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  מתי הראל, דבר נגיד האזור

 
 ,רוטריונים יקרים

תחרות ציור בנושא בטיחות "ברצוני לקדם בברכה את כל משתתפי 
ת מבורך שהחל לפני חמש שנים ביוזמ מיזם. 9102-9191לשנת  "בדרכים

אשר ושבת מודיעין ת, ל"ז זמיר עינת מועדון רוטרי מודיעין לזכרה של 
יצאה  9102לספטמבר  90-ביום ראשון ה, נספתה בתאונת דרכים בירושלים

בעת שחצתה . נסיעה שגרתית ביום שגרתי, עינת ממודיעין לירושלים
פגיעה , פגעה בה מכונית, כהולכת רגל את מעבר החצייה , באור ירוק

למרות הכאב . לספטמבר נקבע מותה 92ביום שלישי ה . קטלניתאנושה ו
 .החליטה משפחתה לתרום את אבריה ובכך להציל חיים אחרים, הגדול

המיזם התרחב ועוד מועדונים לקחו בו חלק ובנוסף  9102902בשנת רוטרי 
הרשות לבטיחות בדרכים בעקבות התחרות הזאת הביעה רצון –ד "הרלב
 .פ עם ארגון רוטרי"לשת

היחסים , בהיותי מודע לתרומה הרבה של מועדוני רוטרי הפועלים בקהילה לשיפור איכות החיים
יצאנו השנה בקריאה לאמץ כנושא המוביל לשנה זו  , בין אדם לחברו ועוד נושאים רבים בקהילה

 תחוםבאשר את תוצאות השיח הקלוקל והגס אנו פוגשים גם בכביש  "דבר בנועם - דבר יפה"  -
 .ות הדרכיםתאונ

שינוי מטרת התחרות הנה להנחיל לילדים כבר בגיל צעיר את חשיבות הבטיחות בדרכים ולחולל 
רוכבי אופניים ונהגים  כפי שהדבר נעשה לפני , הולכי רגל –של משתמשי הדרך  התנהגותי בכביש

בהם אנו  "ארבעת המבחנים"ואם ננחיל לציבור הרחב את  בר פרחי הגנה עלשנים בנושא 
 .מעשינו ומחשבותינו השינוי ייטיב את המצב גם בכביש, ינים ומשתדלים לנהוג בדרכינומאמ

חברי מועדונים אשר ל פליקס גליק  יחד עם צוות "יוביל את המיזם נ 9102-9191בשנה הקרובה 
 !!הביעו את רצונם לקדם מיזם זה ואני מאחל להם הצלחה

עלה מעכשיו ולשנים הבאות ומאחל לוועדת אני מברך כל יוזמה שלכם ביישום המטרה הנ, לסיום
השופטים והמתחרים ולכם הרוטריונים במועדונים כי , "תחרות ציור בנושא בטיחות בדרכים"

ותרחיבו את המעורבות בבתי תצליחו ותמשיכו בפועלכם הברוכה ביוזמה לתועלת החברה בישראל 
 .ספר נוספים ובקהילות נוספות

 .ומאחדים לבבות -"רוטרי מחברים עולמות"בברכת 
 
 

 ,                                                      שלכם                                                                 
 9102991     נגיד רוטרי ישראל –מתי הראל                                                                    
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 גד-ל יעקב בן"נ, ר אפיק הקהילה"יו דבר
 
 

 רעי לרוטרי

תאונות דרכים מהוות את הסיבה המרכזית לתמותת ילדים בישראל ואחת הסיבות המרכזיות 

 .פהלהיפגעות ילדים במדינות אירו

במסגרת המחקר  .שראלדפוסי התנהגות של ילדים במעברי חצייה עירוניים בינבחנו  8102בשנת 

מהמחקר עולה כי . בישראל שונותערים  9 -מעברי חצייה ב 83 -ב 01גיל  ילדים עד 8391צולמו 

, מהילדים חצו את הכביש בעודם רכובים 81%. רמזור אדוםמהילדים נצפו חוצים כביש ב 08%

ומרביתם  ,'מסרון וכושליחת , כמו שיחה בטלפון מהילדים חצו את הכביש עם מסיח דעת 2%בנוסף 

 .לא בחנו את הכביש בטרם החצייה

מיליון אנשים מתים כל  נים ציין לאחרונה כישל הרופאים הרוטריו דידותיה בריתר "יו, ון פיליפ'דר ג

