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PHOTOבלהצגהקוראקולתקנון IS:RAEL-112023ה-הבינלאומיהצילוםפסטיבל

PHOTO IS:RAELולפרויקטיםהנושאבתערוכתלהשתתפותהצעהלהגישאמניםמזמיןבע"מ)ישראל(פוטו
2023בנובמבראביבבתלשיתקיים11ה-הצילוםבפסטיבליוצגואשרמיוחדים

ללא נושאהפסטיבל השנה הוא –
אמנים העוסקים בתחום הצילום, וידיאו, פרפורמנס ואמנים בינתחומיים, מכל העולם ובשלבים שונים של הקריירה

שלהם מוזמנים לשלוח הצעות לעבודות קיימות או רעיונות לעבודות חדשות בכל נושא שמעניין אותם.

הבינלאומיהצילוםבפסטיבלמרכזיחלליקבלוהאמנותית,הועדהידיעלהמגישיםכללמביןשיבחרוהאמנים10
בתערוכהעבודותיהםאתיציגונוספיםנבחריםאמנים10אביב.בתל2023בנובמבריתקייםאשרעשרהאחד

המרכזית של פסטיבל.

הועדה האמנותית מחפשת עבודות מצוינות הנוגעות לנושאים מעניינים וחשובים, נותנות במה לנושאים מודרים
ומושתקים, ומעניקות להם פרשנות מקורית ועמוקה.

חברי הועדה האמנותית:

PHOTOומנכ"ל,מייסד–לנדסמןאייל.1 IS:RAEL

PHOTOתוכן,ומנהלתראשיתאוצרת–חקלאירזיערה.2 IS:RAEL

ARTodayהאמנותבמגזיןראשיתעורכת–סיטוןגילי.3

דפנה איכילוב – ראש המחלקה לצילום במוסררה בי"ס לאמנות וחברה.4
יאן טיכי – מרצה קבע בבית ספר של המכון לאמנות שיקאגו.5
– אמן, צלם עיתונות, מורה, ומוביל מסעות צילום. שגריר הצילום של סוני בישראלנתן דביר.6

תומר כהן  – מנהל מרכז ענב לתרבות.7
– אוצרת אמנות עכשוויתסבטלנה רינגולד.8

– אוצרת וחוקרת בתחום הצילוםמיה ענר.9

ש"ח55בסךוטיפולרישוםדמילתשלוםובכפוףזהלתקנוןבהתאםתתאפשרהקוראלקולהמועמדותהגשת
הצילוםוהצגת העבודות במסגרת פסטיבלדמי ההרשמה מממנים את תהליך הרישום והשיפוטלמשתתף.



.2022הבינלאומי

תנאי סף להגשת מועמדות:

אמנים העוסקים בתחומי הצילום, וידאו, מיצג, מיצב ועבודות בינתחומיות..1

ניתן להגיש עבודות קיימות או רעיונות לפרויקט ייחודי לצורך הפסטיבל..2

המוצעות.העבודותלאופיבהתאםדימויים,6-12להגישניתן.3

באם מדובר בעבודת וידאו / מיצג יש לשלוח קישור לצפייה בעבודה בסעיף תיאור הפרויקט..4

יש לציין האם העבודה קיימת או לא..5

במקרה של הצעה לעבודה שאינה קיימת, יש לתאר בפירוט את הרעיון העומד מאחורי העבודה ולגבות את.6
ההצעה בסקיצות / דימויים לדוגמא.

PHOTOייבחרו,אשרקיימותעבודותשלבמקרה.7 IS:RAELעלויותכלאתתכסהבע"מ)ישראל(פוטו
התצוגה;

a..במקרה של עבודות שדורשות הפקה, ייבחן כל מקרה לגופו תוך שיתוף ודיון עם האמן הנבחר

העבודות המוצעות / הרעיונות הם פרי יצירתו של המועמד והוא בעל זכויות היוצרים בהן..8

על כל זכויות השימוש בדימויים להיות בידי המועמדים המתחייבים לשאת באופן מלא ובלעדי בכל תביעה.9
או טענה להפרה מצד ג' כתוצאה מפרסום הדימויים שיוגשו.

