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 מפעל הפיס

 לשנת תשע"ז חיבורים תורניים הליך תחרותי לכתיבת

 –תקנון  – 

 מבוא .1

חרדי, במסגרתה ייערך הליך תחרותי  -הדתי  קהללהפונה מפעל הפיס יוזם פעילות  .1.1

 : הבאים מסלוליםהלכתיבת חיבור תורני בשני 

 ;"סוגיות מצויות בל"ט אבות מלאכה"כתיבת חיבורים בנושא  .1.1.1

  א "ירושלים".כתיבת חיבורים בנוש .1.1.1

 "(.הפעילות)להלן יחד: "

 .כמפורט להלן בתקנון זה, ייבחנו בנפרדם המסלוליכל אחד מהחיבורים ב

ם בחירתעל פי  מסלוליםמשני הכל אחד חיבור תורני ב להגישהמשתתפים רשאים  .1.1

 . ושיקול דעתם

נוהל בפיקוח מפעל הפיס על ידי חברת "אפיקים אסטרטגיה, תתבצע ות הפעילות .1.1

"(, בהתאם להוראות התקנון שיפורטו הפעילותמנהלת ופרסום מגזרי" )להלן: " שיווק

 להלן.

 הגדרות: .1

עבור כל אחד ממסלולי הפעילות, תמונה ועדת שיפוט  – "ועדת שיפוט ראשונה" .1.1

אברכים, תורכב מלפחות חמישה ראשונה נפרדת על ידי ועדות השיפוט העליונות, אשר 

ים עיתותם ללימוד התורה, המוכרים בישיבות רבנים המקדישתלמידי חכמים שהינם 

 . כראשי חבורות

מארבעה רבנים ומורי הוראה שהינם פחות כל הלתורכב   – "ועדת שיפוט עליונה" .1.1

 ., כדלקמןבציבור הדתי והחרדי אנשי חינוך מובילים

מצויות בל"ט אבות  סוגיות" במסלולועדת השיפוט העליונה לבחינת חיבורים  .1.1.1

הגאון רבי יצחק  הגאון רבי דב פוברסקי, :שים הבאיםתורכב מהאי "מלאכה

הגאון רבי נפתלי נוסנבוים, הגאון רבי  הגאון רבי מסעוד בן שמעון, אזרחי,

 אליהו אבא שאול, הגאון רבי בן ציון קוק, הגאון רבי חיים פרץ ברמן.

תורכב מהאישים  "ירושלים" במסלולועדת השיפוט העליונה לבחינת חיבורים  .1.1.1

הרב יעקב  הרב מרדכי גרינברג, הרב זלמן מלמד, ,אריאלב יעקב הר :הבאים

 הרב רא"ם הכהן.  שפירא, הרב חיים סבתו, הרב יגאל לרר,

 פעילותזכאות להשתתף ב .1
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 שנה )נשים וגברים כאחד(. 11כל מי שגילו מעל  פעילותב רשאי להשתתף

 תוקף ואופן ההרשמה .4

ת טופס הרשמה ייעודי לפעילות, יחולק ללא עלו .1.11.1באב תשע"ז,  א'יהחל מיום  .4.1

אשר רק באמצעותו ניתן יהיה להשתתף בפעילות. טופס ההרשמה יכלול מספר 

 נומראטור באמצעותו יזוהה כל משתתף, על מנת לשמור על חשאיות בהליך התחרותי. 

טפסי ההרשמה יהיו זמינים לחלוקה בנקודות המכירה של מפעל הפיס וכן ברשת  .4.1

)להלן:  .11.11.111שלישי י"א תשע"ח ר החיים" עד ליום חנויות ספרי הקודש "או

אתר האינטרנט מאת טופס ההרשמה כאמור  להוריד"(. ניתן מועד אחרון להרשמה"

. רשימת חנויות "אור החיים" המשתתפות www.pais.co.il, בכתובת: של מפעל הפיס

  לתקנון זה. כנספח א'בפעילות מופיעה 

, אולם מסלולשני חיבורים תורניים, אחד בכל  עד מובהר כי כל משתתף רשאי להגיש .4.1

עבור כל חיבור יש למלא טופס הרשמה נפרד ולשולחו לא תתאפשר זכייה כפולה. 

