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 קול קורא 
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ה ש"ע) ר ב ר ק ב י נ ש ט  (פ

 (We love maps) אנחנו אוהבים מפותהנושא: 

 על התחרות:
  ,(ICA) לאומית-שנתי של האגודה הכרטוגרפית הבין-דוהכנס ההתחרות תיערך במסגרת 

 .2023 אוגוסט 18-14, דרום אפריקה ,בקייפטאון וילדים, תחת ארגון של הוועדה לכרטוגרפיה
 

 : מטרות התחרות
 .טיפוח היצירתיות של הילדים .1
 .מפות והכנתהעלאת המודעות שלהם לנושא הכרטוגרפיה  .2
 מעורבותם ואחריותם לסביבה. הגברת .3

 חוקי התחרות:

  הבאות גילה, בקטגוריות (16 לגיל מתחת) ט'-כיתות א'בילדים למותרת ההשתתפות: 
 6מתחת לגיל  .1
 8-6גיל  .2
 12-9גיל  .3
 15-13גיל  .4

 ביחד עד שלושה ילדים מאותה קבוצת גיל יכולים להגיש מפה . 

 שלבי התחרות:

 :תחרות ארצית בישראל

  לתחרות. מפות 2עד לשלוח  םרשאי ,יסודי וחטיבת ביניים ברמת -בתי הספר בישראלכל 

 עבודות שתגענה 12:00בשעה  3202במרץ  2 יום חמישי, – תאריך אחרון להגשת עבודות .
 מאוחר יותר לא תשתתפנה בתחרות.

  האגודה הישראלית לכרטוגרפיה ולממ"ג יש לשלוח לכתובת הבאה: המפותאת ,
, רםגבעת  -ת אדמונד י' ספרא יקרי, , בניין ברמןבירושלים  האוניברסיטה העברית

 . 9190401 ירושלים

  .יש להקפיד על צרוף אישור הורים ומסמך פרטי קשר 

         :(ICC 2023) דרום אפריקה, קייפטאוןבלאומית -ות ביןתחר

 6  על ידי הנציג אפריקה דרום בלתחרות  לקחנהיתבישראל  שתבחרנההעבודות המצטיינות
 הישראלי מטעם האגודה הישראלית לכרטוגרפיה ולממ"ג.

 

 https://isrcartogis.wixsite.com/isrcartogis/blank-4 :והנחיות , טפסיםחוקי התחרות

 

 בברכה,                                                                                                               

 הועדה המארגנת

http://isrcartogis.wix.com/isrcartogis
https://isrcartogis.wixsite.com/isrcartogis/blank-4
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 תחרות מפות לילדים -טופס פרטי מפה

  

  כותרת המפה )באנגלית(:

 

 

 פרטי הילד:

 

 אנגלית עברית גיל שם הילד 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

 

 דרכי התקשרות:

  

 כתובת משלוח דואר:

 )בבית( 

 

 

 

 כתובת דואר אלקטרוני:

 )אפשר של ההורים( 

 

 

 

  טלפון )אפשר של ההורים(: 

 

 

 הספר: פרטי בית 

 

  שם בית הספר )עברית(: 

 

  שם בית הספר )אנגלית(: 

 

  כתובת בית הספר: 

 

  טלפון בית הספר: 

 

  איש קשר בבית הספר:

 

 טלפון איש קשר: 
 

 

 דואר אלקטרוני איש קשר: 

 

 

 נא למלא את כל הפרטים! 

 ללא פרטים מלאים לא נוכל לחזור אליכם 

http://isrcartogis.wix.com/isrcartogis
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, ובסוף חתימה ותאריך באותיות גדולות באנגליתנא למלא   

Child’s family and first name: 

............................................................................................................................. ........ 

(Father’s / Mother’s / Legal representative’s)* family and first name:  

..................................................................................................................................... 

 

I / We* agree that my child’s drawing may be used, copied, reproduced, 

modified, reprinted, and publicly performed and displayed, in hard copy or digital 

formats, by the International Cartographic Association (ICA) or other international 

organizations/publishers for publication on behalf of the ICA without consultation or 

copyright/royalty fees. 

 

   

Date  Signature 

        

          

* Please, underline the appropriate option. 

 