המועמדים יקבלו על עצמם באופן מלא ומוחלט את תנאי תקנון זה..10

11.PHOTO IS:RAELלקריטריוניםהמשתתפיםהתאמתאתלבדוקהזכותעלשומרתבע"מ)ישראל(פוטו
ולהחליט בכל מחלוקת שתיווצר בכל עת בסוגיה זו.

אופן ההגשה:

את המועמדות יש להגיש רק באמצעות אתר קול קורא:.1

a.https://opencall.photoisrael.org/he/הקוראהקולתקופתבמהלךקורא")קול"אתר(להלן
ולעקוב אחר ההנחיות המפורטות באתר להגשת העבודות. הדימויים חייבים לעמוד ב"קריטריונים

לתצלומים" המפורטים מטה.

הוגשהכאילותיחשבמועמדותכלתיפסל.שתוגשנוספתמועמדותלאמן.)1(אחתמועמדותשלהגבלה.2
על-ידי בעל חשבון הדואר האלקטרוני שבו נעשה שימוש לצורך הגשת גוף העבודה בעת הגשת המועמדות.

"בעל החשבון" הוא האדם שנרשם לחשבון בעת פתיחתו.

אתלצייןאיןמגה.2מקסימוםקובץגודלבלבד.JPGבפורמטיוגשוהדימוייםדימויים,12עד6להגישיש.3
שם המגיש על גבי הצילומים.

העבודה.משםכחלקהמגיששםאתלצייןאיןתווים.60עד–העבודהשםאתלצרףיש.4

https://opencall.photoisrael.org/he/


אחררלוונטימידעכלאוהפרויקטאתהמתארתווים)800(עדקצרטקסט-העבודהגוףתיאורלצרףיש.5
אין לציין את שם המגיש כחלק מטקסטבעברית או באנגלית בלבד. ניתן לצרף קישורים לעבודות וידאו.

זה.

קורות החיים ושם האמן לא יגיעו אל הועדהיש לצרף קורות חיים מקוצרים בעברית או אנגלית בלבד..6
האמנותית היות וההגשה היא אנונימית.

הקריטריונים לתצלומים:
בהגשת מועמדות מצהיר האמן ומתחייב כי הדימויים המוגשים מתאימים לתקנון זה ועומדים בכל קריטריונים

הבאים:

על העבודות לתחרות להיות מקוריות ופרי יצירתו של המגיש..1

באם בדימויים המוגשים מצולמים קטינים, הדוגמנים או מצולמים חסרי יכולת הסכמה להצטלם, אזי.2
יכול והמגיש יתבקש להציג אישור המצולם / הוריו / אפוטרופוסים לשימוש בדימוי.

PHOTOאתלחייבשיכולשלישיצדעםכלשהםהסכמיםאולהסכםכפופיםאינםהתצלומים.3 IS:RAEL

 (פוטו ישראל בע"מ חל"צ) לשלם תשלום כלשהו לכל אדם או ישות בעקבות שימוש או בדימויים או

בזכויות עליהן.

לצלעפיקסלים1920לקובץ,מגה2עדבלבד,JPGבפורמטשיוגשודימויים,12עד6יכלולהעבודהגוף.4
הארוכה.

:לוח זמנים

אחר17:00שעה 23.04.2023יוםועדבבוקר08:30בשעה09.03.2023 ב-החלתוגשנהמועמדויות.1
הצהריים שעון ישראל.

על המשתתפים האחריות לקבוע את שעת תחילת ההגשה וסיומה באזור הזמן שלהם (ככל שהינם נמצאים.2
מחוץ למדינת ישראל).

הודעהיקבלו,2023בנובמברשיתקייםעשר,האחדהצילוםבפסטיבליוצגועבודותיהםאשרהאמנים.3
.2023יוליחודשבמהלך

4.PHOTO IS:RAELהקול(תאריכיהנ"להמועדיםאתלשנותהזכותאתלעצמושומר)בע"מישראל(פוטו
הקורא ומועד הפסטיבל), ולהודיע על כך לציבור המשתתפים באמצעות אתר התערוכה ו/או רשתות

חברתיות.