 להלן. 4.6 -4.5 לכתובת הייעודית בהתאם לנושא החיבור, כמפורט בסעיפים 

מוועדת השיפוט  תבמקרה ששני חיבורים שהגיש אותו מחבר נבחרו על ידי כל אח .4.4

מבין שני המסלולים, כמפורט  , ייבחר החיבור אשר דורג במקום גבוה יותרהעליונות

 .להלן 8.3 בסעיף 

טופס יש לשלוח בצירוף בות מלאכה" "סוגיות מצויות בל"ט א במסלולחיבורים  .4.4

, בני 463 .ת.דלעיל, לכתובת:   4.2הרשמה עד למועד האחרון להרשמה המצוין בסעיף 

 . ברק

יש לשלוח בצירוף טופס הרשמה עד למועד האחרון "ירושלים"  במסלולחיבורים  .4.4

 ., ירושלים43064ת.ד  לעיל, לכתובת:  4.2להרשמה המצוין בסעיף 

 מובהר כי חיבור אשר יישלח ללא טופס ההרשמה יביא לפסילת ההשתתפות בפעילות. ...4

 יש למלא בקפידה את הפרטים על גבי טופס ההרשמה.  .4.1

ור יזכה יצורף טופס הרשמה אחד. במקרה והחיב יםי משתתפנלחיבור המוגש על ידי ש .4.4

הופיע ראשון על גבי טופס ההרשמה בלבד  ואשר שמ ףבפעילות, הפרס יוענק למשתת

 .יםהזוכ יםולא יחולק בין המשתתפ

לרבות משלוח  מובהר כי האחריות המלאה והבלעדית למשלוח טופס ההשתתפות, .4.11

כמו גם חובת ההוכחה כי טופס ההשתתפות נשלח,  לכתובת המיועדת למסלול הנכון,

בלבד. מפעל הפיס יהא פטור מכל אחריות או חובה כלשהי בקשר  ףמשתתתחול על ה

 למשלוח טופס ההשתתפות כאמור.
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זה, לרבות  תנאי תקנוןו/או הפעילות לשנות ו/או לבטל בכל עת את מפעל הפיס רשאי  .4.11

יהא רשאי להאריך את תקופת וכן לעיל,  4.2 הסתיימה התקופה האמורה בס"ק  בטרם

 .הבלעדי והמוחלט ועל פי שיקול דעתהפעילות, הכול 

 

 הוראות לכתיבת חיבור .4

החיבור יהא מורכב ממערכת חידושי תורה המבוססת על התורה, התלמוד ופרשניו  .4.1

 וההלכה היהודית, הכתובה בסגנון עיוני, הלכתי ונכתבת בשיטת הפלפול. 

 .A4על גבי נייר על החיבור להיות מוקלד ומודפס  .4.1

 עמודים לכל היותר. 4-ל 1היקף החיבור יהא בין  .4.1

 ניתן להגיש חיבור אך ורק בשפה העברית. .4.4

על החיבור להיות כתוב וערוך בבהירות לשון, מנוסח היטב, בצורה ברורה וממוקדת,  .4.4

 דבר דבור על אופניו ועל פי הסגנון המקובל.

ור מועתק או דומה בנוסחו ליצירה . חיבףשל המשתת ועל החיבור להיות מקורי פרי עט .4.4

 אחרת ייפסל. 

הוגש בשנים הקודמות במסגרת אין לשלוח חיבור שהוא העתק של חיבור אשר  ...4

 או קרוב אליו בנוסחו.  הפעילות

הפניות וציטוטים יובאו בלשון המדויקת, המקורית, ובצירוף המקור באופן מפורט,  .4.1

 קח הציטוט.כגון שם הספר, הפרק והעמוד, או הסימן שממנו נל

חיבור אשר לא עומד באחת מההוראות שלעיל, לרבות חיבור אשר ייכתב בכתב יד,  .4.4

 ייפסל ולא ישתתף בפעילות.

 בפעילותאופן זיהוי המשתתפים  .4

 מובהר כי ההליך התחרותי יתבצע באופן אנונימי, כדלקמן. .4.1

ת בחלקו העליון של כל טופס הרשמה יופיע מספר נומראטור, בעזרתו ניתן לזהות א .4.1

פרטי המשתתף. אותו מספר נומרטור יופיע בנוסף על גבי נספח המצורף לכל טופס 

 "(.הנספחהרשמה )להלן: "

למשך תקופת הפעילות  פעילותפרטי המשתתפים יוקלדו ויישמרו על ידי מנהלת ה .4.1

 לצורך ההליך התחרותי בלבד. 

פורט את החיבורים, כמ ות השיפוט הראשונותתעביר לבחינת ועד פעילותמנהלת ה .4.4

 להלן, בצירוף הנספח, ללא הפרטים המזהים של המשתתפים. 7.1.1 בסעיף 
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 בחירת החיבורים הזוכים ..

 בחינת החיבורים שהוגשו במסגרת הפעילות תתבצע כדלקמן: .1..

, תיבחן עמידתם של החיבורים בתנאי הזכאות ובהוראות בשלב הראשון .1.1..

נושא ליבור שלעיל, על ידי ועדות השיפוט הראשונות, בהתאם לכתיבת הח

  .כל מסלולהחיבור של 

כל ועדת שיפוט ראשונה תסמן על גבי הנספח, במקום שיועד לכך, האם החיבור 

עובר לבחינת ועדת השיפוט העליונה או נפסל. במקרה והחיבור נפסל, תציין כל 

 פסילתו על גבי הנספח.ועדת שיפוט ראשונה בקצרה ובתמצית את הנימוק ל

ת שיפוט ועד תבחר כל, מבין כלל החיבורים שעמדו בשלב הראשון בשלב השני .1.1..

