
 

 

 

 מודיעים על         מוזיאון הכט

 

 

 

 

 
 
 

 :התחרות מיועדת לכל אחת משלוש הקבוצות הבאות
 

  הספר התיכוניים באזור חיפה והצפון תלמידי בתי 

  חיילים וחיילות בשרות סדיר בכל רחבי הארץ 

  שנרשמו לשנת הלימודים , סטודנטים

, כתלמידים מן המניין לתואר ראשון ד"עתש

 , נקודות בשנה זו 10 דים מינימוםולומ

 , מדור יצירה ,בחוג לאמנות

 באוניברסיטת חיפה

 

 

 

 

 

 

 :הערות

 .לא יוכלו להשתתף אם הם עדיין באותה קטגוריה של גיל, אשר זכו בתחרות בשנים קודמות, משתתפים.  1

 .לאמנות יצירהלא יכולים להשתתף סטודנטים אשר הגישו את פרויקט הסיום במסגרת לימודי החוג .  2

 .בגלריה ציבורית או פרטית מוכרת, לא יכולים להשתתף מי שהציגו עבודותיהם בתערוכה.  4

 .לא יכולים להשתתף מי שהיו או הינם חברים באגודת האמנים.  5

 .30עד גיל , אמנים צעירים/התחרות מיועדת לתלמידים.  6

 
 04-8240308: קבלת טופס הרשמה ופרטים נוספים בטלפון

 http://mushecht.haifa.ac.il/scholarship.aspx: ו באתר האינטרנטא

 3418838חיפה , הר הכרמל, 111שדרות אבא , אוניברסיטת חיפה, מוזיאון הכט
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 מוזיאון הכט

 

 
 

                                     
 

 

 ______________________________: שם משפחה _____________________: שם פרטי

 ___________________________________.: ז.ת _________________________: גיל

 ________________: מיקוד______   ______________________________________: כתובת

 ________________________________: טלפון נייד _______________________: טלפון

 ___________________________________________________________________: ל"דוא

 

 ספר תיכוניים באזור חיפה והצפון־למילוי על ידי הלומדים בבתי 

 ______________________________________________: בית הספרשם    _________: כיתה

 ___________________________________________________________: כתובת בית הספר

 ________________________________(: שם המוסד ומשך הזמן)לימודים נוספים בתחום האמנות 

________________________________________________________________________ 
 

 יילים וחיילות בשרות חובהלמילוי על ידי ח 

 __________________________: תאריך שחרור__________     ______________: תאריך גיוס

 ______________________________________________________________: וכתובת. צ.ד

 _____________________________________(: שם המוסד ומשך הזמן)לימודים בתחום האמנות 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 באוניברסיטת חיפה, מדור יצירה, למילוי על ידי סטודנטים בחוג לאמנות 

 שלישית        שנייה          ראשונה      -שנת לימודי ה הינהג "שנת הלימודים תשע

 הנחיות למשתתף

  צילום ווידאו, פיסול, ציור, ניתן להגיש עבודות רישום. 

   רצוי להמעיט בהגשת עבודות שנעשו כתרגיל במסגרת חוג ) נבחרות עבודות 01 דיסק הכולל להגישיש

  .ומדת בפני עצמהנחשבת לעבודה אחת הע ת עבודותסדר: הבהרה(. או כיתה

  יתבקשו להגיש תיק עבודות מקוריות, מתמודדים שיגיעו לשלב הסופי. 

 4102בינואר  01את טופס ההרשמה יחד עם הדיסק יש להגיש עד 

 (04-8240308: טלפון) 3418838חיפה , הר הכרמל, 111שדרות אבא , אוניברסיטת חיפה, מוזיאון הכט

 



 
 
 

 
 
 

 ____________________________________: שם המשתתף
 

 

   לרשום שם מתמודד מלא יש ב "של עבודה המופיעה בדיסק המצ קובץשם לכל
 : בטבלה שלהלןומספר העבודה כפי שמופיעה 

 
 
 ______________________ שם העבודה  .0

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________ מידות העבודה

 

 ______________________ שם העבודה  .6

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .4

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .7

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 _______________ _______שם העבודה  .3

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .8

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .2

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .9

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 ______________________ שם העבודה  .1

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 _______________ _______שם העבודה  .01

 ___________________________חומר     

 ________________תאריך יצירת העבודה 

 __       ___________________מידות העבודה 

 

 

        

   

 


