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 םכחה ןופלטב םינוטרס תריצי :הנדס
  "לארשיב הינמרג"

	
 

 םוליצה טקיורפל םכנימזהל םידבכתמ לארשיב תינמרגל םירומה תתומעו לארשי התג ןוכמ
  .לארשיב תינמרג םידמולה םיטנדוטסל ילטיגידה

 
 ןונכת ,םינוטרס תריצי ךרוצל םכלש םכחה ןופלטב ליעי שומיש תושעל ודמלת וז תילטיגיד הנדסב
 םיטקיורפ עצבל םגו תויתרבחה תותשרב תילמיטפוא האצות גישהל םג םכל עייסי הז עדי .הכירעו
    .רתוי םילודג

 
  .םיטרס תקפהב החמתמה ןודנולמ  Films Glocal  תתומע ריבעת טקיורפה תא

 
 ?הנדסב דמלא המ
 

  תויעונלוק תוירואית / םיטרסה םלועב תונוש תוקינכט םע תורכיה •
 םיטרסל תונויער לע רקחמ •
 םיביטרנ + ןויאיר לש תוקינכטל אובמ •
 דרובירוטסלו םיטירסתל אובמ •
 םיטרס םוליצ לש עוציבו ןונכת •
  םכחה ןופלטב הכירע •
 הנדסה תולהנמ םע תוישיא הלבק תועש •

 
  ?הנדסה םייקתת הפש וזיאב
 

 .תמלשומ אל םכלש תינמרגה םא להביהל ךרוצ ןיא .תילגנאבו תינמרגב םייקתת הנדסה •
 !ףתתשהל םינמזומ םיליחתמה תמרב תינמרג םיעדויה הלא םג

 

 ?תמייקתמ הנדסה יתמו הפיא
 

 ןיילנוא םינוטרס תגצה + םייתעש לש םישגפמ 4 תללוכה םוזב הנדס •
  :םישגפמה יכיראת •
 16:00 דע 14:00 תועשב 4.3.2021 •
  16:00 דע 14:00 תועשב 11.3.2021 •
  11:00– 013:0  תועשב 118.3.202 •
  11:00– 13:00 תועשב 25.3.2021 •
  הנדסה יפתתשמל םיטרסה לש הנרקה ךורענ 22.4.2021-ב •
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 ?ףתתשהל לוכי ימ
 

 תינמרג םידמולו לארשיב הטיסרבינואב א"פשת םידומילה תנשב םימושרה םיטנדוטס •
   .ץראב רחא םידומיל דסומב וא הטיסרבינואב

 

 ?המשרהה תעצבתמ דציכ
 

 דע )תינמרג םתדמל ןכיהו תינמרגה תמר ,דומיל יגוח ,הטיסרבינוא ,םש( תבייחמ המשרה •
 vorstand@dvidaf.org  :ל"אודל 25.2.2021

 .םשריהל ורהמ .לבגומ םיפתתשמה רפסמ •
 .םישגפמה לכל עיגהל םילוכי םתא םא קר ומשריה אנא •

 
 ?הנדסה תולע המ
 

  .םולשת אלל הנדסה •
 

 ?יל תנתונ הנדסה המ
 

  .ימצע לשמ םיטקיורפ עצבל •
 )2021 יאמ שדוחב( "לארשיב הינמרג" תורחתב םכלש ןוטרסה םע ףתתשהל ולכות •

   .ךשמהב ומסרופי םיטרפ .םיווש םיסרפב תוכזלו
 

 ?תופסונ תולאש םכל שי
 

 !רוזעל חמשנ vorstand@dvidaf.org  :ונל ובתכ •
 
 
 

 
 *** !הנדסל ומשרית םא חמשנ ***

 

	
	
	
	
	
	
	
	 	


