לוועדת הפרס בעילום שם.
יד ושם ומשרד ההסברה והתפוצות שומרים לעצמם את הזכות לבטל את התחרות או לדחותה ,בכל
עת.
בהגשת הצעתו בתחרות ,מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג
שהוא והגיש את כרזתו על בסיס זה .מציע שהגיש הצעה בתחרות יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע
לפרט כלשהו הקשור לתחרות או לתנאיה.
הגשת הכרזה לתחרות מהווה את הסכמתו הבלתי חוזרת של המשתתף לתנאים הכלולים בתקנון
התחרות והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד יד ושם ו/או כנגד משרד ההסברה והתפוצות בכל
הנוגע לתחרות זו ,ובכלל זה בכל הנוגע לבחירת הכרזה הזוכה.

קריטריונים לזכייה בתחרות:
התאמת הכרזה לנושא התחרות "מעצבים זיכרון"  -מתן ביטוי אישי ויצירתי לנושא השואה ,באופן שלא
יפגע בקהלים ובמגזרים בחברה הישראלית.
מקוריות ,בהירות ואיכות העיצוב.
הבהרה :בכל שלבי התחרות שמורה לוועדת השיפוט הזכות לבחור בכרזה אשר לא תעמוד בכל
הקריטריונים וההנחיות .זו זכותם ואחריותם של המתחרים להיות יצירתיים ולאמץ – במלואן או בחלקן-
את ההנחיות לעיל כפי שהם רואים לנכון.

לוח זמנים:
יום עיון ביד ושם )יש להרשם לאחד מן התאריכים(:
י"א בשבט תש"ע26/1/10 ,
י"ז בשבט תש"ע1/2/10 ,
מועד אחרון להגשת הכרזות :י' באדר תש"ע24/2/10 ,

טופס הרשמה" -מעצבים זיכרון"
תחרות עיצוב כרזות לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע
שם פרטי ומשפחה____________________:
פקס____________________:

טלפון_________________:
נייד__________________:

כתובת מלאה _____________________________________________
דוא"ל ליצירת קשר _________________________________________

מועד אחרון להגשת הכרזות :י' באדר תש"ע24.2.10 ,
הרשמה מוקדמת הינה תנאי להשתתפות בתחרות
ידוע לי שהרשמה מוקדמת לתחרות הינה אישור על קבלת התנאים המופיעים בתקנון התחרות.
ידוע לי כי מפגש הכנה בי"א בשבט תש"ע 26.1.10 ,או בי"ז בשבט תש"ע ,1.2.10 ,הינו תנאי
להשתתפותי בתחרות.
אני מבקש/ת להירשם למפגש הכנה בתאריך ____________

תאריך___________

חתימת המשתתף________

נא לשלוח לדפנה גלילי ,פקס מספר  ,02-6443634או לדוא"לkrazot.school@yadvashem.org.il :

