
 
 
 
 

 

 
 תחרות כתיבת סיפורים קצרים

 
 

THE ARDITI FOUNDATION FOR INTERCULTURAL DIALOGUE 

 

 

: קרן ארדיטי מכריזה על תחרות כתיבת סיפורים קצרים בהשתתפות סטודנטים בחמש האוניברסיטאות הבאות
בירושלים אוניברסיטת חיפה  האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 .אביב-ואוניברסיטת תל

  

 הרשומים כסטודנטים פעילים תלמידי דוקטורנט ופוסט דוקטורט, התחרות פתוחה לתלמידי תואר ראשון ושני
 .באחת מן האוניברסיטאות המוזכרות לעיל

  

לנושא מרכזי עימו מילים הקשור  0022המשתתפים יתבקשו להגיש סיפור קצר או מחזה שאורכו לא יעלה על 
 .מתמודדת החברה הישראלית

  

 "יחסי יהודים וערבים בישראל –בנעלי האחר ": ה הוא"נושא התחרות לשנת תשע

  

  0202באוקטובר  02: פתיחת התחרות

  

 0200במרץ  0עד : הגשת הסיפורים

  
בת מצורף אל כתו WORDמתבקשים לשלוח את עבודותיהם כקובץ חיפה המשתתפים מאוניברסיטת 

 arditicompetition2014@gmail.com: ל"הדוא

  

 .ל"וכתובת דוא נייד טלפון' מס, ז"ת, שם: יש לרשום בראש המסמך פרטי זיהוי והתקשרות

  

: ןכל אוניברסיטה תקים ועדת שופטים שתבחר את שלושת הסיפורים הטובים ביותר בהתייחס לקריטריונים כגו
 .תוך הבנת רגשותיו והתנהגותו, והיכולת של הכותב לשים עצמו בנעלי האחר, סגנון, מקוריות, עומק הדמויות

  

 -ו$ $0222, 0,222שלושת הסיפורים המדורגים במקומות הראשונים בכל אוניברסיטה יזכו בפרסים של 
0,222$. 

  

ישלחו לתרגום ויועברו לשיפוט חבר ( אחד מכל אוניברסיטה)חמשת הסיפורים הזוכים במקום הראשון 
 :השופטים הבינלאומי של הקרן שיכלול את הנציגים הבאים

 

 Mrs. Micheline Calmy-Rey, former Foreign Minister and former President of Switzerland, 
member of the Foundation’s Board 

 Mr. Pascal Couchepin, former Minister of Education and former President of Switzerland, 
member of the Foundation’s Board 

 Mrs. Sandrine Salerno, Mayor of Geneva, member of the Foundation’s Board 

 Prof. Ariel Hirschfeld 

 Prof. Idith Zertal, 

 One representative of each participating University 

 Mr. Frederik De Klerk, former President of South Africa, Honorary Member 

 Mr. Metin Arditi, Chairman of the Foundation’s Board, Jury Chair 

  

 .010111$הסיפור הנבחר על ידי חבר השופטים הבינלאומי יזכה בפרס נוסף בסכום של 

 

באולם כס , 00:22בשעה  0200ביוני  00ביום  תל אביבפרסים יוענקו בטקס שיתקיים באוניברסיטת כל ה
                              .המשפט
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