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תחרויות חיבורים תורניים של עירית בית שמש תש"פ 9102
(נוסח קצר ):עיריית בית שמש – המחלקה לחינוך בלתי-פורמאלי מכריזה בזאת על תחרות נושאת פרסים על כתיבת חידושי תורה
לתושבי בית שמש –פרטים מלאים בפרסום המלא באתר

-תקנון -

.1

עירית בית שמש (להלן; "העיריה") יוזמת פעילות למגזר הדתי  -חרדי ,במסגרתה תיערך תחרות לכתיבת יצירות וחיבורים
תורניים :
 .1.1המסגרת לבחורי ישיבות ובתי מדרש גבוהים מגיל  61ומעלה (להלן" :התחרות").
 .1.1תוקם ועדת שיפוט המורכבת מרבנים כמפורט בסעיפים להלן.
 .1.1המשתתפים רשאים לבחור נושא בו יחפצו לכתוב חיבור תורני עפ"י רצונם ושיקול דעתם .
 .1.1חיבור יישלח לכתובת הייעודית עבור תחרות הכתיבה וכפי שנביא להלן.

.1

הגדרות:
" .1.1חיבור תורני" -מערכת חידושי תורה המבוססת על התורה ,התלמוד ופרשניו וההלכה היהודית ,הכתובה בסגנון עיוני,
הלכתי ,המקובלים בעולם הישיבות.
" .1.1טופס הרשמה" – באמצעות טופס זה בלבד ניתן להשתתף בתחרות .טופס ההרשמה יכלול מידע על התחרות וכיצד ניתן
להשתתף בה .על גבי הטופס יהיה מקום למילוי פרטים אישיים של כל משתתף ,ומספר נומראטור בעזרתו ניתן לזהות את
פרטי המשתתף.
" .1.1נספח לטופס ההרשמה" – לכל טופ ס הרשמה יצורף נספח ובו מס' נומראטור זהה למספר הנומראטור שבחלקו העליון של
טופס ההרשמה .הנספח והוא בלבד ,יועבר לוועדת השיפוט ,ללא פרטיו האישים של המשתתף .ועל גבי הנספח תסמן וועדת
השיפוט ציון לחיבור התורני.
" .1.1וועדת שיפוט " – תורכב מלפחות שני אברכים .כל החיבורים שיוגשו במסגרת התחרות ,יעברו סינון על ידי הוועדה .הוועדה
השופטת תמונה על ידי וועדה עירונית .
" .1.2אברכים"  – -רבנים ,המקדישים עיתותם ללימוד התורה ,שהינם תלמידי חכמים ,המוכרים בישיבות ובבתי המדרש כראשי
חבורות או רמי"ם.
" .1.2וועדה עירונית" – וועדה עירונית אשר תנווט ותפקח על התחרות ובו יישבו שלשה נציגים כאשר לפחות שניים מהם יהיו
עובדי עיריה.

.1

תנאי ההשתתפות בתחרות :
 .1.1כל כתיבה תורנית תעבור תחת שבט ביקורת של ועדת השיפוט אשר יתמנו לבדיקת החיבוריים.
 .1.1בתחרות רשאי להשתתף כל מי שגילו מעל  61שנה (נשים וגברים כאחד) .משתתפים מתחת לגיל  16יצטרכו להחתים את
הוריהם על נספח מיוחד המאפשר השתתפות בתחרות וכן שימוש ופירסום תמונותיהם של הזוכים.
 .1.1המשתתפים בתחרות יוכלו לבחור באיזה נושא לכתוב את החיבור התורני ,עפ"י רצונם ושיקול דעתם.

.1

טופסי הרשמה להשתתפות בתחרות יחולקו:
 .1.1בבניין בעיריה בקומה  1בלשכת ממונה המחלקה ,או אצל משה גרוס בקומה .1
 .1.1וכן בכתובות כדלהלן:
 .1.1.6הקריה החרדית :משפחת רבינסקי רחוב רבי חיים הלוי 3/5
 .1.1.1יפה נוף :משפחת בריקמן רחוב בן קיסמא 65
 .1.1.5חפציבה :משפחת כץ בן איש חי 11/66
 .1.1.1רמה ב' :משפחת חדד ריב"ל 16
 .1.1.3רמה א' :משפחת שטרן נחל רביבים 61/1
 .1.1.1רמה ג' :משפחת כהן יונה בן אמיתי .61/65
 .1.1כל המעוניין להשתתף בתחרות ,יגיע לאחת מנקודות המוזכרות ,על מנת לקבל ולמלא טופס

.2

הרשמה:
 .2.1לא תתאפשר השתתפות בתחרות ,ללא מילוי מלא של טופס ההרשמה ושליחתו.
 .2.1על גבי טופס ההרשמה ימלא המשתתף את פרטיו האישים (שם מלא  +משפחה  +כתובת  +טלפון/נייד  +תעודת זהות  +גיל
 +חתימת המשתתף).
 .2.1את החיבורים יהא על המשתתפים לשלוח יחד עם טופס ההרשמה.
 .2.1חיבור שישלח ללא טופס הרשמה רשמי ,ייפסל.
 .2.2את החיבורים יש להעביר מודפסים בשלשה העתקים ללא ציון שם על גבי החיבורים וכן בצירוף קובץ מדיה המכיל את
החיבור .באותם כתובות של חלוקת טפסי ההרשמה
 .2.2האחריות המלאה והבלעדית למשלוח טופס ההשתתפות ,כמו גם חובת ההוכחה כי טופס ההשתתפות נשלח ,יחולו על
המשתתף בלבד .עירית בית שמש תהא פטורה מאחריות ומחובה כלשהי בכל הקשור במשלוח טופס ההשתתפות על ידי
משתתפי התחרות.