 .המתרחשות ברחבי העולם שנה עקב תאונות דרכים

 .כן לפנינו מגפה עולמית שיש לבלום אותהא

לארגן תחרות ציורי ילדים שמטרתה הגברת המודעות , לכן ברכתי על יוזמת מועדון רוטרי מודיעין

, מ שגם המועדון שלי יאמץ את המיזם"עשיתי כל שביכולתי ע. דרכים לגורמים המביאים לתאונות

 .ושמחתי לשמוע שמועדונים נוספים עשו זאת

 .מתוך שאיפה שבעתיד יהפוך למיזם כלל ארצי, יתרחב השנה, כראש אפיק הקהילה זכיתי שהמיזם

ולהציל חיי  וליכולת לצמצם אותם, אם כתוצאה מפעילותנו תגבר מודעות הילדים לגורמי התאונות

 .הרי שהרווחנו ובגדול, אדם

, וכל המקיים נפש אחת; מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא, המאבד נפש אחת"עלינו לזכור כי 

  (.סנהדרין ד ה, משנה)מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא 

 גד -ל יעקב בן"נ

 ראש אפיק הקהילה
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 ל פליקס גליק"נ ר ועדת התחרות"דבר יו

 
ילדים ובני נוער  58005איש מתוכם  338,39מהקמת המדינה ועד יום חייהם של  ותאונות דרכים גב

 (.1109מאי  1נכון ל )

 ,חותיא - בתאונת דרכים מכיר מקרוב את שבר המשפחה בעקבות מות קרוב משפחהאני 

  .במותה 11והיא רק בת  0971ד בשנת "אלכסנדרה נהרגה בת

היה כלל שטיפלתי אך לא ונות דרכים אנושא טיפול במניעה ת ,שנים 17במשך  ,צבאיהשרותי בזמן 

וחייבים אנו לפעול  'אור ירוק' ל נושא זה עלה לראש סדר יומי והתנדבתי ל"העם שחרורי מצ

 !לשינוי המצב בכבישים

 

ציור בנושא  – "רוטרי" תחרותקיים את ל מודיעין החליט לפני ארבע שנים" רוטרי" מועדון 

 .ל תושבת העיר אשר נהרגה במעבר חציה בירושלים"בטיחות בדרכים לזכרה של עינת זמיר ז

מנושאי הטיפול של המועדון  דאח והמועדון שמחתי שנושא מלחמה בתאונות הדרכים הנכחבר 

 .ושמחתי להוביל את התחרויות בעיר

 

שינוי בהתנהגות משתמשי ל נגרום הז הילדים לנושאחשיפת ושבאמצעות תחרות זו  ,מאמיןאני 

  .היום ובעתיד, הדרך

 

רוכבי , הולכי רגל) ,חשפו התלמידים לחוקי התעבורה של משתמשי הדרךיהתחרות יבמהלך 

        .ילמדו מה מותר ומה אסור לעשות בדרך ויביאו זאת לביטוי בציור( ונוסעי מכונית, אופניים

 

 .בתחרות זו חלק קחויי רבים תי ספרב כי תקווה אני

  

 !!בהצלחה לכל המשתתפים

 

 ל פליקס גליק"נ                                                                 
 הוועדה     ר "יו                                                                                                   
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 ?מטרותיון מהו ארגון הרוטרי ומה
 

החברים מטפחים קשרים . רוטרי הוא ארגון עולמי של אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים

פועלים מינוף עסקים משותפים ולמען הקהילה המקומית ומקדמים , חברתיים ומקצועיים

 . בשירות האנושותרוטרי : הפעילות נעשית תחת הסיסמה. פרויקטים הומניטאריים בארץ בעולם

ומונה כיום למעלה ממיליון ומאתיים אלף חברים בכשלושים , 1905ב בשנת "הארגון נוסד בארה

 . וחמש אלף מועדונים במאתיים מדינות

יש . מיגור מחלת הפוליו ואספקת מי שתיה באזורים צחיחים: הפרויקטים הבולטים בהיקף עולמי

 . וחינוך ואוריינות בסיסיים, והיילודיםבריאות היולדות , גם פעילות למניעת מחלות

לרוטרי תכניות לחילופי נוער במסגרתה אלפי צעירים בעולם זוכים לסיור לימודי בארץ אחרת 

 .ותוכניות מנהיגות

המועדון הוותיק ביותר בישראל . מועדונים ברחבי הארץ 61-חברי רוטרי בכ 0511-בישראל יש כ