חיבורים, אשר יועברו לבחינת ועדת  41הבלעדי עד  ןעל פי שיקול דעת הראשונ

 .מסלול אותוהשיפוט העליונה של 

( חיבורים 11, תבחר כל ועדת שיפוט עליונה את שנים עשר )בשלב השלישי .1.1..

הרשימה )להלן: " ביותר מבין כל החיבורים שהועברו אליה הטובים

 .  "(הארוכה

את  הרשימה הארוכהכל ועדת שיפוט עליונה תבחר מתוך , בשלב הרביעי .1.4..

חמשת החיבורים המצוינים, הבולטים והראויים ביותר, והם ידורגו על ידי כל 

 לעדי.ועדת שיפוט עליונה בהתאם לכך לחמישה מקומות, על פי שיקול דעתן הב

 1111 בסךיזכו בפרס  רשימה הארוכהבכל  החיבורים הנותריםמחברי שבעת 

 . להלן 8.2 בסעיף כמפורט  ,לרכישת ספרים ש"ח

, כאשר מהמסלוליםמשתתפים זוכים בכל אחד  השיבסיום ההליך התחרותי יוכרזו חמ .1..

ביצוע התאמה בין מספר הנומרטור , באמצעות פעילותהזיהוי ייעשה על ידי מנהלת ה

 המופיע בנספח לזה המופיע בטופס ההרשמה, על גבו מולאו פרטי המשתתפים.

להיכלל  המשתתפיםהבלעדי את זכאות  ןלפי שיקול דעת נהתקבע ותהוועד כל יובהר כי .1..

, ההשתתפותואת יתר תנאי  בחירת ההצעות הזוכותבקריטריונים,  ם, עמידתעילותבפ

ועדת השיפוט זה. למען הסר ספק יובהר כי  תקנוןידה בהוראות והכל בכפוף לעמ

בכל  דועמם י, גם אם הלהכריז על חיבורים זוכיםאינה מתחייבת  העליונה

וכיוצא זה, וזאת על בסיס שיקולים מקצועיים  תקנוןהקריטריונים שנקבעו במסגרת 

 באלו.

החלטות ועדות השיפוט הראשונות והחלטות ועדות השיפוט העליונות תהיינה סופיות  .4..

 מעת קבלתן ובלתי ניתנות לערעור.

 .יהתחרותההליך סיום  טקסי במסגרתתתבצע  מכל מסלולההכרזה על חמשת הזוכים  .4..

 הפרסים .1
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פרסים כספיים,  מסלולמפעל הפיס יעניק למחברי חמשת החיבורים הזוכים בכל  .1.1

 כדלקמן:

על ידי ועדות השיפוט העליונות, יזכה את  מסלולהחיבור שדורג ראשון בכל  .1.1.1

 ש"ח לכל אחד. 14,111המחבר בפרס כספי בסך של 

על ידי ועדות השיפוט העליונות, יזכה את  מסלולהחיבור שדורג שני בכל  .1.1.1

 ש"ח לכל אחד. 11,111המחבר בפרס כספי בסך של 

עדות השיפוט העליונות, יזכה את על ידי ו מסלולהחיבור שדורג שלישי בכל  .1.1.1

 ש"ח לכל אחד. 14,111המחבר בפרס כספי בסך של 

על ידי ועדות השיפוט העליונות, יזכה את  מסלולהחיבור שדורג רביעי בכל  .1.1.4

 ש"ח לכל אחד. 11,111המחבר בפרס כספי בסך של 

על ידי ועדות השיפוט העליונות, יזכה את  מסלולהחיבור שדורג חמישי בכל  .1.1.4

 ש"ח לכל אחד. 4,111בפרס כספי בסך של המחבר 

פרס יעניק מפעל הפיס  של כל מסלול, חיבורו נכלל ברשימה הארוכהלכל מחבר אשר  .1.1

מובהר כי  ש"ח לרכישת ספרים ברשת חנויות הספרים "אור החיים". 1111בסך של 

, ולא לחמשת הנותרים מתוך הרשימה הארוכה המחבריםרק לשבעת  הפרס יוענק

  . יםהמחברים הזוכ

מובהר בזה כי לא תתאפשר זכייה כפולה וכי משתתף אשר יגיש שני חיבורים תורניים,  .1.1

אחד בכל מסלול, לא יוכל לזכות בפרס כלשהו בהתייחס לשני המסלולים, ויוענק 

 לאותו משתתף פרס אחד בלבד עבור החיבור שזכה לדירוג הגבוה מבין שני החיבורים.

