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 קול קורא לשליחת שיר או סיפור קצר

 5102לספרות ישראלית  מקראהעבור 

 

גרים בישראל וכותבים יצירות המיועדת לכלל הסופרים והמשוררים  ופנייה ז

למען הפיכת ו בשפה העבריתלמען קידום הקריאה מקור בשפה העברית. 

אליכם בבקשה לשלוח את אני פונה , לכלהשפה הספרותית לנגישה 

. 5102, ישראליתלספרות  מקראה תהוצאמיטב יצירותיכם לצורך 

 הוא בספר ברזל כלל. ישראלים מאיירים שלמקוריים  באיורים עוטרת המקראה

קהל . יצירות 06-מ פחות לא יפורסמו בספר. שיר או סיפור כלל לאנגלית תרגום

 . מבוגריםהיעד הוא 

 גו" עברית ללימודי הספר בבית והמובילה החיה הרוח ואני סמוז לילי איילה שמי

, אני כן כמו .לארץ ומחוץ מישראל עברית ללומדי המיועד", שןייאדיוק - וטל גט

 לאור להוציא חינוך אנשי ומעודדת עבודתם את לחקור ומפקחים מורים מנחה

 פרויקטים באמצעות הפעילות בהרחבת עוסקת אני. מקוריים לימוד חומרי

 . העולםתלמידים מכל  משתתפים בו, "עברית תרבות" סמינר ומקיימת חדשניים

 עוסקת המתקדמים לקורסים" שןייאדיוק - וטל גט גו"ב הלימודים תכנית

שהשפה הכתובה יוצרת גשר משמעותי  נוכחתילאורך השנים . עברית בספרות

 לכך עדות הנה. חדשההזהות הנקלט בתרבות לשפת תקשורת רגשית ולפיתוח 

 חומר לכל צמאיםו, קצרים וסיפורים ספרים ובקלות בהנאה קוראים שתלמידיי

 .פניהםל מביאה שאניאיכותי 

עדכנית  ישראליתמקראה  חיפשתי .עדכניים תכנים וללמד לרענן רציתי השנה

 הולהוציא הכפפה את להרים החלטתי והתייעצות חשיבה לאחר. מצאתי ולא

 .בעצמי לאור

 : לספר היצירות לבחירת הקריטריונים להלן

 06 או ספרים שני לפחות פרסם שכבר פעיל משורר / סופר ניסיון הכותב: .1

 . קצרים סיפורים

אורכה לא עולה ו ואילך 0666 משנתבשפת המקור בעברית  כתובה היצירה: .0

 . שזה יהיה פרסומן הראשוןיתקבלו בברכה יצירות . מילים 1,666על 

 .  שראלי מקום מגורי הסופר: .3

https://www.youtube.com/watch?v=NUARgrafWwY&list=UU_m23L4SBFyg_ZyYB8XiUbg


 

 

 

 פרטים :הבאים התכנים ובו בקובץ תוגש היצירה: ההגשה אופן. 4 

 1,666 עד ספרותית יצירה ;ותמונתו( מילים 156 עד) היוצר על ביבליוגרפיים

 166 עד, כתיבתה שנת בציון, היצירה על היוצר מאת קצר הסבר דף ;מילים

 יצורף ;הביוגרפיים הפרטיים תרגום וכן, יצירהה כל של לאנגלית תרגום ;מילים

 היעד קהל פי על היצירה את לתייג יש; בעברית היצירה של איכותי קול קובץ

במידת  :לעתיד כניתיות .נושאים ותתי נושאים פי על וכן(,  מבוגרים/ילדים)

 . לילדים מקביל ספר לאור צאישי ייתכן הצורך,

 את לתרגם לאור להוצאה מאשר היוצר, נלווה איור או תרגום שאין במקרים

 .איור ולהוסיף הקבצים

  .650-4404630-ל, הקובץ שליחת לפני ווטסאפ הודעת או מסרון לשלוח נא

. ם"אקושיסופק על ידי  יוצרים זכויות הסכם ייחתם, היצירה מסירת במעמד

 סינון יעבור שיוגש החומר .לספר התכנים תהכנסל אישור מהווה אינה החתימה

 ולא( וסיפורת שירה) יצירות 106-מ יותר לא לנו שיהיו, כדי נציגים בעזרת ובחינה

 . ל"המו שיקול פי על יותרב הראויים הטקסטים ייבחרו הבא בשלב. 06-מ פחות

תרומה  העניקלבמטרה  ,זה לאומי ערך בעל פרויקטביש לי עניין רב , לסיום

של כלל  משמעותית לקידום השירה והספרות בישראל ולעידוד החינוך לקריאה

 .הציבור ושל לומדי השפה העברית בפרט

 .וקצר מידי למימוש בתקווה

 Ayala@gogettell.comשאלות ניתן לשלוח לאיילה לילי מוזס, 
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