
הנחיות לתחרות הצילום תשפ"ג

התיכוניים, כתות י'- י"בתלמידים הלומדים מדעי סביבה בבתי הספראוכלוסיית היעד

מטרות

הגברת המודעות של התלמידים לנושאים סביבתיים בכלל ומעורבות האדם בפרט.●

הגברת הקשר של התלמידים לסביבה בישראל.●

הגברת הסקרנות והענין של התלמידים.●

פיתוח יכולת התלמידים להבין ולהציג את יחסי הגומלין שבין האדם לסביבה.●

עידוד יצירתיות.●

הבנה ויישום של מושגים, הקשורים למדעי הסביבה.●

תצלום.העברת מסר/עמדה דרךטיפוח הקשר בין מלל לצבע וטבע,●

הסביבה בזווית אישית (באמצעות עדשת המצלמה).●

נושאי הצילום
מידי שנה יפורסם הנושא המרכזי לתחרות הצילום.●

"שינויי האקלים בעין העדשה"נושא תשפ"ג  הוא –

תוכלו לבחור אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:

הטבעעלמשפיעיםהאקליםשינויי.1

אולתאר שינויים באוויר, ביבשה, במיםכיצד משפיעים שינויי האקלים על הסביבה שלנו? האם את/ה יכול

בחיות הבר?

החברהעלמשפיעיםהאקליםשינויי.2



כיצד משפיעים שינויי האקלים על אורח חיינו? האם תוכל/י להראות כיצד הוא משפיע על הבריאות שלנו,

על אורחות חיינו, על הסביבה הבנויה או על הכלכלה?

האקליםלשינויחברתייםפתרונות.3

איך זה נראה במקום  בו את/ההאקלים.ולהסתגל לשינוייישנו ניסיון להפחית את פליטת גזי החממה

גר?

אקליםשינוייעלאישיתפעולה.4

איך זה נראהאנשים מחפשים אורח חיים מופחת פחמן ונוקטים בפעולות להתמודד עם מזג אוויר קיצוני.

במקום  בו את/ה גר?

התצלומים יהיו:

.בעצמוצילומים שהתלמיד צילם●

תצלומים שצולמו בארץ.●

ללא עריכה/שימוש בתוכנות גרפיות●

מבוימות.לאתמונות●

לרוחבתמונות●

(טופס השתתפות ופרטי התצלום).לתצלום יצורף דף הסבר שיכלול

חשוב ליצור עותק מטופס ההשתתפות.1

כותרת לתצלום. הכותרת תשקף את הנראה בתצלום תוך הדגשת הנושא המרכזי. הכותרת יכולה.2

לבטא גם את עמדתו של הצלם ואת תחושותיו בהקשר לנושא הצילום.

המקום בארץ, התאריך בה צולם התצלום..3

תיאור הרעיון המרכזי בתכנית הלימודים במדעי סביבה, אליו קשור התצלום:.4

יש להתייחס לרעיון מרכזי אחד לפחות בתכנית הלימודים ולשלב בהסבר לפחות שני מושגים

https://docs.google.com/document/d/1Opme7SDOAEAORlJcZK_yJc67AeaEZanSGLBlZ-POtuo/edit?usp=sharing


הנמצאים בתכנית הלימודים וקשורים לתצלום.  יש להקפיד על שימוש נכון במושגים ועל הסבר

מדעי מדויק בהקשר לתמונה.

יש להקפיד על:

קשר ברור של תוכן התצלום לנושא..1

קשר ברור של התוכן לתכנית הלימודים במדעי הסביבה, כמפורט בהמשך..2

התצלום באיכות טובה ומוגש כנדרש, כמפורט בהמשך.3

לא יתקבלו טפסים הכתובים בכתב יד**

שלבי התחרות

שלב א'

להנחיותבהתאם,תצלומים5עדהסביבהמדעיהוראתעללפיקוחלתחרותלשלוחיוכלספרביתכל

במסמך זה.

תלמיד יוכל להגיש לתחרות תצלום אחד.

תלמידים הלומדים מדעי סביבה קודמים לתלמידים אחרים.

בית הספר ישלח את התצלומים + המידע הנלווה לכל אחת מהתמונות (טופס השתתפות ופרטי

.2023במרץ30ה-,ה'תשפ"גחמישיניסןחעדעאזםלרואההצילום) בדוא"ל,

roaaazem1979@gmail.comלמשלוחדוא"ל

– שם התלמיד – שם בית הספר תחרות תצלומיםכותרת המייל צריכה להכיל את המידע הבא :

אישור על קבלת התצלומים ישלח במייל חוזר. במידה ולא יתקבל אישור, באחריות המורה ליצור קשר

עם המדריכה הארצית למדעי סביבה - גב' רואה עאזם.

