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GLOBAL INNOVATION AWARD 
 ןוויכמ .תימלועה GIA תורחתב תורחתהל תוצובק םינימזמ ונא RePLAY 21-20 תנועב םג ,הנש ידמ ומכ
 םיחתופ ונא ,תויודמעומה תשגהל ןורחאה דעומהמ רחואמ ךיראתב הנשה הנלחתת תוירוזאה תויורחתהש
  .תימלועה  GIAתורחתל םילארשיה םידמעומה תריחבל דחוימ לולסמ
 : RePLAY תנועב GIA תורחתל םינמז חול ןלהל

 תנועב GIA תורחתב ףתתשהל תניינועמ איהש לארשי FIRST -ל עידוהל הצובקה לע – 0202/12/27 דע .1
RePLAY החתפ איהש ינשדחה ןורתפהש בטיה לוקשל הצובקה לע ךא ,תבייחמ הניא וז הרהצה .ןאכ 

 ףתתשהל ןנוצר לע שארמ ועידוהש תוצובק קר .תינפוג תוליעפל םישנא דודיעב ךרד תצירפ תמאב הווהמ
 .אבה בלשב תודמעומ שיגהל הנלכות תורחתב

 .GIA תורחתב תופתתשהל תודמעומ תשגה – 21:00 העשב 2021/20/7 דע .2

 רשא ,2021-2020 תנועל םולשתו המשרה ומילשה רשא תוצובקה לכל החותפ תודמעומה תשגה
 GIA תורחת לש טופישה ןווחמב ונייע אנא .ךרד ץרופ ונה תונשדחה טקיורפל ןהלש ןורתפה יכ תונימאמ
  .םידמעומה טופישל הדימה תומא תא ריכהל תנמ לע ,םיבאשמה תפמבש
 :תודמעומה ךמסמ הנבמ
 חוור ,CALIBRI 11 ןפוג ,A4 טמרופב ,םיפד ינש ןב PDF וא דרוו ךמסמ תרוצב שיגהל שי תודמעומה תא

  .םירויאו םימוליצ ,טסקט ליכהל לוכי ךמסמה .תוחפל מ"ס 2.54 םיילושה לכ בחור ,תורושה ןיב 1.2
 רפסמ תדמעומ הצובק לכל קינעי לארשי FIRST תווצ GIA. תורחתל תודמעומ – xxxx הצובק ארקיי ךמסמה
 .טופישה תוימינונא לע רומשל תנמ לע , GIA -ה תורחתל ידועיי

 :תודמעומה תשגה ךמסמ ןכות
  .וז הקספב םיטרופמה םיפיעסה יפל ךמסמה תא בותכל םכילע
 ,'דכו הצובקה ירבח םוליצ ,הצובקה םש וא רפסמ ןוגכ ,םכתצובק תודוא םיהזמ םיטרפ תריסממ וענמיה
 .ךמסמה תביתכ ידכ ךות
 :םיאבה םיפיעסל םייטנוולר םניאו הדימב היעבה רקח ךילהתו ןורתפה ףותיש תמגדה טוריפב ךרוצ ןיא
 .RePLAY תנועב יתנשה רגתאה תויחנהל םאתהבו התוא םתרדגהש יפכ היעבה רואית •
 .םגד םוליצ וא טוטרס ללוכ ,תרדגומה היעבל עצומה ןורתפה רואית •
 .דעיה תייסולכוא לע ןורתפה לש העפשהה תדימ •
 קהבומ רופיש אוהש וא ,םלועב ןיידע םייק וניאו ירמגל שדח אוה םאה - ןורתפה לש תונשדחה תדימ •

 .תינפוג תוליעפ םודיק לש םוחתל רחא םוחתב םייק ןורתפ לש הבסה אוהש וא ,םייק ןורתפל
 .ןורתפה חותיפ ךילהת •
 .ןורתפה םושיי ילוקיש •

 .תיצראה תורחתה רמג יצחל תוליפעמה תוצובקה לע הזרכה – 21:00 העשב 02/2021/21 דע .3

  .םיפד 6 דע ןב ,יפוס ךמסמ תשגה – 21:00 העשב 02/2021/28 דע .4
 ,רתי תבחרהב םיפיעסה םתוא לע ססובמ היהי ןכותה ,תורחתב םדוקה בלשל ההז היהי ךמסמה הנבמ
 .)'דכו תויולע ,קוויש ,רוציי( םושייה לע דחוימ שגד םע

 .יצרא רמגל תולועה תוצובקה לע הזרכה – 21:00 העשב 2021/30/41 דע .5

 תריחבו םיטפושה תווצ םע תוצובקה שגפמ .תנווקמ תורחת טמרופב יצרא רמג – 03/2021/25 ,'ה םוי .6
 .תימלועה תורחתב לארשי תא הנגציית רשא תוצובקה עברא
 

 תורחתה ידעומו ךשמה תושירד יבגל - GIAה תורחת יגראממ תויחנה הנלבקת ולא תוצובק :בל ומיש אנא
 תווצ ידי לע הנרחבית רשא תוצובקה 20 הנפתתשת תימלועה תורחתב .2021 ץיקל תננכותמה ,תימלועה
 .תורחתב תופתתשמה תוצראה לכמ תודמעומה לכ ןיבמ םיטפוש

 


