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 חשמל באחריות   – נתיב האור

 תש"ף –מסר והעברתו  עיצובארצית לתחרות 
 תלמידיםהשתתפות הזמנה ל

בנושא התנהגות לעיצוב מסר  ,לילדיםארצית תוכנית "נתיב האור" מכריזה על תחרות 
 .ותיעוד העברה שלובטוחה בסביבת חשמל 

 

 

 
 איך משתתפים?

 חושבים עללומדים את הנושא ו .התנהגות בטוחה בסביבת חשמלבנושא מסר  בוחרים 
ו בסיסמה שתהיה קליטה ומשכנעת ולאיזה קהל כדאי להעביר את תון איך להעביר ארעיו

 המסר שבחרנו. 

 כדי שתהיה תמונה של הפעילות הפעילותאת  מצלמיםמכינים את העברת המסר ו. 

 לכם בתוך המסגרת שהועברה של הפעילות משלבים את הצילוםמעצבים את הסיסמה ו .
 מוסיפים את הפרטים הנדרשים על המסגרת.

 ספרית.-מעבירים למורה לצורך ועדת השיפוט הבית 

 הספר יבחר את התמונה שתייצג אותו ויגיש אותה לוועדה הארצית.-בית 

 30-עד ה 2020 מרץב 22-מההחל  נתיב האורבאתר  מושלב הגמר יתקייההצבעות ב 
 .nativhaor.co.ilwww  לעודד הצבעות באינטרנטיש . 2020 רץבמ

  יוצרי התמונה שתזכה במקום הראשון מכל מחוז של משרד החינוך, יוזמנו לאירוע ארצי
 של נתיב האור. 

 

 

 

 

 

 

   

 הספר ברחבי הארץ, לרשויות -כלוח שנה שולחני שיופץ לבתי וופקי העבודות הזוכות
 .החינוךהמשתתפות ב"נתיב האור" ולמחוזות משרד 

 

 ?העברת מסרתכננים איך מ
 

  לומדים על הנושא שבחרתם כדי להבין ממה
, ואיך צריך להתנהג בצורה ריש להיזה

 .בטוחה

  קהל אנחנו רוצים להעביר בוחרים לאיזה
, הורים, בגילאים שונים את המסר. ילדים

 מבוגרים אחרים, קשישים... 

  מחליטים איזו דרך העברה תהיה מתאימה
ומשכנעת ביותר לקהל שבחרנו: הרצאת 

הסבר, הצגה קטנה, תמונה שנראה להם, 
פנטומימה ועוד. חשוב להעביר את שיר, 

 מסר בצורה המיוחדת והמקורית ביותרה
 .שתשכנע ותעניין את הקהל

 מנסחים סיסמה מתאימה ומשכנעת ומכינים 
העזרים שאתם צריכים לביצוע המשימה את 

 )כרזה, תלבושות, אביזרים...(

 ים את צלממאת פעילות ההסברה ו יםבצעמ
הצוות שמעביר את המסר יחד עם הקהל 

 שלו. 

 תנאי השתתפות
  

  זכות היוצרים על ידוע למשתתפים, כי
"נתיב עבור לידי ת ,הזוכה התמונה
 הזכות וכן חברת החשמל, האור",

 מהתאילהכדי בתמונה לערוך שינויים 
 .לצרכי התוכנית

  מינהלת "נתיב האור" שומרת לעצמה
בתמונות את הזכות להשתמש 

פרטי  לפרסומים כראות עיניה, תוך ציון
 ספרם ויישובם.-היוצרים, בית

  ידוע למשתתפים כי אם יתגלה
הועתקו  או חלקוחומר שהוגש שה

מיצירה קיימת, תחול האחריות על 
 המשתתף בלבד!-היוצר

 


