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 תינמאל יתנשה סרפה לע הזירכמ לארשיב רדגמו םישנ תונמא רקחל התומעה
  ₪ 15,000 ס"ע ,לקד יקב ש"ע 2020 תנשל תנייטצמ
 
 

  *סרפה תלבקל םינוירטירק
 ללוכ ,תיתוזחה תונמאה לש םוידמו םוחת לכב תרצויה ,לארשיב תררוגתמה תינמאל דעוימ סרפה
 ןוירטירקה .םואלו תד ,ליג לכב תויהל הלוכי תינמאה .גצימ וא ואידיו ,םושיר ,םוליצ ,לוסיפ ,רויצ
 הדעווה ירבחו תורבח לש ןתעד לוקיש יפ לע תאזו ,תיעוצקמ תוניוצמ היהי הריחבל ירקיעה
 **.תרחובה
 

 :ףסה יאנת
 המלישש ,לארשיב רדגמו םישנ תונמא רקחל התומעב המושר הרבח תויהל תבייח תינמאה -

 תועצמאב וא ןווקמ ןפואב התומעה רתאב םלשל ןתינ( 2020 תנשל םייתנש תורבח ימד
  .)הנשל דבלב ₪ 150 לע םידמוע הרבח ימד :תיאקנב הרבעה

 ומייקתהש ,תויתצובק תוכורעת שולשו תחא דיחי תכורעתב תוחפה לכל הגיצה תינמאה -
 הוולינ גולטק הל קפוהש תינמאל ןתנית תופידע .ילאיזומ ללחב וא הליעפו תרכומ הירלגב
 .הכורעתל

 2.9.2020 :ה ךיראתב םייקתיש ,סרפה תקולח דמעמב תויהל תבייחתמ הכוזה -
 
 :שיגהל תודמעומה לע

 תודוא םימוסרפו תובתכ תמישר םג ףרצל רשפא .)םידומע 3 דע( םינכדועמ םייח תורוק .1
 .דחא ץבוקל דחאל שי םימוסרפה תמישרו םייחה תורוק תא .)םיפסונ ,םידומע 2 דע( תינמאה

 .הכומנ היצולוזרב םייומיד 20 דע ובו תודובע קית .2
 .)דומע 1 דע( תינמא תרהצה .3
 .טייב הגמ 3 לקשמ דע ,ףיצר דחא ףאידיפ ץבוקב שיגהל שי ל"נה לכ תא
 םיילטיגיד םיצבקכ םפרצל שי .דבלב דיחי תוכורעת לש ,םיגולטק ינש דע ףרצל ןתינ ,ףסונב .4

 .)כ"הס טייב הגמ 3 דע ,הכומנ היצולוזרב(
 

 יתשל ,1.5.2020 :ךיראתה דע ,דבלב ילטיגיד ןפואב ,ל"אודל תופורצכ שיגהל שי תודמעומה קית תא
 womenartandgender@gmail.com :לארשיב רדגמו םישנ תונמא רקחל התומעה תבותכ :תובותכ
 יקב סרפל תודמעומ" :אשונה תרושב בותכל שי .ziviberman@gmail.com :ןמרב יויז 'בגל ןכו

  ."השיגמה םש+2020
 
  
 .םירבג ינפב חותפ וניא הז סרפ .השיאכ ההדזמש ימ היהת הכוזה תינמאה ,סרפה םרות תשירד יפ לע *
 .הז ןורקע גציימ הדעווה ירבחו תורבח בכרהו ,םלוה גוצייו יתרבח ןוויגל תוביוחמ הלגיד לע תתרוח התומעה**
  .דיקפתב ונהיכש הדעווה תורבח תומש וזרכוי סרפה תזרכה תעב


