
 
 

 

 

 קול קורא לילדים
ן בי   לאומית-תחרות מפות 

ה ש"ע) ר ב ר ק ב י נ ש ט  (פ

 (, We love mapsאנחנו אוהבים מפות )הנושא: 

 

-דוהכנס ההתחרות תיערך במסגרת . 2021לאומית לילדים -אנו נערכים לתחרות המפות הבין
  תחת ארגון של הוועדה לכרטוגרפיה וילדים, ,(ICA) לאומית-שנתי של האגודה הכרטוגרפית הבין

 .2021 דצמבר, איטליה ,בפירנצה
 

 : 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 ילדים מאותה קבוצת גיל יכולים להגיש מפהעד שלושה . 

  תמקד בשלושה ממדים:יהשיפוט 
 מסר ברור .1
 תוכן כרטוגרפי .2

 איכות הביצוע .3

 



 
 

 

 

 שלבי התחרות:

 :תחרות ארצית בישראל

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

 עבודות שתגענה מאוחר יותר 12:00בשעה  29.07.2021 -תאריך אחרון להגשת עבודות .
 לא תשתתפנה בתחרות.

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

 . 9190401 ירושלים

 העבודות  6יה ולממ"ג יבחרו את צוות שופטים מטעם האגודה הישראלית לכרטוגרפ
 לאומית בארה"ב.-המצטיינות שתשלחנה לתחרות הבין

 2021 אוגוסטעד אמצע  הודעות על תוצאות השיפוט תשלחנה לכל המשתתפים בתחרות 
 לכל המאוחר.

  מוצע לבית הספר לארגן תערוכה של המפות ולשלוח תיעוד לאגודה הישראלית

 ג.ממ"לכרטוגרפיה ול

   :(ICC 2021) איטליה ,בפירנצהלאומית -ות ביןתחר

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

 2021 לדצמבר 14-18 -העבודות תוצגנה בתערוכה מיוחדת לאורך כל ימי הכנס. 

 כרטוגרפים מכל העולם.  -ההצבעה על העבודות הזוכות תתקיים על ידי משתתפי הכנס

 ההכרזה על המפות הזוכות תהיה בטקס הנעילה של הכנס.

 

 :למתחרים הנחיות

 הנחיות למפות:

  הגודל המקסימלי של העבודה תהיה בגודל דףA3 (297  * 420מ"מ .)מפות מעל  מ"מ
 למסגר את המפות.. אין גודל זה לא תכללנה בתחרות

 .גודלם וצורתם היחסית של מרכיבי המפה יהיו נכונים ככל הניתן בהתאם לגיל הילדים 

 .את מרכיבי המפה ניתן להעתיק ממפה קיימת או להשתמש במידע ממוחשב קיים 

  המפה יכולה להיות על נייר או משטח מחומר אחר, מצוירת ביד באמצעים מסורתיים
 בעי מים( או מודפסת.)כגון עפרונות צבעוניים, צ

   העבודה היטב למשטח /יודבקומ"מ ויקובעו 5חומרים מודבקים לא יעלו בגובהם על. 

 .)המפה תהיה עשויה מחומרים בלתי שבירים )ללא זכוכית, לדוגמה 

 פלים )שימו לב: המפות תצולמנה או תסרקנה כך שיש קתין לכלול חלקים נעים ואו מא
 (.גלוייםיהיו צורך שכל מרכיבי המפה 

 .)אין להשתמש בחומרים מתכלים )עלים וצמחים 

  הדבר פוגם באיכות העבודה. -לניילן או לצפות את המפות בפלסטיק לאנא 

 את הטפסים ניתן להוריד יש לצרף למפה את טופס הפרטים ואת אישור ההורים .
 באתר האינטרנט של האגודה.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 הנחיות נוספות:

  המפות הזוכות יוגשו לארגונים( בינ"לUNICEFוועדה בין ,- ,)לאומית לאומנות או אחרים
( ע"י הוועד ESRIוארגונים אחרים )לדוגמה:  GISבנוסף על ארגונים העוסקים בכרטוגרפיה, 

וישמשו ככרטיסי ברכה, פוסטרים או סוגי פרסומים אחרים המציגים את  ICA-של ה
ימוש. כל משתתף צריך רשאית גם כן לעשות בהן ש ICAהמפות שנוצרו עבור התחרות. 

או ארגון בינ"ל אחר, או תסרק עבור  ICA-להסכים לכך שהיצירה שלו/שלה תשוכפל ע"י ה
(, ללא הודעה מוקדמת ICA-)בשמה של ה Carletonפרסום במרשתת על ידי אוניברסיטת 

 וללא זכויות יוצרים.

  מפות זוכות תוכנסנה לארכיונים ולמאגרי מחקר בספריה של אוניברסיטתCarleton   
ותהיינה נגישות לצפייה על ידי הציבור באתר המרשתת של האוניברסיטה )ראה 

http://children.library.carleton.ca.) 

 

 קישורים:

 ixsite.com/isrcartogishttp://isrcartogis.w - אתר האגודה הישראלית לכרטוגרפיה
 ומערכות מידע גיאוגרפי.

 http://icaci.org/petchenik/  -  הסברים על התחרות ותמונות של ציורים זוכים משנים
 (.ICAלאומית )-באתר האגודה הכרטוגרפית הבין -קודמות

 http://icaci.org/files/documents/reference_docs/2017_bpc_rules.pdf -  חוקי
 התחרות המלאים )באנגלית(.

 http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm  - לאומית לכרטוגרפיה וילדים -הבין אתר הוועדה
 לאומית(.-הכרטוגרפית הבין)וועדה במסגרת האגודה 

 https://www.icc2021.net/ - 30-לאומי ה-אתר הכנס הכרטוגרפי הבין 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                          

 הועדה המארגנת
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