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אגף אמנויות
אמנות חזותית קולנוע ומדיה

צעירה""עדותאת"מארחת2022מקומית"עדות

שלצילומיםתערוכתצעירה":"עדותתערוכת,תוצג2022מקומיתעדותתערוכתבמסגרת
אמנות חזותית.תלמידי מגמות הצילום, וצילום חברתי במסגרת מגמות קולנוע ומדיה,

Photoל-במקבילמוצגתותיעוד,עיתונותלצילוםהשנתיתהתערוכה,מקומיתעדות Press
World,עיתונות.לצילוםוהיוקרתיתהוותיקההבינלאומיתהתערוכה

וצלמיםצלמותשלהתצלומיםמיטבאתמציגההיווסדהומאז2003בשנתנוסדהמקומיתעדות
באזורנו. התצלומים נבחרים על ידי חבר שופטים מקצועי ובלתי תלוי, המורכב מאישים בכירים

ומוערכים בעולמות הצילום, התקשורת והחברה, לצד אוצרי התערוכה.

התערוכה מהווה כיום את אחד מאירועי התרבות החברתיים החשובים והמוערכים בארץ.

התערוכות יפתחו בחודש דצמבר והן תוצגנה במוז"א, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב במשך קרוב
לחודשיים. לתערוכה מגיע מדי שנה קהל רב ומגוון ובתקופת התערוכה יתקיימו במוזיאון אירועים

שונים, הרצאות ומפגשים סביב נושא הצילום התיעודי.

אחרי שזכתה לעניין רבצעירה","עדותזו השנה השלישית בה תוצג במסגרת התערוכה תערוכת
לקבל ממגמות הקולנוע והמדיה ואמנותהינועדות צעירה"בתצוגה בשנה שעברה. הרעיון מאחורי "

חזותית, בבתי הספר התיכונים עבודות צילום ועבודות וידאו נבחרות אשר יועלו לשיפוט מקצועי.
העבודות הטובות ביותר יוצגו במסגרת התערוכה באיזור מובחן.

אנו מאמינים כי זווית הראייה הייחודית של בני הנוער בנושאים חברתיים מגוונים המרכיבים את
הווייתנו כאן  תספק עניין רב וזווית התבוננות רעננה וחשובה. מיון הראשוני של העבודות ייערך על

ידי מורים ורכזי המגמה ואילו השיפוט המסכם יתבצע על ידי חברי מערכת "עדות מקומית".

הקטגוריות השונות לעבודות הצילום ב"עדות צעירה"

דימוי בודד•

דימויים.5עדנבחר,חברתיסיפורשלמתמשךתיעוד–בסטילסמצולםסיפור•

וכו'.ראיונותסאונד,טקסט,וידאו,סטילס,ביןהמשלבתדק'3עדשלווידאועבודת•



תחומי העניין השונים להם ניתן לשלוח עבודות הינם:
אקטואליה, דיוקנאות, חברה וקהילה, טבע וסביבה, דת ואמונה, אורבניזם ותרבות, ספורט.

מפרט טכני:
(לא עותק של תמונתבלבדבקבצים המקורייםכל היצירות סטילס ווידאו חייבות להגיע

מסך, תמונה שנשלחה באינסטגרם או כל מדיום אחר).

:מפרט להעלאת תמונות

בלבדJPGקובץ•

התמונהשלהקצרהלצלעפיקסלים1200רזולוציית•

מ"ב.1מ-פחותלאהקובץמשקל•

מפרט טכני לעבודות וידאו:

דקות.3עליעלהלאהעבודהאורך•

מ"ב.200-מפחותלאהקובץמשקל•

על כך.. חשוב להקפידשם התלמיד באותיות לועזיותשם הקובץ יהיה•

את הקבצים עצמם יש להעלות לכונן משותף בתיקיה מסודרת (תיקייה אחת לבית הספר
ובתוכה תיקייה נפרדת לכל תלמיד) עם שם הרכז והמגמה.

עבור כל תלמיד.ה..טופס הרישום לתחרותכמו כן יש למלא את

שם היצירה, שם התלמיד, תאריך הצילום, מקום צילום•

המוגשת.לעבודהביחסהתלמידעמדתאתהמבטאמילים30עדטקסט•

10.10.2022לתאריךעדלהגישניתןהצילומיםאת

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ועניין
בברכת תחרות ותערוכה מוצלחת,

והמדיההקולנועעלהפיקוחצוות"2022צעירה"עדותצוות

https://forms.gle/iFQ6dwMPiHMEXwxH9

