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 תחרות לעיצוב סמליל למדור לשפת הסימנים הישראלית

 על התקנון תשובות לשאלות 
 

 ת האקדמיהותשוב ותהשאל
במידה ויש לי רעיון, ואני מביאה למעצב גרפי הוראות לביצוע האם זה " .1

 "קביל?

זיקה לשפת הסימנים את רשאית להגיש סמליל שיצרת  בעלתאם את  .1

 ושאין לצד שלישי זכויות יוצרים בסמליל או זכויות שימוש בו.

 "הסמליל צריך להיות עם טקסט "המדור לשפת הסימנים הישראלית?" .2

 

ולסגנון הלוגו שלה,  לצבעוניות של האקדמיה דלהיצמאני מבינה שרצוי " .3

 "תקנו אותי אם יש ציפייה לסגנון אחר.

חייב להופיע עם הטקסט "המדור לשפת הסימנים  אינו הסמליל .2

 .הישראלית"

 .יםהחופש בידי המעצב – כזאת או אחרתאין ציפייה  .3

בעלי זיקה לשפת 'הסף  אם ניתן לקבל הגדרה מדויקת לתנאי  "רציתי לשאול .4

 ".'הסימנים הישראלית

אם אני בעלת תואר בבלשנות ומתעניינת בשפת הסימנים, האם אני עומדת " .5

 "?בתנאי הסף

בעלי זיקה לשפת הסימנים הם מי שמשתייכים לקהילת החירשים  .4

 . ה זווכבדי השמיעה או שיש להם מידה של שליטה בשפ

 . יםמספק םהתעניינות אינהתואר ובמקרה זה  .5

א הרצון העז ללמוד אותה, יהסימנים היחידה שיש לי האם הזיקה לשפת " .6

 "?האם עדיין אני יכול להשתתף

  "קנ"מ בפיקסלים?/אם ישנה רזולוציה ספציפית לסמליל אותה תרצוה" .7

את הסמליל יש להגיש בשחור לבן רק (סגנון חותמת/קווי מתאר) או בצבע " .8

 "ם?או גם וג

 לא. .6

 

 לא. ביקשנו רק רזולוציה גבוהה. .7

 

 הסמליל יש להגיש בעיצובו המוצע.את  .8

תחום שפת הסימנים כתנאי סף? האם עליי להיות אדם ל 'זיקה'הכוונה  מה"  .9

 "הקרוב לאדם כבד שמיעה?

בעלי זיקה לשפת הסימנים הם מי שמשתייכים לקהילת החירשים  .9

  בשפה זו. וכבדי השמיעה או שיש להם מידה של שליטה 



 

המילים הרלוונטית אשר לה צריך לעצב את [?] מה היא המילה או מצד" .10

הסבר לשאלתי: הלוגו של האקדמיה ללשון מורכב מראשי התיבות   הסמליל?

  .'"האקדמיה ללשון עברית'של המילה 

לא נקבע שהסמליל צריך להכיל גם מילים. ההחלטה נתונה בידי  .10

 .יםהמעצב

 

המדור לשפת הסימנים  את המילים: האם תוכלו לשלוח לי בצילומים" .11

 "?הישראלית

כאשר בשם הקובץ תהיה כתובה  האם תוכלו לשלוח לי תמונה לכל מילה"

 "או בכל צורה אחרת שאני אבין? המילה?

 לפי כללי התחרות לא ניתן לשלוח כל אמצעי עזר. .11

מקומות ייעשה שימוש בסמליל (פרסומים במדיה, תפריט באתר  באילו" .12

 "וכו׳)?

 "בסנטימטרים ובפיקסלים)?באילו גדלים יופיע הסמליל (גדלים " .13

האם הסמליל צריך להתכתב ויזואלית עם סמליל האקדמיה או שעליו " .14

להתכתב ויזואלית עם סדרת סמלילים אחרת? (אם כן, אשמח אם תוכלו 

לשלוח/להפנות אותי למקום שבו אוכל להתרשם מסדרת הסמלילים שעליו 

 "להתכתב איתם.)

 

 דעתה של האקדמיה.י שיקול פבסמליל שימוש חוקי, לייעשה  .12

 

 לא הוגדר. הסמליל גודל  .13

 החופש להחליט נתון בידי המעצבים. .14

 .[...] מעוניינים להשתתף בתחרות לעיצוב הסמליל 5אנחנו תלמידי ז'" .15
 "נשמח שיאשרו לנו השתתפות ככיתה.

 

לא ציינתם בפנייתכם אם אתם עומדים בתנאי הסף של התחרות  .15

 לעיל).(זיקה לשפת הסימנים, כפי שהוסבר 

אם אינכם בעלי זיקה לשפת הסימנים, לא תוכלו להשתתף בתחרות, 

 אבל נשמח לקבל את הצעתכם.

 
 
 


