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 קהילה אחת, פנים רבות – 2019הגאווה והסובלנות בירושלים  חודש

 ות.ות גרפיים.קול קורא למעצבים
 רקע

ויימשך לכל אורך חודש יוני, ומצעד הגאווה  30/5/2019-חודש הגאווה בירושלים ייפתח ב

 .6/6/2019-בירושלים יצעד ב 18-והסובלנות ה

איש ואישה, והמצעד הירושלמי  25,000-בשלוש השנים האחרונות צעדו בירושלים כל קיץ יותר מ

ביסס את מעמדו כאירוע המחאה האזרחי הקבוע הגדול ביותר בישראל. השנה מצעד הגאווה 

 .קהילה אחת, פנים רבותוהסובלנות בירושלים יפתח את עונת הגאווה המקומית, תחת הכותרת 

 

, ועל כן על הקבצים להוות דוגמא. בשפה העיצובית שפה עיצוביתלבחור  מטרת ההגשה היא

שתיבחר יעשה שימוש בקמפיין ובמצעד עצמו, בשיתוף פעולה עם המעצב.ת שת.יבחר. שפה 

 עיצובית צריכה לכלול פונטים, צבעים, ודימויים ויזואליים.

 

 השפה תבטא גם את חזון הנהלת הבית הפתוח:

 וחברי חברות להעצמת את הבית ככלי רואה ולסובלנות לגאווה ושליםביר הפתוח הבית "הנהלת

 האוכלוסיות למגוון התייחסות בפרט, תוך הגאה בישראל בכלל, ובירושלים הקהילה

בפתח העשור השלישי לפעילותה, . שבה וההיסטוריה המטען עם, העיר שמזמנת והמורכבויות

 מוסדותיו מגדלור של תקווה, סובלנות רואה ההנהלה במגמות הגדילה וההתפתחות של הבית על

 אחר." מאפיין כל או, מינית נטייה, במגדר תלות ללא, האחרת, השונה של והכלה

 

 מסרים:

קהילה אחת, פנים  יהיו בסימן, הפתוח הבית בהפקת והסובלנות הגאווה חודש הגאווה ומצעד

חודש הגאווה בעיר את הגיוון שקיים ועדת הגאווה הירושלמית החליטה להעמיד במרכז . רבות

 בתוך קהילת הלהטב"ק כולה ובקהילה הירושלמית בפרט.

 

אנו מבקשות להעמיד במרכז הבמה את כל גווני הקשת המרכיבים את הקהילה הגאה, ובעיקר את 

אותםן א.נשים וקבוצות שלא זוכים לתשומת הלב הראויה בדרך כלל. אירועי חודש הגאווה יציגו 

הגאה על מגוון הזהויות, המגדרים, האמונות והרקעים שלה, ויחגגו את הייחודיות  את הקהילה

המצעד ישא על נס את המאבק  של כל מרכיב בפסיפס שהוא הקהילה הגאה הירושלמית.

נמשיך לחזק את  .שנה למהומות סטונוול ובסמוך לבחירות לכנסת ישראל 50בי, במלוא ”הלהט

הארץ "מחאתי, שמקדם את השיח הציבורי לעבר אופיו של המצעד הירושלמי כמצעד 

 ה.ת מלאה מאלימות ומאפלימדינת ישראל שבה כולנו חיים בחירּו": המובטחת

 

 דרישות התאמה

ת המצעד תעבוד בצמוד להנהלת הבית הפתוח על מנת לייצר שפה ויזואלית משמעותית מעצב.

לעבודה משותפת בזמינות שתלווה את כלל אירועי המצעד. בשל חשיבות התפקיד, אנו מצפים 

 , כיוון שייתכן שיעלו צרכים עיצוביים בהתראה קצרה.סבירה לאורך התקופה שעד המצעד

 

 ההצעה תכלול:

 ס"מ( 10על  10לוגו למצעד )טיוטת  .1

 " ו"ירושלים".2019צריך לכלול את המילים "מצעד הגאווה והסובלנות  .א

 .18לכלול את מספר המצעד: צריך  .ב

 בית הפתוח.את סמל הלכלול צריך  .ג

 האלמנט הגרפי המרכזי שיופיע על במת הסיום של המצעד.  - ”גב במה“סקיצת  .2

 (.300DPIס"מ, רזולוציית דפוס  42על  29.7להזמנת הצועדיםות ) A3כרזת  .3



 

 פיקסלים(. 1080על  1920תמונת קאבר לאירוע בפייסבוק ) .4

 מומלץ לכלול פסקת הסבר לשפה הגרפית. .5

 אנגלית, ערבית, רוסית.מומלץ לשלב שפות נוספות:  .6

 

על המגיש.ה להיות בעל.ת זכויות היוצרים.ות על כל מרכיבי העיצוב לרבות פונטים ודימויים 

המעצב.ת שעיצובו.ה  בהתנדבות. הקמפייןעיצוב גרפיים, או שיהיו בעלי אישור לשימוש חופשי. 

 כה, כמובן, לקרדיט ראוי בפרסומים הכוללים את עיצוביו.ה.ייבחר תז
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