
 

 

 

 

 

 

 

למועצה האזורית בני שמעון" יתקיימו צילומים רבים אשר מטרתם היא להביא   השנ  70במסגרת האירוע "

 שחיים במועצה האזורית בני שמעון.    ות, האנשים, התושבים והתושב ניםלבמה את הפ

 

הקטנים  יוקרן סרט שנקרא "מה הסיפור שלך?" מטרתו היא להביא את הסיפורים  –במסגרת האירוע 

לפארק  , מהטרקטור בשדה ועד  של ההורים מגן הקטנטנים למשרדים  –המתקיימים בשטחי המועצה  

הסיפור שלכם, של המועצה האזורית   –מתוך ההבנה שסיפורים קטנים יוצרים סיפור אחד גדול דודאים, 

 .  70-אותו נרצה לספר יחד איתכם/ן בחגיגות הבני שמעון 

 

 ( לצלם סטורי.  תיעזרו בילדים ובילדות שלכם מיוחדת במינה ) קיימת עבורכם/ן משימה –לכן 

על טרקטור, ברפת, בגן, בבית עם הילדים, בחצר הבית שלכם,    –לצלם הצצה לסיפור שלכם   עליכםן

בכיתה, בזום הכיתתי )למי שלומד בחופש הגדול כי לא למד כמו שצריך בשאר השנה(, צלמו לנו אתכם  

 שפחתיים, הכי קהילתיים, במשרד או בבריכה.  ברגעים הכי אינטימיים, הכי מ 

 

פשי.  ימצחיק. מרגש. ט, של היישוב שלכם, של המועצה. שניות לספר את הסיפור שלכם 15יש לכם 

 ?  פור שלכםייצירתי. מה הס

 

בנושא כתבו את הכותרת הבאה:  .  shani3338113@gmail.com את הסטורי עליכם לשמור ולשלוח למייל 

שם קבוצה או ארגון שבשמו הצטלמתם ואת שם   סטורי בני שמעון לצרף למייל שם + שם משפחה/

 היישוב שלכם.  

 

 19.9.21 –תאריך אחרון לשליחה 

 

 *בקשה מיוחדת: 

לפני  סרטונים  ליחת העקב לוחות זמנים מדויקים של שבתות וחגים בחודש ספטמבר קיימת עדיפות לש 

 נודה על כך מאוד.   האפשרות לצלם ולשלוח עד תאריך זהאם קיימת   – 14.9ה

 

 באמפי באר שבע. נתראה.   7.10תפגשו את עצמכם/ן על המסך ב –לאחר מכן 

 

 הנחיות לצילום: 

 ולא במצב עמידה.  כאשר הטלפון במצב שכיבה . את הסטורי יש לצלם לרוחב 1

 שניות.    15. המלצה חמה: תכתבו לעצמכם את הטקסט לפני ותעברו עליו כדי לראות שנכנס ב2

 . השתדלות להעמיד את הטלפון על חצובה או על אלמנט יציב אחר.  3

. את המיקום תבחרו כך: קודם כל את הרקע, להעמיד את הסלולרי על החצובה או על האלמנט, ואז  4

 כאשר הצילום כבר קורה ומתחיל ברקע.   -לפריים  ותיכנס

אלא שלט הכניסה ליישוב או  מרקע שטוח לדוגמא קיר או שיח.  יצירתי, הימנעו . השתדלו לבחור רקע  5

 או סביבה שטבעית לכם.  חצר ביתכם

mailto:shani3338113@gmail.com

