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 תורחת .1
 ."השיא תויהל ךיא יל ודיגת לא" טקיורפה תרגסמב םימוליצ תורחת ךרוע לארשי התג ןוכמ .1.1
 הכורכ הניאו 31.10.20 דע ףתתשמה ידי לע השענה םוליצ תחילש תועצמאב תמייקתמ תורחתה .1.2

 .םולשתב
 

 תופתתשה .2
 .תופתתשהה יאנתל המכסה הווהמ תורחתל םוליצה תחילש .2.1
  .18 וניה תורחתב תופתתשהל ילמינימה ליגה .2.2
 תלבקב וא הרוחס לש השיכרב םייולת םניא םיפתתשמה לש החלצהה ייוכיסו תורחתב תופתתשהה .2.3

 .םיתוריש
 

  תורחתה תולהנתה .3
 לע .תרתוכ ףוריצב סופדל המיאתמה ההובג היצולוזרב ומצעב םליצש יומיד חולשל תורחתב ףתתשמה לע .3.1

 .)ישילש דצ לש םוליצ וא ,יפלס ,ימצע םוליצ( "השיא תויהל ךיא יל ודיגת לא" תורחתה תרתוכל סחייתהל םוליצה
 31.10.2020 דע ףתתשמה לש הדיל ךיראתו ןופלט רפסמ ,תבותכ ,אלמ םש םע דחי םוליצה תא חולשל שי

 competitions-israel@goethe.de תבותכל ל"אודב
  .םימיאתמ יתלב וא םיינעגופ ,קוחל םידגונמה םימוליצ לבקל אל תוכזה תא םמצעל םירמוש םינגראמה .3.2
 .דבלב דחא םוליצ םע תורחתב ףתתשהל לוכי ףתתשמ לכ .3.3
 ,תיתונמא העבה ,םוליצה תוכיא לש םינוירטירקה יפ לע םיפתתשמה ימוליצ תא ךירעי םיטפוש רבח .3.4

  .תיטפשמ הניחבמ םיטפושה תטלחה לע רערעל ןתינ אל .דועו תוירוקמ
 Lupa, Wowןוגכ םוליצ רתאב שומימל ₪ 200 ךס לע רבושב וכזי רתויב םיענכשמה םימוליצה תרשע .3.5

Albume. ןמוזמב םולשתל רבושה תא רימהל ןתינ אל .ל"אודב םיכוזה לא וחלשיי םירבושה. 
 

 ינחור ןיינקו םירצוי תויוכז .4
 ומלוצש םימוליצב םוקמבו ןמזב לבגומ וניאש שומיש תושר התג ןוכמל םיקינעמ תורחתב םיפתתשמה .4.1

 ןיב ללוכ שומישה ןוישיר .דחאכ םיעודי יתלבו םיעודי ,שומישה יגוס לכל תורחתב תופתתשהה תרטמל
 תותשרב ,טנרטניאב הצפהל תוכזה ,)תוטלקה ,םימוליצ( םירמוח לש הצפההו הקתעהה תוכז תא רתיה
 תויוכזה .הכורעתה תרגסמב לשמל רוביצב הגצהל תוכזהו )םרגטסניאו קובסייפ לשמל( תויתרבחה
 .ישילש םרוגל תויוכזה תא ריבעהל יאשר התג ןוכמ .םולשת אלל התג ןוכמל תונתינ

 תויוכז דחוימב ,ישילש דצ לש תויוכזב שומיש םיחלוש םהש םימוליצב ןיאש םיבייחתמ םיפתתשמה .4.2
 ןוכמ .םימוליצה לש םיידעלבה םירצויה תויוכז ילעב םהש םיבייחתמ םה .תורחא תויוכזו ינחור ןיינק ,םירצוי
 .םירצוי תויוכזל תעגונה ישילש דצ לש תוירחא םושב אשיי אל התג

 ריכזי התג ןוכמ .תאז תושעל בייחתמ וניא ךא ומליצ םיפתתשמהש םימוליצב שמתשהל יאשר התג ןוכמ .4.3
  .םימוליצב שומיש השעיי הבש תרגסמ לכב םיפתתשמה תומש תא

 



 
 תוירחא .5

 םא אלא םיפתתשמה ורסמש םימוליצה לש יקלח וא אלמ ןדבואל תוירחא םושב םיאשונ םניא םינגראמה .5.1
 תועצמאב עדימ תצפה לש הרקמב םג ףקת רבדה .םינגראמה לש הרומח תונלשר ןיגב םרגנ ןדבואה ןכ
 .השרומ וניאש ימל השיגהו עדימה תרבעה תעב םיינכט םילשכ ןיגב ישילש םרוג

