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ט. במסגרת זו, תלמידים  -בבית הספר בשכבות ח שביצענו דפים אלה מתארים פרוייקט

הוזמנו לצלם באמצעות הטלפון הנייד ערכי טבע בבית הספר. התמונות הזוכות זיכו את  

בר כרמל ואנדרטה לזכר השריפה  -)חי  הכיתה )של התלמיד שצילם( ביום טיול כיתתי 

לפעולה  . ההחלטה לתת פרס כיתתי ולא פרס אישי נועדה לעודד את התלמידים בכרמל(

למען הכלל ולא להישגיות אישית. כמו כן, שתי התמונות הזוכות הודפסו בהגדלה וימסרו  

 לתליה בכיתות הזוכות. 

להלן נציג את פרוטוקול התחרות, כפי שנמסר לתלמידים, את התמונות הזוכות ונימוקי  

 השופטים, ואת המסקנות שלנו מהפרוייקט. 

 

 צילום  פרוטוקול תחרות

 

 ו'עומר'  רכי טבע ב'אסיף'רות צילום ע תח

 

 מטרות חינוכיות וסביבתיות: 

.  "לפקוח עיניים" לערכי הטבע שנמצאים כאן בבית הספר, לשים לב לפרטים קטנים  •

 להתבונן.

לפעול ככיתה לטובת הפרס הכיתתי: לצלם ביחד ולהחליט באופן דמוקרטי אילו   •

 צילומים לשלוח. 

 בתמונות שהתלמידים צילמו.  לקשט את הכיתה •

 

 פרטי התחרות 

 ט. -התחרות היא לתלמידי ז •

 אפשר להקדיש שיעור חינוך לסייר בבי"ס ולחפש אובייקטים לצילום.  •

 )בעומר כל שכבה תחשב כיתה(  צילומים לתחרות. חמישהכל כיתה יכולה לשלוח   •

 כל כיתה תחליט אילו צילומים לשלוח מבין הצילומים של תלמידי הכיתה. •

 כל שכבה כיתה זוכה תקבל כפרס יום טיול )על חשבון לימודים( ב •

כיתה יודפסו ויימסרו לתלייה   חמשת הצילומים שנשלחו לתחרות מכלאחד מתוך  •

 . בכיתה



 ראש צוות השיפוט: יובל שמש.   השיפוט יעשה על ידי מורים מגמת צילום בבית הספר. •

 

 הוראות לצילומים 

 לכוון על הרזולוציה הגבוהה ביותר. הצילומים בטלפון נייד בלבד. יש  •

אין להשתמש בפילטרים של אינסטגרם או אפליקציות אחרות. אין לערוך את   •

 התמונה.

 מצלמים רק בתוך שטח בית הספר.  •

לא מצלמים  מצלמים ערכי טבע בלבד: צמחים, בעלי חיים, קרקע וסלעים, נוף.  •

 אנשים!!! 

 ייפסלו מיד.  – לקיחת סיכון  אין לטפס על עצים או מבנים. תמונות שצולמו תוך  •

 . מומלץ לחפש זוויות צילום לא שגרתיות  •

לכתובת המייל:   jpegאת חמשת הצילומים הזוכים יש להעביר בקובץ  •
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גיבוש הפרוטוקול, כדי לעודד פעולה משותפת של התלמידים,  נעשתה חשיבה רבה סביב 

וכדי לוודא שלא נלקחו סיכונים, ולא נעשתה פגיעה בפרטיות התלמידים. כמו כן, האיסור  

לערוך את התמונות נועד למנוע מיקוד של התחרות בטכניקה של צילום, כדי שליבת העשייה  

 תהיה התבוננות. 

 

גשה אפשר היה לראות בבי"ס תלמידים שמסתובבים  תהליך: בימים האחרונים לפני הה

תמונות נשלחו לכתובת מייל שיצרנו לצורך   40- ומצלמים )לא אחד את עצמם, לשם שינוי(. כ 

העניין. רבות מהתמונות היו של עלים ופרחים. בחלק מהתמונות התלמידים הצליחו לצלם  

 חרקים. 

 ידי יובל שמש. -ורוכזה עלס, בחירת התמונות נעשתה ע"י צוות מורי מגמת צילום בבי"

 ההודעה נמסרה לסגנית מנהלת החטיבה, והיא העבירה אותה לכיתות הזוכות. 

 התמונות הזוכות: 
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 : התמונות הזוכות 

 

 

 צילום נבחר שכ' ט נבחר 
 .בזכות צבעוניות, בחירת הנושא והחיתוך

 



 
 
 
 

והלא צפויה, הבחירה בעומק בזכות זווית ההסתכלות המסקרנת  צילום נבחר של שכ' ח נבחר
 .שדה רדוד )האזור החד(, החיתוך ובחירת השעה אשר יצרה משחק אור מעניין בצמרת 

 

 



 

סבורים ששתי התמונות מגלות כושר התבוננות ושימת לב לפרטים החומקים בדרך  אנחנו 
 כלל מן העין. 

 
 

 מסקנות:
מרוצים מהתוצאות. בכוונתנו לעשות  הפרויקט השיג את מטרותיו )שצוינו בפרוטוקול(, ואנחנו 

 זאת גם בשנה הבאה. 
ם לא נותר להם  דישכבת ז' היתה אמורה להשתתף, ובגלל תקלה בהעברת המידע לתלמי

 זמן. בשנה הבאה נדאג שזה לא יקרה: נתחיל מוקדם יותר ונאפשר יותר זמן. 
נים", ומזמן  כמו כן, אנחנו חושבים ששיפוט מקצועי של צוות צילום עדיף על "חכמת ההמו

 התבוננות מעמיקה יותר בטבע. 
 יש מקום לחשוב על תערוכה בדומה לתערוכות שתלמיי מגמת צילום מעמידים. 

ערך מוסף של הפרויקט הוא שעם השנים יצטברו תמונות טבע שיקשטו את הכיתות  
 והמסדרונות בבי"ס, ובדרך זו "נכניס את הטבע לכיתה". 

 
 