ל "סוגיות מצויות בל"ט אבות מלאכה" וחיבור חיבור אחד למסלו שהגישמשתתף  כך,

אחד למסלול "ירושלים", לא יוכל לזכות בפרס כלשהו בשני המסלולים. אם זכה 

ת דירוג ועד על פי, סלול שני תיפסל ותועבר לבא אחריובמסלול אחד, זכייתו במ

 למקום הגבוה מבין שני המסלולים. הפרס יינתן העליונה. השיפוט

 תמנהלם של אותו משתתף ידורגו באופן זהה בשני המסלולים, במקרה ושני חיבורי .1.4

 .אפשר לו לבחור את החיבור הזוכה מבין שניהםתפנה למשתתף ות הפעילות

על פי מכל מסלול  מחברים הזוכיםחמשת המי הפרס שיועברו לנכה מסכויהפיס מפעל  .1.4

 ייב לנכות על פי דין.א חוזה את הניכויים אותם ה תקנון

מחברים שונים, לרבות כמפורט  בין ויחולק לא ים לפי סעיף זהפרסהמובהר כי כלל  .1.4

 לעיל. 4.9 בסעיף 

ימים בתום החודש בו  11הפרסים ישולמו על פי נהלי מפעל הפיס, ולכל המאוחר בתוך  ...1

 הוכרזו הזוכים.

 אחריות המשתתף בפעילות .4
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לכך כי החיבור אותו הוא מגיש מהווה יצירה מקורית  כל משתתף בפעילות מתחייב .4.1

 . .111-פרי עטו, העומדת בהוראות כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים, התשס"ח

מהגשת  כתוצאה שייגרם, וככל אם באופן מלא באשר לכל נזק, אחראיהמשתתף  .4.1

כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה של  לכל באופן מלא אחראי , ובכלל זה, הינוהחיבור

ו/או כלפי מי  פעילותצד ג' שהוא, אשר תופנה כלפי מפעל הפיס ו/או כלפי מנהלת ה

מטעמם, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, הגנת הפרטיות ו/או הוצאת לשון הרע ו/או 

 פגיעה, ו/או על פי כל דין, בקשר עם החיבור שהוגש במסגרת הפעילות. 

טעמו, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, מתחייב לשפות את מפעל הפיס ו/או מי מהמשתתף  .4.1

 שלישייםהוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים 

 כלפיו, בכל ענין שבאחריות המשתתף על פי תקנון זה. 

מובהר כי ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.  .4.4

ריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מפעל הפיס ו/או מי מטעמו לא יישאו באח

 מהמשתתפים בפעילות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בפעילות.

כלשהו, בגין כל יהיה אחראי ולא יפצה ולא ישפה צד ג' לא  ואו מי מטעמ מפעל הפיס .4.4

 מהשתתפותהוצאה או נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו, כתוצאה 

 .בפעילות

 רוחני זכויות קניין .11

זכויות היוצרים בחיבורים תישארנה בידי המחברים המשתתפים בתחרות, בכפוף  .11.1

להלן, בישראל ומחוצה  10.2 לרישיון בלתי חוזר המוענק למפעל הפיס כאמור בסעיף 

 לה, למשך מלוא תקופת זכויות היוצרים בחיבורים.

בל לשימוש בלתי מוגבל בחיבורים ו/או בחלקם מפעל הפיס יהא בעל רישיון בלתי מוג .11.1

לרבות אך לא רק פרסום,  בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, שיישלחו על ידי המשתתפים

הפצה, העתקה, הוצאה לאור, העמדה לרשות הציבור ועשיית יצירה נגזרת הכללת 

ל החיבורים באוספים, הכול ללא כל הגבלה, לרבות לצרכי תדמית, יח"צ ופרסום למפע

הפיס. מפעל הפיס רשאי להעניק רישיונות משנה לאחרים לבצע את השימושים 

 האמורים, כולם או בחלקם, לרבות אך לא רק להוצאה לאור "אור החיים". 

למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות השימוש שלעיל  .11.1

ש זה, בכפוף לאמור על כל היבטיה, והם לא יהיו זכאים לכל תמורה בעבור שימו

  לעיל. 10.1 בסעיף 

כל משתתף בפעילות מצהיר, מעצם השתתפותו בפעילות, כי הוא מסכים לפרסום שמן  .11.4

על ידי מפעל הפיס במסגרת הפעילות. פרסום שמות הזוכים יהא באופן ובהיקף עליו 

ילות, לרבות פרסום באתר האינטרנט של מפעל הפע תיחליט מפעל הפיס ו/או מנהל

 הפיס, בעיתונות ובכל אמצעי מדיה אחר בהתאם לשיקול דעתו של מפעל הפיס.
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רשאי, אך לא חייב,  הפיס מפעל כי בפעילות להשתתפות כתנאי יםמסכימ יםהמשתתפ .11.4