 5 ףיעסב טרופמה יפ לעו םימייקה םיללכה יפ לע איה םרגייש קזנל התג ןוכמ לש ותוירחא .5.2
 .תקהבומ תונלשר ןיגב וא הליחת הנווכב םרגנ קזנה דוע לכ לבגומ יתלב ןפואב יארחא התג ןוכמ .5.3
 תוירקיעה תויוביוחמב הלק תונלשר ןיגב העיגפ לע תוירחא ומצע לע לבקמ לארשי התג ןוכמ ףסונב .5.4

 תורחתה םויק תא רשפאמ ןייולימש תויוביוחמב העיגפב וא הזוחה תרטמ תא תנכסמ ןהב העיגפהש
 ןוכמ ולא םירקמב .וללה תויוביוחמה תא םיאלממש החנה תדוקנמ םיאצוי םיפתתשמהשו םיסרפה תכוז
 םירחא םיקזנל יארחא וניא אוה .הזוחה יפ לע םיינייפוא םיקזנלו םייופצ םיקזנל קר תוירחאב אשונ התג
 .ןונקתב םירכזומ םניאשו הלק תונלשר ןיגב םימרגנה

 לש הרקמבו תואירבבו שפנב ,ףוגב העיגפל עגונה לכב ףקותב ןניא ליעל תוטרופמה תוירחאה תולבגה .5.5
 קוח יפ לע תוירחאה .יוארכ וחווד אלש םירסוח לש םירקמבו רצומה ביטל תוירחא תלבק רחאל רסוח
 .הניעב תדמוע םימוגפ םירצומל תוירחאה

 תוירחאל עגונב םג ףקת רבדה ,תלבגומ איהש וא תמייקתמ הניא התג ןוכמ לש תוירחאה דוע לכ .5.6
 .התג ןוכמ לש םירחא םידבועו םיגיצנ ,םידבוע לש תישיאה
 

 תויטרפה לע הנגה .6
 .תויטרפה תנגה יקוח יפ לע לעפי התג ןוכמ .6.1
 ריבעיו םינותנה תא דבעי ,םיישיאה םהיטרפ תא רומשי התג ןוכמש םימיכסמ תורחתב םיפתתשמה .6.2

 .וז הרטמלו תורחתה םויק םשל שרדנ רבדה דוע לכ םתוא
 .תורחא תורטמל ישילש םרוגל םיישיאה םיטרפה לש הרבעה היהת אל .6.3
 רמש התג ןוכמש םיישיאה םיטרפה תודוא לע עדימ לבקל תע לכב יאשר םיפתתשמהמ דחא לכ .6.4

 תא לטבל ךכבו םיישיאה םיטרפה תרימשל םתמכסה תא לטבל תע לכב םיאשר םיפתתשמה .וירגאמב
 .תורחתב םתופתתשה
 

 תורחתב תופתתשהמ הליספ .7
 .תורחתב ףתתשהל םיאשר םניא הנושאר הגרדמ םהיתוחפשמ ינב תוברל התג ןוכמ ידבוע .7.1
 קוחל םידגונמה םינכת םירסומה )ב( ,םינוכנ אל םיישיא םיטרפ םירסומה )א( :ולספיי םיאבה םידמעומה .7.2

 )ד( תופתתשהה יאנתלו תושירדל םינענ םניאש )ג( ,ליעל םיטרופמה תופתתשהה יאנת תא םירתוס וא
 .תורחתה רובע ונבנש טנרטניאה ירתאב הערל שומיש וא היצלופינמ םישועש םיפתתשמ
 

 ןנכותמה דעומה ינפל תורחתה תקספה .8
 תוביסנ בקע תורחתה תא קיספהל יאשר ןוכמה .חטבומ וניא תורחתה םויק יכ שיגדהל שקבמ התג ןוכמ .8.1

 םינגראמה דגנ השירד וא העיבת ,הנעט לכ לע םירתוומ םיפתתשמה .וב םייולת םניאש םיצוליאו
 .המודכו םיללכה ייוניש ,תוינכט וא תוינוגרא תויעב ןה תורחתה לוטיבל תוירשפא תוביס .ךכמ האצותכ

 העדוה אלל ןנכותמה דעומה ינפל תע לכב תורחתה תא קיספהל תוכזה תא ומצעל רמוש התג ןוכמ .8.2
  .ךכל תוביסה ןתמ אללו שארמ
 

 תונורחא תוארוה .9
 .םיכוזה תריחבו היתואצות ,תורחתה יניינעל עגונה לכב טפשמה תיבל תונפל תורשפא ןיא .9.1
  .םירחאה םיאנתה ףקותב וראשיי ,םייקתהל לכות אל וללה תופתתשהה יאנתב תוארוהה תחא םא .9.2