 .   1929שנוסד בשנת , הינו מועדון ירושלים

בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ובטיפוח מצוינות , רוטרי ישראל מתגאה בפעילויות קהילתיות

. מועדוני הרוטרי מושכים את האנשים הטובים במקצועם ואת מובילי המשק והכלכלה. מקצועית

 . מאגר כזה של אנשים ויכולות מאפשר לפעול בקהילה ולהביא לשינוי חברתי

 .WWW.ROTARY.ORG.ILאל נמצא באתר      מידע נוסף על רוטרי ישר 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.org.il/
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 :בטיחות בדרכיםה לקידום 'רוטרי'חברי ועדת 
 

 151-5891736  -( מועדון גדרה בילויים) גד -ל יעקב בן"נ,  ר אפיק הקהילה"יו 

 154-1088811  -                      (מועדון מודיעין)ל פליקס גליק "נ, ר הוועדה"יו  

        felix.rotary2490@gmail.com: מייל                     

 151-8655999  -                                            (מועדון בית דגן)ט ירדנה דיאמנל "נ   

 154-4944044  -                              (מועדון גדרה הבילויים)י ל גילה נזיר"נ  

 151-1147484   -                                        (   מועדון כפר סבא) שוקי עזראל "נ 

 151-5168989  -                                         (           מועדון חיפה)דלית מגיד  'ר  

 
 

 התחרות של בותהחשי
 

 . מדי שנה נפגעים בתאונות דרכים מאות ילדים ובני נוער
לקיים תחרות ליצירת להירתם למלחמה בתאונות דרכים וד החליטו "רוטרי ישראל בשיתוף הרלב

ולאפשר לבתי  בנושא בטיחות בדרכים מתוך רצון להעלות את המודעות בקרב התלמידים ציורים
 הציוריםתליית )כחלק  מהעיסוק בבטיחות בדרכים ו שייבחרהספר להשתמש בתוצרים 

 .(בית הספר במסדרונות
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Downloads/felix.rotary2490@gmail.com
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 התחרות שלבי 
 

 :התחרות תתקיים במספר שלבים
 .תחרות בית ספרית .א

 .מועדון רוטרי/תחרות עירונית .ב

 .תחרות אשכולית .ג

 .תחרות ארצית .ד
 

 תחרות בית ספרית
 

צוות השיפוט יכול להיות כל  – וות שיפוט בית ספרייקים ציסודי אשר יצטרף למיזם כל בית ספר 
  .'הורי תלמידי בית הספר בבואם לאסיפת הורים וכו, צוות מורים, תלמידי בית הספר

 .לבחירת צוות בית הספר  הציוריםהתלמידים יגישו את 
 :בשלושה שלבים תחרותכל בית ספר יקיים 

 .כיתתית תחרות.א
 .תחרות שכבתית .ב
 .ית ספריתתחרות ב . ג
 

 – מועדון רוטרי /העירוניתשייצגו את בית הספר בתחרות  ציורים 1 עד ויבחרבתחרות בית ספרית 
לתחרות  המוגשים הציוריםלציין שאלו  יש אשני אלבמקום הו מקום ראשוןב לציין מיאין 

 .מועדון רוטרי/העירונית
 

לבקר בבית הספר בשלבים חברי מועדון רוטרי הספר להזמין את  יתיש לעודד את ב – הערה
 .השונים של התחרות הבית ספרית

 
 מועדון רוטרי/תחרות עירונית

 
 מועדון רוטרי/עירוניתמועדון רוטרי יאסוף את הציורים אשר נבחרו לייצג את בתי הספר בתחרות 

 01ציור הטוב ביותר יקבל  –הציורים  וג דרו, אשר יזמין את חמשת השופטים להצגת הציורים 
 .נקודות וכך הלאה עד נקודה אחת 01השני , נקודת

, אומנות, שיטור, השופטים יבחרו מתושבי העיר שופטים העוסקים בנושא בטיחות בדרכים
 .'דוברות וכו, פרסום

אליו יוזמנו כל משתתפי התחרות יקיים מועדון רוטרי טקס אשר , לאחר קבלת הניקוד מהשופטים
 לך הטקס יוענקו תעודות הוקרה למשתתפים ולשופטיםבמה. בו יוצגו הציורים השוניםהעירונית ו

