


ממשיך זו השנה השנייה בתחרות  , רחובות, מרכז המחוננים והמצטיינים פלא
.צילום פתוחה לכל תלמידי המרכז

".בזמןרגעים"היהבתחרותהשנההשנתיהנושא

,  מיוחדים, במסגרת התחרות נתבקשו התלמידים לתעד רגעים משמעותיים 
.שלהםהיומיוםבחייייחודיים מעוררי השראה

לא הייתה  . ותלמידה לקחת חלק בתחרותתלמידלכלאפשראופי וסגנון הצילום
.היה לצלם בנייד או במצלמה מקצועיתוניתןסוג הצילוםהגבלה על

הצלםכשבראשםהמרכזמצוותהורכבהזוכהבחירתעלהאמוןהשופטיםצוות
.אבי צרפתי

שמלווההסיפורשליופיו,איכות:מקובלותמידהאמותפיעלנעשההשיפוט
.צילומים שיש בהם ערך מוסף ורעיון מקורי ושונה, טכניקה, יצירתיות, אותו

...היההבולטהטיפכאשר,לצילוםטיפיםהמוןקיבלוהתלמידים

!!!!ופשוט תצלמוהטיפיםתתעלמו מכל





1מקום ! הצילום המנצח

והדרמה גברו על איכותו הטכנית הסיפור 

(. חוסר פוקוס)הצילום של 

. מרגש ומלא עומקצילום 

.  לנו סיפור עם מלא רבדיםמספר 

פער הדורות על , על משפחה ועל קשרמספר 

. על זקנה ועל ילדותביניהם גם על החיבור אבל 

: משרתת את הסיפור באופן נהדרהקומפוזיציה  

, בצדדים מנוגדים של התמונה" מתחרים"ה

הדמיוני בין המבטים הקו ,  "המאבק"במרכז 

התמונה ובלעדיו , החלק החשוב בתמונההוא 

מבטים שמגלים לנו שלא ואותם , מערכהמאבדת 

. באהבה בין סבתא לנכדאלא " מאבק"במדובר 

-בשחור לבן עובדת לטובתנו הבחירה 

, אותנו במבטים ולא בצבעוניותממקדת 

. אותנו בזמן אל העברושולחת 

.נהדר ומלא רגש חום ותוםצילום 



2מקום ! מושלםאפילו , נהדרצילום 

בין שני בעלי חיים שמופרדים על ידי חלון יחסים 

(.  תזכורת לקורונה)

יודעים שמפגש בניהם יגמר לא טוב אנחנו 

. נוצר המתח בצילוםולכן 

בניהם נראים כמו סקרנות המבטים 

.  משדרים גם סכנה ואיוםאבל 

נהדר בקומפוזיציה שימוש 

את התמונה שמשדרגת 

.  לה אלמנט אסטטי נהדרומוסיפה 

, אלכסוני שמחלק את התמונה לשני אזורים שוניםקו 

, אחד צבעוני והשני מונוכרומטיצד 

. של החתול מגלה לנו מה יהיה הסוףהמבט 

". יאוגרפיק'נשיונל ג"ישר ל... מצוין



3מקום ! מדוייקצילום 

-שביל הגישה לים המלח 

. נוגה אפילו עצובצילום 

בפרספקטיבה שמדגישה השימוש 

, העומק בתמונהאת 

שמוביל את עיני הצופה והמעקה 

תחושה הנותנים המים לתוך 

.       ממש בפתח המעבר ותכף מגיעים למיםשאנחנו 

שלאט לאט נעלם בתוך המים המעקה 

, תחושה לא נוחהיוצר 

.  אפילו  מועקהאולי 

אולי מדבר על ים המלח הצילום 

.בעצם מתאר תחושות אישיותאבל 

! כל הכבוד ,  מושלמתצילום יפה קומפוזיציה 





"מים על כף היד"

, צילום יפה עשוי נהדר

טובה קומפוזיציה 

את היופי של המים שמדגישה 

.בפרטים הקטנים והרגילים של חיינוואת 



"עיניים"

צילום ברמה טכנית גבוהה 

נהדרת חדות 

את העיניים שמדגישה 

. העומק שלהםואת 

יפה תאורה 

, שמש אחרי הצהריםשל 

על הפנים וצל 

מתח שמיצר 

לנו ומזכיר 

.מושלם הכול שלא 



"קבצן ברחוב"

צילום חברתי  

, על החברה שלנושמדבר 

מחזקת הקומפוזיציה 

הצילום של האמירה את 

הריקה ממנו הוא המדרכה שחצי 

.בדידות וריקנותשמייצרת 



"ציפור כלואה"

, צילום מסקרן ומפתיע

. זמן להבין אותושלוקח 

יש לנו סבך קוצים אפרורי בהתחלה 

, מתגלה לנו הציפור שבפניםואז 

? היא כלואה אולי היא מתגוננת אולי 

הזאת השאלה 

של הגילוי וההפתעה 

. את הצילוםבונה 




