
 : ם י ד ר פ נ ם  י ל ו ל ס מ ה  ש ו ל ש ב ה  ח ו ת פ ת  ו ר ח ת ה
צעיר – לתושבי ערד, תלמידי כיתות א’-ו’.

פרס ראשון בשווי 500 ש”ח.
תיכון – לתושבי ערד, תלמידי כיתות ז’-י”ב.

פרס ראשון: 1,000 ש”ח.
בוגר – לתושבי ערד מגיל 18 ומעלה.

פרס ראשון: 1,500 ש”ח.

לתחרות יתקבלו שיר, סיפור או מסה שלא ראו אור בפורמט מודפס או באינטרנט, עד 15 עמודים.
פתיחת התחרות: 15 בינואר 2019 |  הגשת הטקסטים: עד 15 במרץ 2019

פעם אחת, לפני שנים רבות, בעיר רחוקה

הייתה תחרות...
מכון “הקשרים”, המחלקה לספרות עברית ועיריית ערד 

מזמינים את תושבי ערד מכל הגילאים להשתתף ב:

ה ב י ת כ ת  ו ר ח ת
אם תמיד אמרו לך שאתה חייב לעשות משהו עם הכישרון הזה, אם את כותבת למגירה 

שכבר התמלאה, אנחנו רוצים לקרוא אתכם/ן. אנו שמחים להכריז על פתיחת תחרות הכתיבה 
החמישית לעידוד יצירה עצמאית בערד. לזוכים בתחרות יוענקו פרסים בטקס חגיגי שיתקיים 

בחודש יוני 2019 בכנס עמוס עוז לספרות ותרבות בערד, כחלק מתכנית עמוס עוז לספרות 
ותרבות, בתמיכת סטיוארט ב’ )ז’’ל( וטוני יאנג. 

המשתתפים מתבקשים לשלוח את עבודותיהם כקובץ WORD מצורף, אל:
heksherim.arad@gmail.com

יש לרשום בראש המסמך פרטי זיהוי והתקשרות: 
שם, גיל, מס’ טלפון וכתובת דוא”ל.

תקנון התחרות המלא מופיע באתר של מכון הקשרים
heksher@bgu.ac.il  08-6477548  :לשאלות ולפרטים נוספים

המחלקה לספרות עברית



אז הוא אמר כזה... כאילו, 
נו... ואז היא כאילו אמרה לי...קל

יכולים לספר סיפור יותר טוב?
קדימה!

מכון “הקשרים”, המחלקה לספרות עברית ועיריית ערד 
מזמינים את תלמידי כתות ז’ עד י”ב להשתתף ב:

תחרות כתיבה
אם את יודעת לשייף מילים חדות וחרוזים, אם אתה זה שתמיד יש לו סיפורים טובים 

לספר לחבר’ה, אנחנו רוצים לקרוא אתכם/ן. אנו שמחים להכריז על פתיחת תחרות הכתיבה 
החמישית לעידוד יצירה עצמאית בערד. לזוכים בתחרות יוענקו פרסים בטקס חגיגי שיתקיים 

בחודש יוני 2019 בכנס עמוס עוז לספרות ותרבות בערד, כחלק מתכנית עמוס עוז לספרות 
ותרבות, בתמיכת סטיוארט ב’ )ז’’ל( וטוני יאנג. 

המשתתפים מתבקשים לשלוח את עבודותיהם כקובץ WORD מצורף, אל:
heksherim.arad@gmail.com

יש לרשום בראש המסמך פרטי זיהוי והתקשרות: 
שם, גיל, מס’ טלפון וכתובת דוא”ל.

תקנון התחרות המלא מופיע באתר של מכון הקשרים
heksher@bgu.ac.il  08-6477548  :לשאלות ולפרטים נוספים

המחלקה לספרות עברית

הפרס לזוכה במקום הראשון: 1,000 ש”ח.

לתחרות יתקבלו שיר, סיפור ו/או מסה, 
פרי עטם של תלמידי כיתות ז’-י”ב מערד, 

שלא ראו אור בפורמט מודפס או באינטרנט, 
באורך מקסימלי של 15 עמודים.

פתיחת התחרות: 15 בינואר 2019 
הגשת הטקסטים: עד 15 במרץ 2019



הפרס לזוכה במקום הראשון יעמוד על 1,500 ש”ח.

לתחרות יתקבלו שיר ו/או סיפור ו/או מסה, פרי עטם של תושבי ערד 
מגיל 18 ומעלה, שלא ראו אור בפורמט מודפס או באינטרנט,

 באורך מקסימלי של 15 עמודים.
פתיחת התחרות: 15 בינואר 2019 

הגשת הטקסטים: עד 15 במרץ 2019

פעם אחת, לפני שנים רבות, בעיר רחוקה

הייתה תחרות...
מכון “הקשרים”, המחלקה לספרות עברית ועיריית ערד 

מזמינים את תושבי ערד מגיל 18 להשתתף ב:

ה ב י ת כ ת  ו ר ח ת
אם אתה איש של מילה כתובה, אם את משתמשת במטאפורות ודימויים לפחות פעם ביום, 

אנחנו רוצים לקרוא אתכם/ן. אנו שמחים להכריז על פתיחת תחרות הכתיבה החמישית לעידוד 
יצירה עצמאית בערד. לזוכים בתחרות יוענקו פרסים, בטקס חגיגי שיתקיים בחודש יוני 2019 

בכנס עמוס עוז לספרות ותרבות בערד, כחלק מתכנית עמוס עוז לספרות ותרבות, בתמיכת 
סטיוארט ב’ )ז’’ל( וטוני יאנג.

 

המשתתפים מתבקשים לשלוח את עבודותיהם כקובץ WORD מצורף, אל:
heksherim.arad@gmail.com

יש לרשום בראש המסמך פרטי זיהוי והתקשרות: 
שם, גיל, מס’ טלפון וכתובת דוא”ל.

תקנון התחרות המלא מופיע באתר של מכון הקשרים
heksher@bgu.ac.il  08-6477548  :לשאלות ולפרטים נוספים

המחלקה לספרות עברית


