
 
 

 
                                                                     

 
 
 

 המשרד לשוויון חברתי 

לימי הקורונה )קבוצות  אזרחים ותיקיםלארצית תחרות  -"ותיקים בתצלומים" 

  הודעה על הארכת מועד – ויחידים(

 כללתחרות   -בתצלומים" מודיע כי בהמשך להודעה על תחרות "ותיקים המשרד לשוויון חברתי 
של עטיפת אלבום מוזיקה ו/או תמונה  התמונמוזמנים לשחזר ותיקים  אזרחים במסגרתהארצית 

  -, כאשר התמונה המשוחזרת תהיה בהשתתפותם "קאבר"מפורסמת ו/או כרזת קולנוע, המכונה 
 המשרד מודיע בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת במסגרת מועמדות לתחרות. 

 
 . מועמדות12:00)כולל( בשעה  23.9.2020עד ליום ועד האחרון להגשת מועמדות מוארך המ

 . תיכלל בתחרותשתוגש לאחר המועד האחרון לא 
 
 

 התחרות תתנהל בשני מסלולים:
תחרות בין קבוצות אזרחים ותיקים )בתי אבות, דיור מוגן, מקבצי דיור, קבוצות  –מסלול א 

 .קורס צילום קבוצתי בסמארטפוןה במסלול זה יוענק . לקבוצה הזוכפרטיות וכיו"ב(
–  

דיגיטלית, מצלמה  תוענק במקום הראשון. לזוכה תחרות בין אזרחים ותיקים יחידים –מסלול ב 
, לזוכה ילום תמונות מיידיות הכוללת מצלמה ואביזריםצערכה ל תוענק מקום השנילזוכה ב

 . שובר לרכישת מוסיקה וספריםיוענק במקום השלישי 
  

 
 רשאים להשתתף בתחרות ולהגיש מועמדותם:

 קבוצות אזרחים ותיקים )כקבוצה של לפחות חמישה אנשים ומעלה(; –למסלול א 
 אזרחים ותיקים יחידים;  -למסלול ב 

 
 .67או גבר שהגיע לגיל  62אישה שהגיעה לגיל  -מוגדר בתקנון "אזרח ותיק" 

 

בצירוף כל  seniorscover@mse.gov.ilהדוא"ל  לכתובתלתחרות  המועמדות יש להגיש את
 המסמכים הבאים :

ללא ציון שם או וכן הקאבר המקורי  קאברהשחזור צילום/סריקת שני קבצים הכוללים  .1
הקובץ השני  ועל מקורי" קאברקובץ אחד ירשם " על .אודות המועמד פרטים מזהים

 ". קאבר" גרסת יירשם 

  ."שאלון הרשמה למשתתף" כשהוא מלא וחתום במלואו, כנדרש טופס ההגשה .2
 

 .הוגשה באופן חסרות שהמשרד יהיה רשאי לפסול מועמד
 

 , לרבות ההנחיות הטכניות להגשת הקבצים המצולמיםתקנון התחרות וכן טופס הגשת המועמדות
בכתובת  רנט של המשרד לשוויון חברתים באתר האינטמימפורס ,והודעות שונות בדבר התחרות

www.mse.gov.il . 
 

את המועד האחרון פעם נוספת רשאי לבצע עדכונים לתקנון, ובכלל זה להאריך  יהיההמשרד 

mailto:seniorscover@mse.gov.il
http://www.mse.gov.il/


להגשת מועמדות, וזאת באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המשרד. באחריות המועמדים 
 דעות המשרד באתר האינטרנט.  לעקוב אחר הו

 
  ל שכתובתולקבלת פרטים ומידע אודות ההשתתפות ניתן לפנות לגב' דליה תופיק במיי

 seniorscover@mse.gov.il 6547057-02לפון: טב או. 

 
ב ההבהרות שפורסם בקשר ולמכת בתקנון התחרותהאמור במודעה זו כפוף להוראות הקבועות 

 עם התחרות. 
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