זכויות קניין רוחני

האמן מגיש המועמדות ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לדימויים בגוף העבודה (לרבות
זכויות מוסריות), בכפוף לתקנון זה.

PHOTOלמעניקהאמןהחוק,על-פיהמותרתובמידההקוראבקולהשתתפותבעצםזאת,עם IS:RAELישראל(פוטו
בע"מ חל"צ) ומכוחם לגורמים שלישיים המעורבים בשיווק (להלן "המשתמשים המורשים") רשות בלתי חוזרת, לא
בלעדית, כלל-עולמית וללא תשלום תמלוגים המאפשרת שינוי, עריכה, העתקה, שכפול והתאמת הדימויים לפורמט
שנדרש לדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים בלבד, לפרסם ולהשתמש בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים



שהם מכילים, לרבות כל שם, מקום או דיוקן שהם עשויים להכיל, בכל סוגי המדיה כולל, אך לא מוגבל למדיה
דיגיטלית ואלקטרונית, מחשבים ומדיה אורקולית (קיימת כיום או שתיוצר בעתיד), בכל שפה, בכל רחבי העולם ובכל

דרך, ללא בדיקה, הודעה, אישור, תמורה או פיצוי כלשהם, כל זאת רק בכל הקשור לקידום ו/או פרסום פסטיבל
PHOTOופעילותהפסטיבל,פעילותלקידוםהקשורשימושולכללעילהנזכריםושימושיםלכךומעברהצילום,

IS:RAELבידיתישארנהמסחרילשימושהזכויותוכלבתצלומים,מסחרישימושייעשהלאבע"מ)ישראל(פוטו
האמן.

ויתור על פרטיות:

האמן מסכים - מעצם ההשתתפות - לכך שנתונים אישיים שיימסרו במהלך ההרשמה, לרבות שם, כתובת למשלוח
דואר וכתובת דואר אלקטרוני עשויים להיות מעובדים, מאוחסנים ומשותפים וכן עשוי להיעשות בהם שימוש אחר

למטרות הפסטיבל ובמסגרת הפסטיבל. מובהר כי המארגנים עשויים להשתמש בנתונים אלה לאימות הזהות ופרטי
האמן המשתתף. למען הסר ספק, פרטי התשלום של האמן אינם נחשבים כחלק מנתוניו האישיים. פרטי התשלום לא

יישמרו ולא יעשה בהם אף שימוש אחר על-ידי המארגנים.

אי מסירת מלוא הנתונים הנדרשים בעת ההרשמה עלולה להביא לפסילת מועמדות האמן.

האמן מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי בכל תביעה או טענה להפרה מצד ג' כתוצאה מפרסום הדימויים שיוגשו.

הערות כלליות:

ההשתתפות בקול הקורא מהווה הסכמה לתנאי תקנון על כל סעיפיו..1

ההרשמה כוללת תשלום דמי רישום וטיפול אשר אינם ניתנים לביטול ו/או החזר לאחר ביצוע העסקה..2

PHOTOהנהלתבידיתישארהאמנותיתהועדההרכבו/אוהנקוביםהמועדיםלשינויהזכות.3 IS:RAELפוטו)

ישראל בע"מ)פסטיבל הצילום הבינלאומי ובהתאם לשיקול דעתה.

החלטת הועדה האמנותית הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור..4

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התחרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד. מובהר בזאת, כי.5
כל האמור בלשון זכר הינו גם בלשון נקבה במשמע.

ברירת דין, סמכות שיפוט, בוררות: הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה בהתאם לחוקי מדינת.6
ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה כלשהו מהוראות תקנון זה בטלה או לא ניתנת לאכיפה, כל יתר תנאי התקנון

יוותרו בעינם ויעמדו בתוקפם.

לשאלות ולפרטים נוספים:

_____________________הצלם:שם:11ה-הצילוםבפסטיבללהצגהקוראקול:המיילכותרת

info@photoisrael.orgלכתובת:לשלוחישהמיילאת