 .וליתכויוכרזו שלושה ציורים אשר יעלו לתחרות אש
, ס"מומלץ  למועדון הרוטרי למנף את התחרות ולהציג את הציורים בחללים שונים בעיר כגון מתנ

 .'לובי של בית רופאים וכו, בית הרשות המקומית
 
 
 
 
 

 אשכוליתתחרות 



    
 
 
 

 מתי הראל              
               0204-0202ישראל לשנת -0942נגיד רוטרי לאזור 

 

9 

 

 
יאסוף את הציורים אשר נבחרו ,  ול או חבר האשכול אשר מונה לרכז את המיזםעוזר הנגיד לאשכ

ציור הטוב  – יזמן את השופטים לדירוג הציורים, לייצג את מועדוני רוטרי  בתחרות אשכולית
 .נקודות וכך הלאה עד נקודה אחת 01השני , תונקוד 01ביותר יקבל 

, שיטור, עוסקים בנושא בטיחות בדרכים י עוזר הנגיד לאשכול  כאשר הנם"השופטים יבחרו ע
 .ולא היו שופטים בתחרות עירונית' דוברות וכו, פרסום, אומנות

 
יקיים עוזר הנגיד לאשכול טקס אשר אליו יוזמנו כל משתתפי , לאחר קבלת הניקוד מהשופטים

 .התחרות האשכולית  ובו יוצגו הציורים השונים
פים ולשופטים ויוכרזו שלושה ציורים אשר יעלו במהלך הטקס יוענקו תעודות הוקרה למשתת 

 .הארציתלתחרות 
 

יועברו שלושת הציורים הזוכים  –אשכול אשר בו ישתתף רק מועדון אחד בתחרות  - הערה
 .בתחרות העירונית ישירות לתחרות הארצית

 
 ארציתתחרות 

 
את השופטים  יזמנו, האשכולותאת הציורים אשר נבחרו לייצג את  פואסיועדת התחרות חברי 

נקודות וכך הלאה  01השני , נקודת 01ציור הטוב ביותר יקבל  – אשר יתבקשו לדרג את הציורים 
 .עד נקודה אחת

, שיטור, י עוזר הנגיד לאשכול  כאשר הנם עוסקים בנושא בטיחות בדרכים"השופטים יבחרו ע
 .קודמותת יוולא היו שופטים בתחרו' דוברות וכו, פרסום, אומנות

 
קיים טקס אשר אליו יוזמנו כל משתתפי התחרות ובו יוצגו תי, קבלת הניקוד מהשופטים לאחר

 . הציורים השונים
זכו בשלושת ציורים אשר הבמהלך הטקס יוענקו תעודות הוקרה למשתתפים ולשופטים ויוכרזו 

 .הראשונות המקומות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כללי התחרות
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 נושא התחרות
 .בטיחות  בדרכיםב חריות אישיתאמעולם התוכן של  ציורים

 
 ?למי מיועדת התחרות 

 .'ו -'דבכיתות  בתי הספר היסודיים התחרות פתוחה לתלמידים
 (.סמוכותניתן לשלב בתחרות גם בתי ספר יסודיים בערים )
 

 ?מה על מועדון רוטרי לעשות על מנת להיות שותף במיזם
' ימלא את הנספח א, מנה אחראי במועדון על המיזםעדון אשר ירצה להשתתף בתחרות ימו

 .ר ועדת התחרות"ויעבירו לעוזר הנגיד לאשכול וליו
 

 ?לתחרות  יםהמוגש לציוריםמהן דרישות הסף 
אנו מניחים כי כל עבודה המוגשת לתחרות הינה יצירה מקורית של המגיש וכל הזכויות הקשורות 

מוסדות המשתתפים בה לא ישאו בכל אחריות מפיקי התחרות וה. הן בבעלותו הבלעדית, בה
 . שהיא הקשורה בהפרה של זכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה בעבודה שהוגשה לתחרות

יכולים ה  "רוטרי"ידי על  בציורלהשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לשימוש  הציורשליחת 
  .שימוש לצורך קידום הבטיחות בדרכים בבתי ספר ובקהילה ולעשות ב

ורכזת בטיחות בדרכים הבית התלמידים הורי יתבקשו  –על מנת להסיר ספק ולמנוע אי הבנות 
של הציורים ' וכו/גניבה/והסרת אחריות לנזק לחתום על אישור ויתור על זכות יוצריםספרית 

