
 

 

 تعليمات و قوانين   -سنوي لصور الصحافة والتوثيق  المعرض ال – إفادة محلية 

 ُكتبت الئحة القوانين والتعليمات بصيغة المذكر لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء. 

 

 : مقدمة

.  World Press Photo"إفادة محلية"، معرض صور الصحافة والتوثيق، يُعرض كل عام الى جانب المعرض العالمي 

تُعرض في المعرض السنوي أجود الصور الفوتوغرافية لمصورين إسرائيليين، فلسطينيين وأجانب يعملون في منطقتنا، 

المعرض. يعكس   أو أمينة أمينعلى أيدي يخضع ألي جهة و ال هيئة التحكيم المستقل الذي والتي اختيرت على أيدي طاقم 

 المعرض أحداث العام الماضي ويخلد اللحظات اإلنسانية ذات القيمة الثقافية واالجتماعية في مجاالت الحياة المختلفة. 

 

 : المسابقة في المشاركة  ق  تح  

  ثالث  لمدة البالد  في  يعملون نبوأجا فلسطينيين إسرائيليين، محترفين، وفنانين  مصّورو الصحافة والتوثيق .1

 ، بشرط أن يكونوا: األقل على  سنوات
 . صحفية   بطاقة مصّورون يحملون أ.

المطبوعة والرقمية   اإلعالم  وسائل في  صورهم   نشرت، لكن ةصحفي   بطاقة يحملون ال  رونمصوّ ب. 

 المسابقة ما عدا مجال "األخبار".  مجاالتالعام األخير، يمكنهم االشتراك في جميع   خالل

الفنون   عرض متاحف وصاالت في  جماعية  أو فردية معارض في  عرضوا  فنانون  مصّورونج. 

   .االخيرة االربع السنوات خالل  المعاصرة

     

  األحداث  وثّقت  التي او الصور  الفلسطينية، السلطةو/او   إسرائيل تُقبل للمسابقة فقط الصور التي التُقطت في .2

البالد. على سبيل المثال، توثيق بعثات إسرائيلية، ب واضحة  عالقة  لها ولكن  حدودها، خارج  جرت  التي

 مساعدات إنسانية وغيرها في الخارج. 

حداث تم َمنع لن تقبل للمسابقة صور تابعة لجهات ناطقة باسم مؤسسات عامة او خاصة والتي التقطت خالل ا  .3

 متفق عليه لدى جميع المصورين.  إطار تم التقاطها في  إذا مصوري صحافة اخرين من توثيقها، اال 
 

 قوانين االشتراك: 

تتم المشاركة في المسابقة بواسطة ارسال الصور لموقع "إفادة محلية" فقط. هذه الخطوة هي دليل على ان   .1

 القوانين ووافق على جميع الشروط المدرجة فيها. المصور الذي سّجل نفسه قرأ هذه 
  –  24.7.2021التقطت بين التواريخ  على الصور التي يتم إرسالها للتحكيم ان تكون فقط صورا فوتوغرافية  .2

31.8.2022 . 

 . مسابقات تصوير محلية أخرى ل ُمرسلة ممنوع تقديم أي صورة 

شريطة أن يكون  صورا التقطت في سنوات سابقة، من الممكن ان تشمل " تعريض الطويل"السالسل" و"المجال   .3

دم رواية خاصة تعلو في  على السالسل ان تقّ   . 2التقطت في الفترة المذكورة في البند رقم  ثلث الصور المقدمة 

 قيمتها على مجرد تسلسل صور. 

للصورة التي   يُسمحمختلفة. ال  يمكن تقديم صورة معينة مرة واحدة فقط. ال ترسل الصورة ذاتها الى مجاالت  .4

 في إطار سلسلة ان تُقدم كصورة فردية ايضا.   تدخل
على الصور التي تقدم للمسابقة ان تكون مبتكرة ومن ابداع المصور. عملية ارسال الصور هي بمثابة تصريح  .5

 الحق فيها.  فقط فقط وله الوحيد من المصور على انه هو صاحب الصور 



عماله في المعرض او موقع "إفادة محلية" أو عن أي  أاشتراكه وعرض  لىمال عيتقاضى أي مشترك ال لن .6

 استخدام للصور من اجل العالقات العامة، النشر وترويج معرض العام نفسه. 

 

 طريقة التقديم: 

 لن تقبل للمسابقة صور خضعت لمعالجة كبيرة غيّرت بشكل جذري مضمون الصورة االصلية.   .1
   أخرى لن تُقبل.  ةعشوائي طرق قص .  ( Cropيمكن إجراء قّص للصورة ) .2

بكسل لضلع الصورة القصير   1200، بدقة JPGبصيغة  فقط على الصور المقدمة لمرحلة التحكيم ان تكون   .3

 ميجا.  1ووزن ال يعلو على 

ترسل الصور بدون إطار، شعار )لوجو( او  ر. جب ان ال تظهر على الصور المرسلة للمسابقة تفاصيل المصوّ ي  .4

أو في النص المرافق   اسم المصور، وبدون كتابات أو أي معلومات مطبوعة أخرى على الصورة ذاتهاكتابة 

 . للصورة 

   كلمة، لوصف كل صورة او سلسلة.  30للصورة، حتى  عنوان موجزعلى المشاركين إضافة  .5

سم   70X100ناسب الطبع بحجم جيد بدقة عالية ي  ، أصليجب التأكد بأن للصور المرسلة للمسابقة بوزن خفيف .6

 . على األقل
،  JPGاو  TIFFبصيغة بدقة عالية، للهيئة اختيار صوركم للمسابقة، سيُطلب منكم إرسال الملفات  في حالة  .7

 DPIبـ    Adobe RGB( 1998ببروفيل لون )، وسم على األقل 70X100تناسب الطبع بحجم  ، ىبجودة قصو 

300 . 

