
קול קורא להשתתפות בתחרות העירונית  
 2021-בתשפ" לשדרות  70  -"יצירה יהודית" 

 
[, מזמין בזאת את תושבי העיר מגיל  "העירייה"]להלן    האגף לתרבות יהודית בעיריית שדרות 

יהודית   16 "יצירה  ב"תחרות  להשתתף  מועמדותם  את  להציע  )להלן  לשדרות  70  -ומעלה,   "
"קול קורא" בהתאם להוראות כל דין כפי החל על    -הליך זה הינו הליך פומבי    "התחרות"( 

 העירייה. 
 

 תיאור התחרות:
יהודית  בתרבות  ליוצרים  העירייה  של  הוקרתה  את  לבטא  נועדה  שנה    70בנושא    התחרות 

ומעלה העוסקים ביצירות בתחומים:    16התחרות מיועדת לתושבי/ות שדרות מגיל    .לשדרות
בנושאים הקשורים   שירהכתיבת  או  ו/פלסטית ו/או כתיבת פרוזה   ציור ורישום ו/או אומנות 

 נושאי התחרות(  –)להלן    לתרבות יהודית או למקורות יהודיים
  .לשדרות 70בהתאם לנושא התחרות: יוענקו פרסים ליוצרים בתחרות  

 ה פרסים.  ישבסך הכול יוענקו ש 
 

 המשתתפים בתחרות הינם:
 . 16תושבי שדרות מעל גיל   יוצרים .1
על היצירות להיות בעלות קשר לתחום התרבות   -   לשדרות 70 בנושא יוצרים שהגישו יצירה .  2

או    תרבותחייבות לכלול התייחסות הן לתחום ה היצירות    היהודית או המקורות היהודיים. 
 לשדרות. 70המקורות היהודיים והן לנושא 

יוצרים שזכו בתחרות היצירה היהודית בשנת תשפ"א באחד משלושת המקומות הראשונים  .  3
 אינם רשאים להגיש יצירות לתחרות. 

 כל בית אב רשאי להגיש יצירה אחת בלבד לתחרות.   .4
 

  :לצורך בחינת היצירות הוקמה וועדה שחברה הם
 תושבת שדרות. בעלת תואר אמן מנחה,  מנחת אומנות ותרפיסטית באומנות,  - עמר ת אושר

 , מתגורר מחוץ לשדרות  וספרות תורנית ספרי פרוזה  , מחבררב וסופר - הרב אייל ורד
 .שדרות  תושבספרים תורניים,  מחבררב בישיבת ההסדר בשדרות,   - הרב אהרון בק 

 
 .  הוועדה תבחן את היצירות ותבחר את המקומות הראשונים

 בתחום כתיבת פרוזה וכתיבת שירה יחולקו שלושה פרסים:  
 ש"ח 3,000 ראשון מקום 
 ש"ח 2,000 שני  מקום 
 ₪  1,000 שלישי מקום 

 :בתחום האומנות הפלסטית והציור יחולקו שלושה פרסים נוספים
 ש"ח 3,000 ראשון מקום 
 ש"ח 2,000 שני  מקום 
 ₪  1,000  שלישי מקום 

 
 

 :שיקול דעת הוועדה השופטת תוך התחשבות, בין היתר ב  דירוג וניקוד היצירות ייקבע על פי 
 . . רמה אומנותית 1
 תרבות יהודית ושבעים שנה לשדרות.   -התחרות י. חיבור לנושא 2
 
 
 



 
 נוהל השתתפות בתחרות:  

המעוניינים והעונים על הדרישות, מתבקשים להגיש את היצירה בצירוף  טפסי הרשמה   1
 מיוחדים לתחרות זו. 

לפרסמו   2 ההליך,  את  לבטל  רשאית  הוועדה  כלשהי.  מועמד/ת  לקבל  חייבת  הוועדה  אין 
 ת. חרון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי עד האמחדש, לדחות את החלטתה ו/או את המו 

הכתיבה  3 בתחום  פרוזה    יצירות   / שירה  במייל:  /  להגיש  יש 
yysderot2020@gmail.com  ,  כתיבת פרוזה  ב.  12על מסמך וורד, בכתב דוד, גודל גופן

 מילה. 300תיבת שירה עד ובכ מילה.   1,000עד 
,  ס"מ  60*60בגודל של עד  , ניתן יהיה להגיש  יצירות בתחום הציור/ האומנות הפלסטית 4

  מיום   4תרבות יהודית במתנ"ס, רחוב בר לב  באופן פיזי במשרדי האגף לתרבות יהודית  
יראת    לידי  12:00בשעה    8.12.21ד' טבת תשפ"ב,    ועד ליום  17.11.21י"ג כסלו תשפ"ב,  

 .052-3689625קירש בתיאום מראש בטלפון 
צוות   5 החלטת  פי  השיפוטעל  וצוות  בשבט    -ההיגוי  ט"ו  לתאריך  עד  תוארך  התחרות 

 .12:00בשעה  17.1.22תשפ"ב, 
 . כל יצירה תוגש בצירוף טופס הרשמה 6
 המייל הנ"ל הינו גם לשאלות והבהרות.  7
 יצירות שלא יוגשו במועד הנ"ל, לא תעלנה לשולחן הוועדה. 8
   sderot.org.il-www.e  כמו כן ניתן להוריד את הטפסים מאתר עירית שדרות באינטרנט: 9

 תחת הכותרת "מכרזים". 
 

 בברכה 
 עיריית שדרות 

 

http://www.e-sderot.org.il/