 ואופן מקום, דרך בכל לתחרות שהוגשו החיבורים אתו/או להוציא לאור  פרסםל

, בפורמט /חוברתבספר החיבורים של לאור ובהוצאה לעיתונות כולל וןלנכ שימצא

עם חיבורים של יחד אוסף במסגרת שייקבע לפי שיקול דעתו של מפעל הפיס, לרבות 

, אשר תופיע כהקדמה לכל התייחסות של ועדות השיפוט לצדמשתתפים נוספים 

 .החיבורים הזוכים

 כללי .11

ל הפיס, זכיינים, וכן משרדי משווקים, וכן ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מפע .11.1

על כל עובד הקשור להפעלתה של פעילות זו ו/או העובדים ישירות תחת הרבנים ו/או 

אנשי חינוך במגזר הדתי החרדי הנוטלים חלק בוועדות השיפוט ו/או קרובי משפחה 

של  המדרגה ראשונה של הרבנים ואנשי החינוך, וכן על כל עובד הקשור להפעלת

 .פעילותמטעם מנהלת ה פעילותה

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מובהר כי הפעילות מיועדת לגברים  .11.1

 ולנשים כאחד.

, מפעל הפיסשל  הבלעדי ושיקול דעת על פיתהיה  הפעילותכל החלטה שתתקבל לגבי  .11.1

 .היא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגהו

 משך ,ו/או לעדכן את תנאי התקנון בכל עת, לרבות המועדים מפעל הפיס רשאי לשנות .11.4

מספר הפרסים שיחולקו ו/או סכומם וכל יתר תנאי הפעילות לפי שיקול  הפעילות,

 דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו.

זה או לא יישאו באחריות כלשהי לאי קבלת חיבור כ פעילותמפעל הפיס ומנהלת ה .11.4

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.

זכאי לזכות  יהאיישא באחריות מלאה על כך ולא זה י תקנון כל העובר על אחד מסעיפ .11.4

 .יתחרותליך הההבפרס כלשהו מפרסי 

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות. עצם השתתפות בתחרות מהווה  ...11

 הסכמה מלאה לאמור בו.

התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים -בכל מקרה של סתירה או אי .11.1

 .תקנון זה הוראות יגברו ,כלשהם
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 מפעל הפיס

 לשנת תשע"ז נשיםהליך תחרותי לכתיבת חיבורים על ידי 

 –תקנון  –

 

 מבוא .1

חרדי -הדתי מקרב הציבור נשיםמוזמנות  במסגרת פעילות אותה יוזם מפעל הפיס, .1.1

כח " בנושא, מאמר הגות ומחשבהחיבור מסוג ת כתיבל יתחרות בהליך להשתתף

 ."(הפעילות)להלן: " "המילה

 ,אפיקים אסטרטגיה"על ידי חברת בפיקוח מפעל הפיס הל נותתבצע ות פעילותה .1.1

, בהתאם להוראות התקנון שיפורטו "(הפעילותמנהלת )להלן: " שיווק ופרסום מגזרי"

 .להלן

 בפעילותזכאות להשתתף  .1

 שנים. 11רק אישה אשר גילה מעל  בפעילותרשאית להשתתף 

 תוקף ואופן ההרשמה .3

ייעודי לפעילות, הרשמה  ללא עלות טופס לקיחו ,.3.81.1תשע"ז, באב  א'יהחל מיום  .3.1

טופס ההרשמה יכלול מספר  .להשתתף בפעילות יהיה ניתן אשר רק באמצעותו

נומראטור באמצעותו תזוהה כל משתתפת, על מנת לשמור על חשאיות בהליך 

  התחרותי.

 רשתב וכן מפעל הפיסנקודות המכירה של בלחלוקה יהיו זמינים  טפסי ההרשמה .3.1

)להלן:  .31.18.181שלישי יא תשע"ח עד ליום "אור החיים"  י הקודשספרחנויות 

אתר האינטרנט מכאמור  את טופס ההרשמה להוריד. ניתן "(מועד אחרון להרשמה"

רשימת חנויות "אור החיים" המשתתפות  .www.pais.co.il, בכתובת: הפיס מפעלשל 

 לתקנון זה. א' כנספחבפעילות מופיעה 

עד למועד האחרון להרשמה המצוין  טופס ההרשמהבצירוף ח לשלואת החיבורים יש  .3.3

חיבור אשר יישלח ללא טופס  מובהר כי .בני ברק ,463 .ת.דכתובת: ללעיל,   3.2בסעיף 

 .ההרשמה יביא לפסילת ההשתתפות בפעילות

 יש למלא בקפידה את הפרטים על גבי טופס ההרשמה.  .3.3

 יזכהיצורף טופס הרשמה אחד. במקרה והחיבור  ידי שתי משתתפות מוגש עלחיבור הל .3.3

 בלבד שמה הופיע ראשון על גבי טופס ההרשמהאשר בפעילות, הפרס יוענק למשתתפת 

 .ולא יחולק בין המשתתפות הזוכות
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האחריות המלאה והבלעדית למשלוח טופס ההשתתפות, כמו גם חובת מובהר כי  .3.3

