
תחת  צילום  תחרות  על  הכריזה  שלנו"  "צוות  מערכת   0
חובבים  לצלמים  פרסים  נושאת  ישראלי",  "הכי  הכותרת: 
מקרב חברי "צוות". מועד פתיחת התחרות היה 1.2.2016 

והתאריך האחרון למשלוח תמונות הוא 25.5.2017.
0 צוות השופטים ימנה את אהוד גרוס )יו״ר(, נמרוד גליקמן 

ודורית טל אור. 
0 הצילומים יועברו לשיפוט מבלי שצוות השופטים יודע את 
זהות הצלמים שצילמו אותם, או כל פרט אחר אודותיהם. 
צוות  על-ידי  התמונות  ייבחנו  התחרות  תקופת  בתום   0

השופטים וזה יכריז על שלוש התמונות הנבחרות. 
הפרס לזוכה במקום הראשון: 3,000 שקל לרכישת צרכי צילום. 
הפרס לזוכה במקום השני: 2,000 שקל לרכישת צרכי צילום. 
הפרס לזוכה במקום השלישי: 1,000 שקל לרכישת צרכי צילום. 
במטה  בתערוכה  בעתיד  יוצגו  נבחרים  צילומים  כי  יתכן 

"צוות" ו/או במחוזות ובסניפים. 
יודגש כי: 

0 כל התמונות המוגשות לתחרות לא זכו בעבר בתחרויות 

צילום אחרות, בארץ או בעולם. 
0 כל התמונות המוגשות לתחרות הינן 
והוא  השולח  על-ידי  ונוצרו  מקוריות 
הקיימות  היוצרים  בזכויות  הבעלים 
בתמונות והן אינן מפרות את זכויותיו 

של צד שלישי כלשהו. 
0 ידוע למשתתף בתחרות כי התמונות 

שיוגשו על-ידו יהיו חשופות לצפיית הציבור, 
על כל המשתמע מכך. 

0 ועדת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, את 
לשיקול  בהתאם  הזוכים  שמות  פרסום  מועד  ואת  הפרס 

דעתה הבלעדי. 
0 צוות השופטים רשאי לפסול תמונות ברמה נמוכה לרבות 
או לא ברורות, תמונות  )אך לא רק( תמונות מטושטשות 

שרמת החדות שלהן נמוכה, תמונות חשוכות מדי וכיו"ב. 
ואין לבצע  0 התמונה צריכה לשקף נאמנה את המציאות 
בה מניפולציות צילומיות באמצעות עריכת מחשב ועיבודי 

מחשב. 
המייל.  באמצעות  אליהם  ישירות  יועברו  לזוכים  הודעות 
"צוות  בעיתון  יפורסמו  שנבחרו  והתמונות  הזוכים  שמות 

שלנו" ובאתר "צוות". 
בהצלחה, אהוד גרוס

תחרות "הכי ישראלי" - תקנון
מועד אחרון להגשת 
צילומים: 25.5.2017

תקנון התחרות: 
כל חבר יכול לשלוח עד שלושה צילומים שונים.  

גודל הצילומים צריך להיות X 2300 3300 פיקסלים לפחות. 
נא הקפידו לצלם מראש בגודל המתאים ולשלוח 

את הצילום בגודל המקורי (לא בהקטנה). 
bitaon@tzevet.org.il :את הצילומים יש לשלוח למייל

זכויות השימוש בצילומים למטרת הצגתם בביטאון
 ובאתר, וכן לצורך התערוכה, יהיו של ארגון "צוות". 

תאריך אחרון למשלוח הצילומים: 25.5.17.  

הצילומים הנבחרים יפורסמו 
בביטאון "צוות שלנו" ובאתר 

"צוות" ושלושת הצילומים 
שייבחרו על-ידי ועדת שופטים 

יזכו את יוצריהם בפרס.  
בכוונתנו ליזום תערוכת

צילומים נבחרים בפורמט 
מוגדל, שתוצג כתערוכה נודדת 
בין סניפי "צוות" ברחבי הארץ. 

ביטאון "צוות שלנו"

יוזם תחרות צילומים

פרי יצירתם של

חברי "צוות"

"הכי ישראלי"

תערוכת צילומים של חברי "צוות" 

1,000 ₪ (מקום שלישי) 2,000 ₪ (מקום שני)3,000 ₪ (מקום ראשון)ציוד צילוםתלושי שי לרכישתהפרסים בתחרות:

ארכה נוספת:
תאריך אחרון למשלוח 
הצילומים: 25.5.17 

 מצלמים,
אל תחמיצו!

שמות הזוכים 

יפורסמו בגיליון
 

הבא