.2

אופן זיהוי המשתתפים בתחרות:
 .2.1על גבי כל טופס הרשמה ,בחלקו העליון ,יופיע מספר נומראטור ,בעזרתו ניתן לזהות את פרטי המשתתף.
 .2.1לכל טופס הרשמה יצורף נספח ,אשר על גביו יופיע גם כן מספר נומראטור ,זהה למספר שיופיע על גבי החלק העליון של
טופס ההרשמה ,וזאת לצורך זיהוי וודאי של המשתתף.
 .2.1פרטי המשתתפים ,יוקלדו וישמרו על ידי העיריה ,למשך תקופת התחרות בלבד ,ולצורך התחרות בלבד.
 .2.1מנהל הפרויקט או מי מטעמו יקים מסד נתונים בתוכנת אקסל בו יכניס את נתוני המשתתפים.
 .2.2וועדת השיפוט ,תקבל לידיה את חיבורי המשתתפים ,יחד עם הנספח ,ללא השם והפרטים המזהים של המשתתף.
 .2.2ועדת השיפוט תערוך מיון ראשוני לאיתור החיבורים שנכתבו בצורה סבירה ,ותעביר את מספרי הכותבים שעברו את המיון
הראשוני .לוועדה העירונית .על גבי הנספח או דף מיוחד עם מספרי הנורמאטור תסמן ועדת השיפוט ,ציון מאחד עד מאה.
ואם יהיו חיבורים אשר יקבלו ציון משוקלל דומה ,יישבו שוב וועדת השיפוט להחליט איזה מהם טוב יותר.
 .2.6בסיום התחרות יוכרזו הזוכים ,על בסיס הפרטים האישיים שמולאו על ידם בטופס ההרשמה ,ועל בסיס מספרי
הנומראטורים.
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התחרות מורכבת מ 1 -שלבים:
 .6.1שלב א' – ביום חמישי י"א תשרי תש"פ  6..6..1.61תחילת קמפיין ,תחילת התחרות ,וחלוקת טפסי הרשמה למשתתפים
בנקודת החלוקה במשך שלשה שבועות.
 .6.1שלב ב' – יום ראשון ג' כסלו  6.61.1.61מועד סיום שליחת החיבורים עם הטפסים.
 .6.1שלב ג' – יום ראשון יז כסלו תש"פ  63.61.1.61סיום השלב הראשון בעבודת השיפוט ,הזמנת הכותבים לארוע היצירה
התורנית שיתקיים במהלך ימי חנוכה תש"פ סוף דצמבר  ,1.61ו במהלכו יחולקו פרסים סמליים ו/או תעודות הערכה
לכותבים שעברו את המיון הראשון.
 .6.1שלב ד' – סיום עבודת השיפוט ,יום ראשון ז' אדר  1.1.1.1.הכרזה על הזוכים במילגות ,לקראת טקס חלוקת המילגות,
שיערך בתחילת חודש ניסן תש"פ סוף חודש פבואר .1.1.
 .6.2עיריית בית שמש רשאית להאריך את תקופת התחרות ,לרבות את מועד ההכרזה על הזוכים בהתאם לשיקול דעתה ומכל
סיבה שהיא.

.8

הוראות לכתיבת החיבורים:
 .8.1את החיבורים יש להקליד ולהדפיס על נייר  A4וכן רצוי שיצורף קובץ מדיה של החומר .החיבורים יהיו בני  6-1עמודים לכל
היותר
 .8.1נושאי החיבורים יהיו :כתיבה תורנית לפי שיקול דעת הכותבים מזווית התלמודית ומהזווית ההלכתית ,מדברי רבותינו ומן
המובאות במקורות ובתורה שבע"פ.
 .8.1המשתתפים יהיו רשאים לשלוח חיבורים אך ורק בשפה העברית.
 .8.1משתתף שישלח חיבור שהועתק מיצירה אחרת או קרוב אליה בנוסחו ייפסל .אין לשלוח חיבור שהוא העתק של חיבור
שנשלח קודם לכן לתחרות או קרוב אליו בנוסחו.
 .8.2החיבור צריך להיות כתוב וערוך בבהירות לשון ,מנוסח היטב ,בצורה ברורה וממוקדת ,דבר דבור על אופניו ועל פי הסגנון
המקובל .על הציטוטים והמקורות להיות מובא ים בלשון המדויקת ,המקורית ,ובצירוף המקור באופן מפורט ,כגון שם
הספר ,והפרק או הסימן שממנו נלקח הציטוט.
 .8.2חיבורים אשר לא עומדים בהוראות הנ"ל ,ואשר יכתבו בכתב יד ייפסלו.