 اذا ُطلب منه ذلك.  RAWيجب على كل مصور ان يكون على استعداد لتقديم ملفات  .8

 

 : المسابقة مجاالت 

 مقدمة: 

  فردية   صور 10 حتى  باإلضافة الى مجال الفيديو. لكل مجال يُمكن إرسالأ. تُقّدم لطاقم التحكيم صور عن سبعة مجاالت 

 صورة.  15  له"، الذي يقّدم لتعريض الطويل ، ما عدا مجال "اصور  8- 5  من مؤلفة  واحدة سلسلة  - وللسالسل

 . ما يرونه مناسبا حسب  أي مجال  حذفهيئة "إفادة محلية" نقل الصور من مجال آلخر او عضاء يحق ألب. 

صورة العام،  الجوائز:   . واحد لكل  شيقل  10,000 قدرها  ماليةجائزة  للفائزين بكل واحدة من جوائز هذا العام سنقّدم ج. 

 التعبير عن قيم الديموقراطية(.  ن" )عاألوصياءسلسلة العام، فيديو العام و"جائزة 

 

 : المجاالت

   التي نشرت على الصفحات الرئيسية في وسائل االعالم.  الحالية الرئيسية األحداث -  أخبار  .1
 . هذا المجال مفتوح فقط للمصورين الذين يحملون بطاقة صحفي 

 . وشعائر طقوس   عادات، معتقدات،  – دين وايمان  .2

 المحلي.  الواقع تشكل التي المختلفة  المجتمعات وصراعات   حياة انماط  –  مجتمع وجمهور .3

   . شارعوتصوير ال معمارية هندسة  تصميم،فن،  -  وحضارة  عمران  .4

   ومشجعون.  رياضيون  -والهواة   االحترافية، التنافسية  الرياضة مجاالت  – رياضة  .5

 .  عليها والمحافظة  البيئة قضايا  جانب  الى وحيوانات   نباتات طبيعية،  مناظر  -  وبيئة طبيعة .6
يعرض قصة ُخّصصت لها فترة طويلة من الوقت وعمق توثيقي إلنتاج لغة مرئية ذات   – التعريض الطويل  .7

 صورة.    15تعبير خاص. على السلسلة المقدمة لهذا المجال أن تضم 

  -  2021انتجت في األعوام  و ،االجتماعي نشرت على شبكات التواصل  قصيرةوأفالم فيديو   اعمال  -فيديو   .8

 ميجابايت.  200دقائق ووزن الملف ال يزيد على  7ال يزيد على    العملطول  ، تناسب مجاالت المسابقة.  2022

  ، الموعد األخير إلرسال األعمال هو 31.8.2022حتى   للمسابقةالتسجيل  يجب على منتجو أعمال الفيديو

  البريدي العنوان  على او كرابط  الحجم  كبيرة  الملفات إلرسال مواقع  بواسطة  الفيديو أعمال  ترسل . 4.9.2022

info@edutmekomit.co.il  كلمة عن العمل.  03ملف وصف مختصر، حتى  وإضافة 

 ، بأحرف إنجليزية. الرجاء المحافظة على ذلك. اسم الملف يكون اسمكم باإلنجليزية

mailto:info@edutmekomit.co.il


 

 

 : المواعيد 

 

)حتى   , 31.8.2022  ،األربعاءوحتى يوم  15.8.2022، اإلثنينيوم من ملفات الصور   يبدأ موعد إرسال . 1

 (. 23:59الساعة  

 . 2022  أيلولتتم عملية التحكيم خالل شهر س. 2

 . 2022  تشرين األول . سيتم نشر أسماء المشاركين في المعرض خالل شهر 3

 . . تحتفظ هيئة "إفادة محلية" لنفسها بالحق في تغيير هذه المواعيد4

 

 

 المعرض: 

أو   شكاوى، بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مطالب،  ينأو أي جهة من طرفها، غير مسؤول ، "محلية إفادة" . 1

  أو الدينية الملكية على التعدي  النشر، حقوق  لقانون خرق  بحجة اختيرت  التي الصور  نشر ألطراف ثالثة إزاء  ادعاءات

 . الفرد خصوصية

  بشكل  المعرض في  عرضها  وطريقة  االعمال  اختيار عن مسؤولة  محلية"  "إفادة ولجنة تحكيم  المعرض أمانة هيئة . 2

  عرضها  طريقة او  االعمال التصويرية  تنظيم بسبب المشاركة  من االنسحاب  او القرارات هذه في  التدخل  يُسمح ال. مهني

   .المعرض  في

 