 .'נספח ב -  "רוטרי"שהם ימצאו בידי  המקוריים בתקופה

 
 ?איך מגישים וכמה עבודות ניתן להגיש 

 
   יאספו, אשר ייצגו את בית הספר בתחרות עירונית שני ציוריםלאחר בחירת  - רות העירוניתלתח

   ממזכירויות  וחתומיםמולאים וטופסי ויתור זכויות הסכמה כתבי 8הציורים                                 
 .מקומי נציג מועדון רוטריי "ע בתי הספר                                 

 ,   אשר ייצגו את המועדון בתחרות האשכולית ציורים לושהשלאחר בחירת  - האשכוליתתחרות ל
 .י עוזר הנגיד לאשכול או נציגו"יאספו הציורים ע                                    

 ,   אשר ייצגו את האשכול בתחרות הארצית ציורים לושהשלאחר בחירת  - הארציתלתחרות 
 .י חברי הועדה"יאספו הציורים ע                                    

 
 ? עיר/בית ספר/היכן מותר לציין את פרטי הצייר

 
וציון באם  כולל כיתה מלא של היוצרשם , בית הספרשם , עירבצד האחורי של הציור יש לציין 

 .שלהמספר טלפון שם המורה ו, מדובר בבן או בת
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 ?הציוריםשפטו יי איזה קריטריונים י"עפ
 

, שילוב צבעים, ניצול שטח הדף ערך אמנותי, פי קריטריונים של מקוריות  שפט עליי ציורכל 
 .ודרך הביטוי של הנושאהתאמה לנושא 

 ?איך מנקדים את הציורים
 

 נקודות  01הציורים הטובים כאשר הניקוד יהיה מנקודה אחת עד  00כל שופט ייתן  ניקוד ל 
סך כל הנקוד של חמשת השופטים (. מספר רק פעם אחת/ש בנקודותניתן להשתמ)נקודות  01ו 

במידה והנקוד של שני ציורים יהיה . שלושת הציורים אשר יעלו לתחרות הרב עירוניתיקבע את 
 .יהיה במקום גבוהה מהציור השני,  של אחד השופטים, זהה אז הציור  עם  הניקוד הגבוהה ביותר

 

  : חשוב לדעת
 בגודל יהיו  הציורים אשר יוגשוA3.  

 או אי שלא יעמדו בתנאי ההגשה מבחינה טכנית לתחרות עירונית  ואשר יוגש ציורים
 .יפסלוז "עמידה בלו

  לפעילות לצורך קידום הבטיחות  להשתמש בתוצרי התחרות רשאי היהי" רוטרי"מועדון
 . בדרכים בבתי ספר ובקהילה

 או כל דבר אשר יכול /ם בית הספר ואו ש/שם התלמיד ועצמו על גבי הציור  אין לציין
' רוטרי'במידה ויהיה ציון שכזה הציור יצולם על ידי חברי מועדון  –לזהות את בית הספר 

 .עם הסתרת השם

  אחד בלבדי צייר "יר עציור יצויכל. 
 
 

 ועדת התחרותבאיש קשר 
 

 1088811-154" טלפון ix.rotary2490@gmail.comfel : מייל –פליקס גליק 
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 הציור בנושא בטיחות בדרכים לתחרות זמנים לוח

 

 
 

 הערות מועד האירוע שלב בתחרות ד"מס

0 
תאום עם ראש מנהל החינוך 

 ברשות
  0לא יאוחר מ 

 0204ספטמבר 
 "רוטרי"מועדון : באחריות

0 

רוטרי תחרות 'העברת חוברת 
בנושא בטיחות  הציור
למנהלות בתי ספר ' בדרכים

 ועידודם להשתתף בתחרות

 32לא יאוחר מ 
 0204ספטמבר 

 "רוטרי"מועדון : באחריות

 3 

למועדון  במיילהודעה 
מקומי  על " רוטרי"

השתתפות בית הספר 
 . בתחרות וקבלת אישור

 30לא יאוחר מ 
 0204אוקטובר 

נציג בית הספר : באחריות
 בתחרותהמעוניין להשתתף 

עם ציון הפרטים 
 'המפורטים בנספח א

9 

הודעה לעוזר הנגיד לאשכול 
ר ועדת התחרות על "ויו

 השתתפות במיזם
נובמבר  32לא יאוחר מ 

0204 

"  רוטרי"מועדון : באחריות
עם ציון הפרטים 
 'המפורטים בנסח ב

 תחרות ברמת בית הספר 5
דצמבר  30לא יאוחר מ 

0204 
ספר נציג בית : באחריות

 המשתתף בתחרות

6 

כתבי 8איסוף  הציורים
הסכמה וטופסי ויתור זכויות 

כפי 8 מולאים וחתומים
'8 שמפורטים בנספח ג

 ממזכירויות בתי הספר 

 0202ינואר  5החל מ 
חברי מועדון : באחריות
 " רוטרי"

