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 םולש תונותיע תינכותה לש 2020 רוזחמל המשרהה החתפנ

  הבתכ תנכהב יעוצקמ יוויל ,ZOOM ךרד תואנדסו תואצרה
 םימי השולש ןב םינפ לא םינפ רנימסו

 

 תרושקת םודיקב תקסועה תינכתב ףתתשהל ךתוא תונימזמ תיתרבחה היזיוולטהו םדא תשרדמ

 :Peace Journalism"" םולש

 רפסמ םע ושגפתו יתרבח יונישלו תונותיעל הקושת םכתא םיקלוחה םיברעו םידוהי וריכת תינכתב •
 תודסוממה תרושקתה תותשרב םתיישע לע ורפסיש ,הלש םימדוקה םירוזחמהמ םיפתתשמ
  .תויאמצעהו

 תועצמאב ,ונרוזאב תבכרומה תואיצמב תרושקתו תונותיע לע תידדה הדימלו חישל תידוחיי תונמדזה •
 תקמעה ;םינושה הידמה יגוסמו תילארשיה הרבחב תוצובק ןווגממ םיעיגמה עוצקמ ישנאו םיצרמ
 תואצרה ,חטש רויס תועצמאב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסהו םולש תרושקת לש תויגוסב עדיה
  .תינכותה ךלהמב םיפתתשמה וקיפיש תובתכה תגצהו ,תוחנומ תואנדס ,םיחמומ

 רשא ןמוימ םיחנמ תווצ תללוכה תיתרבחה היזיוולטהו םדא תשרדמ תווצ לש הייחנהו לוהינב תינכותה •
 תרושקת לש הלעפהו המקה ,תוקפה ,היזיוולט ,הבותכ תונותיעב םינווגמ עדיו ןויסינ ומיע איבמ
   .דועו תנווקמ תיאמצע

  ?תינכתב המ
 .1.7.2020-המ לחה ,19:30 דע 18:00 תועשב יעיבר ימי - ZOOM-ב םינווקמ םייעובש םישגפמ 16 •

 .לרב תיבב החראה זכרמב ,)תבש ,ישיש ,ישימח( 2020 רבמבונב 5-6-7-ב םימי השולש ןב רנימס •
 .יעוצקמ יווילו ןפלוא ,ךרוע ,םלצ ללוכ העוציבל םיעצמא ןתמו תינכותה ךלהמב הבתכ תקפה :הקיטקרפ •

 .תודועת תקולחו לנאפ ,תו/םיפתתשמה לש תורחבנ תובתכ תנרקה - 2020 רבמצדב םייקתי םויס עוריא

•  
 םיטנדוטסל ,ןויסינו עדי תו/ילעבל ןהו םכרד תליחתב ןה תרושקת תושנו ישנאל תדעוימ תינכתה

 .םולשו תורבדיה םדקלו חישה לע עיפשהל םיצורה ,םייתרבח םיליעפלו
 

 participants?tvlang=he-https://tv.social.org.il/series/mict :תינכתה ירגוב לש תובתכב הייפצל
 

 :הלבק המשרה יאנת

 .תינכתל המאתה תקידבו תויפיצ םואיתל ישיא ןויאר .1
 ,םוזה ישגפמ :תינכותה יבלש לכב ףתתשהל תובייחתה .2

 תקפה תללוכש םויסה תלטמב הדימעו ש"פוסב רנימס
 .הבתכ

 םולשתה .₪ 300 ךסב תינכותב תופתתשהה ימד םולשת .3
 יווילו םיעצמא ,םינווקמה םישגפמב תופתתשה ללוכ
 אלמ חוריאו תועסה ,הניל ,הבתכ תקפהל יעוצקמ
    .םכסמה רנימסב

 

 ספוטה תא ואלמ תודמעומ תשגהל
 :ןווקמה

 https://bit.ly/3d14mkR 

 םאותי ישיא ןויאר

 

   :תולאשלו םיטרפל
Mediaproject.mict@gmail.com 

 

 ,ןיזיא ירימ ).לימב( 'מלא ,סאר ובא 'תבאת ר"ד ,לאמ'ג למא 'פורפ :8201-9201 םינשב תינכתב תיקלח םיצרמ תמישר
 הליאנ ,ילאומש ברימ ר"ד ,הראשב אניל ד"וע ,לובוט ריפוא ד"וע ,רוסנמ הייברע ,הוונ לייא 'פורפ ,רענש בד 'פורפ
 דעלא ד"וע ,לטרב לאינד 'פורפ ,לאנור ףסא ,ןלוג הילג ,רופסע ףסוי ,רימז קחצי 'פורפ ,תירטש םולש ימס ר"ד ,דאווע
.ילויב רגסית 2020-ל תיפוסה םיצרמה תמישר .ןמ  