מפעל הפיס יהא פטור בלבד.  על המשתתפת תחול ההוכחה כי טופס ההשתתפות נשלח,

 .כאמורמשלוח טופס ההשתתפות בקשר לחובה כלשהי או אחריות כל מ

זה, לרבות  תנאי תקנוןו/או הפעילות לשנות ו/או לבטל בכל עת את מפעל הפיס רשאי  ...3

שאי להאריך את תקופת וכן יהא רלעיל,  3.2 בטרם הסתיימה התקופה האמורה בס"ק 

 .הבלעדי והמוחלט ועל פי שיקול דעתהפעילות, הכול 

 חיבורהוראות לכתיבת  .3

כתבי מבוסס על המקורות היהודיים ועל החיבור יהא מסוג מאמר הגות ומחשבה, ה .3.1

תולדות ספרים בנושא ספרי הגות ומחשבה יהודיים, התנ"ך, : בהם ,המסורת היהודית

מובהר, כי אין הכוונה  .פה-ר המקורות של התורה שבעליתהמובא בוכן על  עם ישראל,

  .תורני -הלכתי או חיבור יצירה ספרותיתשהחיבור יהא 

 .A4נייר גבי על  להיות מוקלד ומודפס על החיבור .3.1

 עמודים לכל היותר. 3-ל 3יהא בין  החיבורהיקף  .3.3

 אך ורק בשפה העברית. ניתן להגיש חיבור .3.3

רות לשון, מנוסח היטב, בצורה ברורה וממוקדת, החיבור להיות כתוב וערוך בבהיעל  .3.3

 .דבר דבור על אופניו ועל פי הסגנון המקובל

 בנוסחו דומהאו על החיבור להיות מקורי פרי עטה של המשתתפת. חיבור מועתק  .3.3

 ייפסל.  ליצירה אחרת

המקור באופן מפורט, המקורית, בצירוף ובלשון המדויקת  הפניות וציטוטים יובאו ...3

 או הסימן שממנו נלקח הציטוט. והעמוד, הפרקר, כגון שם הספ

באחת מההוראות שלעיל, לרבות חיבור אשר ייכתב בכתב יד, חיבור אשר לא עומד  .3.1

 .ייפסל ולא ישתתף בפעילות

 בפעילותאופן זיהוי המשתתפות  .3

 מובהר כי ההליך התחרותי יתבצע באופן אנונימי, כדלקמן. .3.1

ספר נומראטור, בעזרתו ניתן לזהות את יופיע מ של כל טופס הרשמה בחלקו העליון .3.1

אותו מספר נומרטור יופיע בנוסף על גבי נספח המצורף לכל טופס  פרטי המשתתפת.

 "(.הנספחהרשמה )להלן: "

 הפעילותלמשך תקופת  פעילותהמנהלת ישמרו על ידי יפרטי המשתתפות יוקלדו ו .3.3

 בלבד.  יהתחרותההליך לצורך 
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החיבורים, כמפורט ת השיפוט הראשונה את עדתעביר לבחינת ו פעילותמנהלת ה .3.3

 . ותהנספח, ללא הפרטים המזהים של המשתתפ להלן, בצירוף 6.1.1 בסעיף  

 יםהזוכ יםבחירת החיבור .3

 שהוגשו במסגרת הפעילות תתבצע כדלקמן: יםבחינת החיבור .3.1

ובהוראות תיבחן עמידתם של החיבורים בתנאי הזכאות , בשלב הראשון .3.1.1

 מחמש נשים לפחות תורכבאשר שיפוט ת ועדלכתיבת החיבור שלעיל, על ידי 

  "(.ועדת השיפוט הראשונה)להלן: "

 האם החיבור ,על גבי הנספח, במקום שיועד לכךתסמן  ועדת השיפוט הראשונה .3.1.1

במקרה והחיבור נפסל, תציין  ועדת השיפוט העליונה או נפסל.לבחינת בר וע

 על גבי הנספח.בקצרה ובתמצית את הנימוק לפסילתו ונה ועדת השיפוט הראש

מבין כלל החיבורים שעמדו בשלב הראשון תבחר ועדת השיפוט  ,בשלב השני .3.1.3

, אשר יועברו לבחינת חיבורים 38עד  על פי שיקול דעתה הבלעדי שונההרא

חרדי )להלן: -ועדת שיפוט נוספת, הכוללת ארבע נשים מקרב המגזר הדתי

  "(.עליונהועדת השיפוט ה"

, תבחר ועדת השיפוט העליונה את חמשת החיבורים המצוינים, בשלב השלישי .3.1.3

על  הבולטים והראויים ביותר מתוך כלל החיבורים שהועברו אליה, והם ידורגו

, על פי שיקול דעתה לחמישה מקומות ךידי ועדת השיפוט העליונה בהתאם לכ

 הבלעדי. 

כאשר הזיהוי ייעשה על ידי הזוכות,  פותיוכרזו חמש המשתת ההליך התחרותיבסיום  .3.1

, באמצעות ביצוע התאמה בין מספר הנומרטור המופיע בנספח לזה הפעילותמנהלת 

 המופיע בטופס ההרשמה, על גבו מולאו פרטי המשתתפות.