 תחרות עירונית 7
פברואר  0לא יאוחר מ 

0202 
חברי מועדון : באחריות
 " רוטרי"

 אשכולית תחרות  
פברואר  03לא יאוחר מ 

0202 
עוזר הנגיד : באחריות

 לאשכול 

העברת שלושת הציורים אשר  4
 עלו לתחרות ארצית

פברואר  04לא יאוחר מ 
0202 

חברי ועדת : באחריות
 התחרות

העברת הציורים לשיפוט  02
 שופטי תחרות ארצית

חברי ועדת : באחריות 02-מרץ-25
 התחרות

00 
  0202מרץ   09  ארצית טקס גמר תחרות 

חברי ועדת : באחריות
 התחרות
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 על השתתפות בתחרותבית הספר דיווח  - 'אנספח 

 

 

  8103אוקטובר  90בית ספר אשר החליט להשתתף בתחרות מתבקש להודיעה עד 
  .לאחראי על התחרות במועדון רוטרי

 ן רוטריולהעבירו לאיש הקשר במועדו בכתב קריא וברור 'א יש למלא את הנספח. 

 כולל כתובת המייל וטלפונים, נציג בית הספר /יש להקפיד לרשום את פרטי רכז. 
 

 :הודעה על השתתפות בית הספר בתחרות וכן את הפרטים הבאים
 

 .___________ עיר .א
 

 .______________שם בית הספר .ב
 

 ._________________שם המורה האחראית על המיזם בבית הספר .ג
 

 ._____________________האחראית טלפון נייד של המורה .ד
 

 .________________________כתובת מייל של המורה האחראית .ה
 

 .______________________תפקיד המורה האחראית בבית הספר .ו
 

 ._________________________מספר הטלפון בבית הספר .ז
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 דיווח מועדון רוטרי על השתתפותו במיזם – 'נספח ב

 
  ר ועדת "לעוזר הנגיד לאשכול וליוולהעבירו  בכתב קריא וברור 'ב את הנספחיש למלא

 91לא יאוחר מ  felix.rotary2490@gmail.com פליקס גליק במייל  –התחרות 
 .8103נובמבר 

 

 .ר ועדת התחרות"ויו ___________  עוזר נגיד לאשכול: אל
 

ישתתף במיזם תחרות ציור בנושא בטיחות _____________ עדון רוטרי מו
 .בדרכים

 ________________ אחראי על המיזם מטעם המועדון הנו 
 

 _______________טלפון 
 

 ________________מייל 
 

 ____________כמות בתי ספר יסודיים אשר ישתתפו בתחרות 
 

 __________בשעה ____ _________תחרות עירונית תתקיים בתאריך 
 _______________________בכתובת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:felix.rotary2490@gmail.com
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 ויתור זכויות יוצרים סכמהכתב ה - 'גנספח 

 
 

 הציור הינו מקוריכי  ת/אני מאשר. 

 לצורך קידום הבטיחות  בציור שנשלחלהשתמש " רוטרי"למועדון  בזאת  ת/אני מאשר
 .בדרכים

 של הציור שהוגש לתחרות' וכו/גניבה/נזקאחריות ל" רוטרי"ממועדון  ה/אני מסיר. 

 ת על זכויות היוצרים של הציור ששלחתי לתחרות/ת בזאת שאני מוותר/הנני מאשר. 

 רוטרי"פרסום והדפסה של הציור למועדון , ה את זכויות היוצרים/הנני מעביר." 

  אינו מתחייב להחזיר לי  את הציור" רוטרי"ידוע לי כי מועדון. 
 
 

 :על החתום

 

 ה/י התלמידהור

 ________בת /בן________ : כיתה___________________ ה /שם התלמיד

 ______________: תאריך________________   :ורהההשם 

 __________________: חתימה___________________ : טלפון

 

 :ת/רכזה

 ______________: ת תחום/רכז

 ______________: טלפון_______________  : שם

 __________________: חתימה_____________   :אריךת

 
 

 

 