הדפסת התצלומים תתבצע ע"י בית דפוס מטעם מארגני הכנס.



בטכניון,2023באפריל30ה-,ה'תשפ"גאיירטראשוןביוםהכנסביוםיוצגוהתצלומים

שלב ב' - ארצי

בהתאםביותר,הטוביםהתצלומים15אתיבחרשופטיםצוותלתחרות,שישלחוהתצלומיםכלמתוך

הגמר.שלב–ג'לשלביעלוואלה1בטבלההמפורטיםלקריטריונים

התצלומים שיעלו לשלב הגמר בתחרות, יפורסמו בפורטל תלמידים (משרד חינוך) ויועמדו להצבעה וירטואלית,

לה יינתן משקל בקביעת הזוכים.

שלב ג' - גמר

בחירה והכרזה על התצלומים הזוכים.

מומחה והצבעה וירטואלית באתר המפמ"ר למדעיהתצלומים הזוכים תעשה על ידי צוות שיפוטשלושתבחירת

הסביבה.

.התצלומים יודפסו בהגדלה ויוצגו בתערוכה שתתקיים בכנס "חוקרים סביבה"

כל התצלומים שימצא צוות הערכה כמתאימות לפרסום וגם אלו שעלו לשלב הגמר, יפורסמו באתר המפמ"ר

ויהיו חלק מתערוכה ניידת.

.פרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים

כללי הגשת התצלומים:
התצלום יצולם באיכות טובה וישלח בגודל המקורי (כפי שצולם, ללא כיווץ)..1

1MBמינימליגודל,300pixel/inch,)1200*1200(גבוההברזולוציהתמונות.2

.JPEGההגשהפורמט.3

אין לבצע עריכה של התצלום בתוכנה גרפית כלשהי ..4

(טופס השתתפות ופרטי התצלום).לכל תצלום יצורף.5

שני הקבצים (התצלום והטופס) יישלחו במייל כמפורט בשלבי התחרות (שלב א)..6

מילים)50(עד–וקולעקצריהיהההסבר.7

https://docs.google.com/document/d/1Opme7SDOAEAORlJcZK_yJc67AeaEZanSGLBlZ-POtuo/edit?usp=sharing


קריטריונים להערכת התצלומים: 

הניקודהקריטריון להערכת התצלום

א. התצלום וכותרתו

הרעיון מוצג בצורה ברורה●

התצלום חד ובאיכות גבוהה●

מתאימה לתצלום ולרעיון המוצגהכותרת●

התצלום או הכותרת/העברתמקוריות/יצירתיות של●

המסר

נקודות80

20

20

20

20

ב. ההסבר הנלווה לתצלום

התייחסות לרעיון המרכזי של התצלום והקשר לתכנית●

הלימודים

מדויק מבחינה מדעית●

מילים)50עד(ותמציתיברור●

היבט אישי: הסבר לייחודה של התמונה והסיבה לבחירתה●

נקודות20

5

5

6

4

:אישורים שיש לצרף

הורים של המצולמים לפרסוםאישוראם בתמונה מופיעים תלמידים/ילדים – חובה לצרף.1

אישור לגבי כל ילד מהוריו.באם בתמונה מופיעים מספר ילדים, יש להוסיףהתמונה .

https://docs.google.com/document/d/17W4MS8mtmFgSmhRIiu0k0Eud0T7LbUaGjLeyhY_i51o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17W4MS8mtmFgSmhRIiu0k0Eud0T7LbUaGjLeyhY_i51o/edit?usp=sharing


אישור הצלם והוריו לפרסום התמונה ללא שם הצלם בשלבי התחרות השונים ופרסום התמונה תוך.2

ציון שם התלמיד ושם ביה"ס לאחר סיום התחרות, בפורומים ואירועים שונים, למטרות חינוכיות,

.אישור לראיין ולפרסם את הצלםכמו גם

טופס ההשתתפות יחד עם הנספחים צריך להישלח בדוא"ל. יש להקליד בו את הפרטים הנדרשים.3

וההסבר.

בנספחים יש להקפיד על הוספת חתימה (אלקטרונית או סרוקה).

.osmak123@gmail.comסוהירלסורהלפנותניתןנוספיםלפרטים

https://docs.google.com/document/d/17W4MS8mtmFgSmhRIiu0k0Eud0T7LbUaGjLeyhY_i51o/edit?usp=sharing