להיכלל  המשתתפותהבלעדי את זכאות  ןלפי שיקול דעת נהתקבע ותיובהר כי הוועד .3.3

, ההשתתפותואת יתר תנאי  בחירת ההצעות הזוכותבקריטריונים,  ן, עמידתעילותבפ

ועדת השיפוט זה. למען הסר ספק יובהר כי  תקנוןוהכל בכפוף לעמידה בהוראות 

בכל  ועמדי ם, גם אם היםזוכ חיבוריםלהכריז על אינה מתחייבת  העליונה

וכיוצא זה, וזאת על בסיס שיקולים מקצועיים  תקנוןהקריטריונים שנקבעו במסגרת 

 באלו.

החלטות ועדת השיפוט הראשונה והחלטות ועדת השיפוט העליונה תהיינה סופיות  .3.3

 מעת קבלתן ובלתי ניתנות לערעור.

 הפרסים ..

 מחברות חמשת החיבורים הזוכים יזכו בפרסים כספיים, כדלקמן: .1..
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החיבור שדורג ראשון על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחברת בפרס  .1.1..

 ש"ח. 13,888 כספי בסך של

חיבור שדורג שני על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחברת בפרס ה .1.1..

 ש"ח. 18,888 כספי בסך של

החיבור שדורג שלישי על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחברת בפרס  .1.3..

 ש"ח. 18,888 כספי בסך של

החיבור שדורג רביעי על ידי ועדת השיפוט העליונה, יזכה את המחברת בפרס  .1.3..

 ש"ח. 3,888 כספי בסך של

החיבור שדורג חמישי על ידי ועדת השיפוט העליונה יזכה את המחברת בפרס  .1.3..

 ש"ח. 3,888 כספי בסך של

זה את  תקנוןעל פי  מי הפרס שיועברו למחברות הזוכותנכה מסכויהפיס מפעל  .1..

 ייב לנכות על פי דין.א חואותם ההניכויים 

תום מימים  38הפרסים ישולמו לזוכות על פי נהלי מפעל הפיס, ולכל המאוחר בתוך  .3..

 החודש בו הוכרזו הזוכות. 

 אחריות המשתתפת בפעילות .1

כל משתתפת בפעילות מתחייבת לכך כי החיבור אותו היא מגישה מהווה יצירה  .1.1

 . .188-, לרבות חוק זכות יוצרים, התשס"חמקורית פרי עטה, העומדת בהוראות כל דין

 מהגשת כתוצאה שייגרם, וככל אם באופן מלא באשר לכל נזק, תאחראי פתהמשתת .1.1

דרישה ו/או טענה ו/או תביעה של  לכל באופן מלא תאחראי ינהזה, ה ובכלל, החיבור

י ו/או כלפי מ פעילותמנהלת הכל צד ג' שהוא, אשר תופנה כלפי מפעל הפיס ו/או כלפי 

הגנת הפרטיות ו/או הוצאת לשון הרע ו/או  ,בזכויות יוצריםמטעמם, לרבות פגיעה 

 במסגרת הפעילות.  החיבור שהוגשפגיעה, ו/או על פי כל דין, בקשר עם 

לשפות את מפעל הפיס ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד,  תמתחייב פתהמשתת .1.3

ושכ"ט עו"ד, של צדדים אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט 

 על פי תקנון זה.  פתשלישיים כלפיו, בכל ענין שבאחריות המשתת

בפעילות.  ותהבלעדית של המשתתפ ןבאחריות נהבפעילות הי ההשתתפותמובהר כי  .1.3

מפעל הפיס ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי 

 בפעילות. ןהשתתפותבפעילות בגין ו/או בקשר ל ותמהמשתתפ

כלשהו, בגין כל יהיה אחראי ולא יפצה ולא ישפה צד ג' לא  ואו מי מטעמ מפעל הפיס .1.3

או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו, כתוצאה מהשתתפות  ישירהוצאה או נזק 

 .בפעילות



 בס"ד

 

 

 זכויות קניין רוחני .9

כפוף בתחרות, ב ותהמשתתפ ותרבהמחישארנה בידי כויות היוצרים בחיבורים תז .9.1

בישראל ומחוצה להלן,  9.2  עיףלרישיון בלתי חוזר המוענק למפעל הפיס כאמור בס

  למשך מלוא תקופת זכויות היוצרים בחיבורים. ,לה

ו/או בחלקם בלתי מוגבל לשימוש בלתי מוגבל בחיבורים בעל רישיון  איהמפעל הפיס  .9.1

פרסום,  לרבות אך לא רק דיה קיימת ו/או עתידית,בכל מ ותשיישלחו על ידי המשתתפ

 הכללת ועשיית יצירה נגזרת העמדה לרשות הציבורהוצאה לאור, הפצה, העתקה, 

למפעל  ופרסום, לרבות לצרכי תדמית, יח"צ ללא כל הגבלהל והכ ,באוספיםהחיבורים 

ת משנה לאחרים לבצע את השימושים ושיונימפעל הפיס רשאי להעניק ר. הפיס

 . , לרבות אך לא רק להוצאה לאור "אור החיים"מורים, כולם או בחלקםהא

 שלעיללא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות השימוש  ותלמשתתפ .9.3