.9

אופן בחירת החיבור הזוכה:
 .9.1כל החיבורים שישלחו עד למועד סיום (שלב ב') ,יעברו סינון על ידי וועדות השיפוט.
 .9.1וועדות השיפוט תמיין תחילה את החיבורים מיון ראשוני לאיתור כל החיבורים שעמדו בכל כללי התחרות ואשר נראתה
בהם השקעה סבירה ,ולאחר מכן תמיין את החיבורים הטובים ביותר אשר עומדים בכל כללי התחרות והתקנון.
 .9.1ההכרזה על הזוכים בתחרות תתבצע במסגרת טקס סיום התחרות.
 .9.1החלטות השופטים היא החלטה סופית שאין עליה ערעור.

זכויות קניין רוחני :מובהר בזאת כי לעיריית בית שמש תהא זכות שימוש בלתי מוגבלת לשימוש בלתי מוגבל בחיבורים
.11
שיישלחו על ידי המשתתפים הכוללת פרסום ,הפצה ,העתקה ,העמדה לרשות הציבור וזאת ללא כל הגבלה .למשתתפים לא תהיה
כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות השימוש הנ"ל על כל היבטיה והם לא יהיו זכאים לכל תמורה בעבור שימוש זה.
הפרסים:
.11
 .11.1צוות השופטים בוועדות השיפוט העליונה יבחרו שלושה זוכים במקומות הראשונים לפי הפירוט הבא:
 .66.6.6הזוכה בפרס הראשון –,יהיה זכאי לקבלת פרס בשווי ₪.5...
 .66.6.1הזוכה בפרס השני –,יהיה זכאי לקבלת פרס בשווי ₪.1...
 .66.6.5הזוכה בפרס השלישי –,יהיה זכאי לקבלת פרס בשווי ₪.6...
 .11.1בנוסף ,יהיו זוכים נוספים על פי החלטת הוועדה העירונית ובכפוף לתקציב המאושר לכך.
 .11.1ככל שעל איזה מהתשלומים כאמור ,חל ו/או יחול מס כלשהו ,ינוכה מס זה כדין.
 .11.1כ ל משתתף בתחרות מצהיר ,מעצם השתתפותו בתחרות ,כי הוא מסכים שעיריית בית שמש תפרסם את שמו/תמונתו
במסגרת התחרות.
 .11.2המשתתפים מסכימים ,כתנאי להשתתפות בתחרות כי עיריית בית שמש תפרסם את החיבורים התורניים שהוגשו לתחרות
בכל דרך ,מקום ואופן שימצא לנכון כולל לעיתונות ובהוצאה לאור של החיבורים בספר /חוברת.
 .11.2שמות ה זוכים יפורסמו בעיתונות ,באתר העירייה ובכל מקום שעיריית בית שמש תמצא לנכון
 .11.6כל משתתף העומד בקריטריונים יקבל שי מהעיריה כהוקרה על השקעתו והשתתפותו
אחריות והגבלות שונות:
.11
 .11.1ההשתתפות לתושבי בית שמש בלבד
 .11.1לעיריית בית שמש הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ,הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 .11.1העירייה רשאית לשנות את מספר הפרסים או ערכן במהלך התחרות .כמו כן ,המפעל אינו מתחייב לחלק את כל כמות
הפרסים המפורטת לעיל.
 .11.1עיריית בית שמש והחברה המפיקה/העמותה לא יישאו באחריות כלשהי לאי קבלת חיבור כזה או אחר ו/או לפסילת חיבור,
בשל פרטים שגויים אשר מולאו על ידי המשתתפים ו/או בשל משלוח החיבור לכתובת לא נכונה ו/או בשל אי שמירת עותק
מטופס הרשמה על ידי המשתתפים ולא יישאו באחריות לכל תביעה ו/או נזק העלולים להיגרם בשל טעות כאמור לעיל.
 .11.2תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות .עצם השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
 .11.2ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי העירייה ,זכיינים ,וכן משרדי משווקים ,וכן על כל עובד הקשור להפעלתה של תחרות
זו ו/או העובדים ישירות תחת הרבנים ו/או אנשי חינוך במגזר הדתי הח רדי הנוטלים חלק בוועדות השיפוט ו/או קרובי
משפחה מדרגה ראשונה של הרבנים ואנשי החינוך ,וכן על כל עובד הקשור להפעלתו של הפרויקט מטעם חברת ההפקה ו/או
עמותה שישתתפו.
 .11.6בכל סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום בכתב ו/או בע"פ ,מכל מין וסוג שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה
והן שתקבענה.
 .11.8כל העובר על אחד מסעיפי תקנון התחרות יישא באחריות מלאה על כך ולא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו מפרסי התחרות.