, בכפוף לאמור לכל תמורה בעבור שימוש זה ותזכאי תהיינהלא  ןוה ,על כל היבטיה

  .לעיל 9.1 עיף בס

לפרסום  מהא מסכיי, כי הבפעילות ה, מעצם השתתפותהמצהיר בפעילות פתמשתת כל .9.3

פרסום שמות הזוכות יהא באופן ובהיקף  .שמה על ידי מפעל הפיס במסגרת הפעילות

הפעילות, לרבות פרסום באתר האינטרנט של  תעליו יחליט מפעל הפיס ו/או מנהל

 לשיקול דעתו של מפעל הפיס.מפעל הפיס, בעיתונות ובכל אמצעי מדיה אחר בהתאם 

רשאי, אך לא חייב,  הפיס מפעל כי בפעילות להשתתפות כתנאי ותמסכימ ותהמשתתפ .9.3

 ואופן מקום, דרך בכל לתחרות שהוגשו החיבורים אתו/או להוציא לאור  פרסםל

בפורמט , /חוברתבספר החיבורים של לאור ובהוצאה לעיתונות כולל לנכון שימצא

חיבורים של עם יחד אוסף מסגרת , לרבות בו של מפעל הפיסשייקבע לפי שיקול דעת

, אשר תופיע כהקדמה לכל ת השיפוטוהתייחסות של ועדלצד  משתתפים נוספים

 . החיבורים הזוכים

 כללי .18

אסורה על עובדי מפעל הפיס, זכיינים, וכן משרדי משווקים, וכן  בפעילותההשתתפות  .18.1

או העובדים ישירות תחת הרבנים ו/או זו ו/ פעילותעל כל עובד הקשור להפעלתה של 

אנשי חינוך במגזר הדתי החרדי הנוטלים חלק בוועדות השיפוט ו/או קרובי משפחה 

מדרגה ראשונה של הרבנים ואנשי החינוך, וכן על כל עובד הקשור להפעלתו של 

 .הפעילותמנהלת מטעם  פעילותה

, מפעל הפיסשל  לעדיהב ושיקול דעת על פיתהיה  הפעילותכל החלטה שתתקבל לגבי  .18.1

 .היא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגהו
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 משך ,מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לעדכן את תנאי התקנון בכל עת, לרבות המועדים .18.3

וכל יתר תנאי הפעילות לפי שיקול מספר הפרסים שיחולקו ו/או סכומם  הפעילות,

 י כאמור יחייב מרגע פרסומו.דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, וכל שינו

לא יישאו באחריות כלשהי לאי קבלת חיבור כזה או  הפעילותומנהלת מפעל הפיס  .18.3

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 

יישאו באחריות לכל תביעה ו/או נזק העלולים להיגרם בשל  ולא ,ידי המשתתפים

 טעות כאמור לעיל.

זכאי  תהאישא באחריות מלאה על כך ולא זה תעל אחד מסעיפי תקנון  תכל העובר .18.3

 .יתחרותליך הההלזכות בפרס כלשהו מפרסי 

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות. עצם השתתפות בתחרות מהווה  .18.3

 מור בו.הסכמה מלאה לא

התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים -בכל מקרה של סתירה או אי ...18

 .הוראות תקנון זה יגברו ,כלשהם
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 ות הספרים "אור החיים":נוירשימת ח –נספח א' 

  בני ברק -בחצר 18רחוב אור החיים 

  ברק –בני  -131רחוב רבי עקיבא 

  בני ברק – 31רחוב רבי עקיבא 

  בני ברק.  -  11בני ברק רחוב נחמיה  – 33רחוב הרב כהנמן 

  פתח תקווה– 3.רוטשילד 

  ירושלים – 18רחוב פרי חדש 

  ירושלים -  13רחוב מלאכי 

 ירושלים. – מאה שערים פינת חבקוק 

  בית שמש  – 3יהודה הנשיא 

  בית שמש -מרכז מסחרי  3נחל ניצנים 

  אשדוד – 1יהודה הנשיא 

  אשדוד – 1אליעזר בן הורקנוס 

 אשדוד.  –בטי ישראל מרכז ש 

  ביתר – 9רחוב הר"ן 

  חיפה – .1רחוב מיכאל 

  נתיבות.   –מרכז מסס  13הרמב"ם 

  חנות קרת ספר. – .חפץ חיים 

  ברכפלד. –)מרכז עסקים עילית(  1שדרות יחזקאל 
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