
חלק זה של טופס ההרשמה יצורף לחיבור
סמן את נושא החיבור המצורף

לשימוש ועדת השיפוט בלבדתחרויות החיבורים של מפעל הפיס

ר: חוות דעת ועדת השיפוט:
ספ

מ

.A4 על החיבורים להיות מוקלדים במחשב, על גבי 3-5 עמודי  #
 DAVID יש להשתמש בפונט      

גודל 12 עם מרווח 1.5 בין השורות.  
החיבור צריך להיות כתוב וערוך בבהירות לשון, מנוסח היטב, בצורה ברורה וממוקדת,  # 

דבר דבור על אופניו ועל פי הסגנון המקובל.     
את טופס ההרשמה יש למלא בכתב ברור. טופס שאינו קריא לא יתקבל.   #

אין לרשום על גבי החיבור עצמו פרט אישי, או פרט מזהה כלשהו.  #
מועד אחרון לשליחת החיבורים י״א חשוון תשע״ח 31.10.17   #

שם פרטי:

כתובת:

מספר טלפון בבית:

תעודת זהות:

שם משפחה:

מספר טלפון נייד:

חתימה:גיל:

ר: 
ספ

מ

הריני לאשר כי קראתי את עיקרי התקנון המופיעים בגב טופס ההשתתפות, ושליחת טופס ההשתתפות על ידי,
מהווה הסכמה לעיקרי התקנון

תחרויות החיבורים של מפעל הפיס
טופס השתתפות

ירושלים נושא 2: 
את החיבורים יש לשלוח בצירוף טופס הרשמה זה לת.ד. 34063 ירושלים

כח המילה נושא 3: 
את החיבורים יש לשלוח בצירוף טופס הרשמה זה לת.ד. מס׳ 2570 בני ברק

בשיתוף

נושא 1: 
את החיבורים יש לשלוח בצירוף טופס הרשמה זה לת.ד. 2139 בני ברק

סוגיות מצויות בל"ט אבות מלאכות



הנדון:  תחרויות החיבורים של מפעל הפיס - אישור והצהרה
הואיל וברצוני ליטול חלק ב-״תחרויות החיבורים של מפעל הפיס" אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזה לבקשתכם באופן בלתי חוזר:

אני מחבר חיבור עבור תחרות החיבורים של מפעל הפיס, אשר יועבר אליכם במסגרת התחרות.   .1

חיבור זה הוא מקורי, פרי עטי, הוא אינו מועתק מאחרים ואינו פוגע בזכויות יוצרים או בפרטיות של אחרים וכל זכויות   .2
היוצרים נמצאות בבעלותי.

מפעל הפיס זכאי להשתמש בחיבורים בתחרות ומחוצה לה, למשך מלוא תקופת זכויות היוצרים בכל אופן ודרך ורשאי   .3
להוציאם לאור, במלואם או חלקם, במסגרת ספר ובכל אופן ודרך אחרים, להעמידם לרשות הציבור, לפרסמם בכל דרך, 

להפיצם בכל טכנולוגיה קיימת או עתידית ולהעתקתם. מפעל הפיס רשאי לבצע פעולות אלה בעצמו, באמצעות חב' אפיקים 
אסטרטגיה, שיווק ופרסום מגזרי, או באמצעות כל גוף אחר שיקבל הרשאה ממפעל הפיס לעשות כן, והכל   

מבלי שתהיה על מפעל הפיס חובת תשלום או תשלום תמורה אחרת כלפי בגין שימוש זה.

אני נותן/ת את הסכמתי לפרסום שמי/תמונתי לצורך הפעולות הנ"ל ויחסי הציבור לפרוייקט.  .4

הריני נותן את הסכמתי כי פרטי האישיים כפי שמולאו על ידי בטופס ההרשמה לתחרות, יוקלדו ויישמרו על ידי החברה   .5
המפיקה והמפעילה את התחרות.

6. הריני מצהיר שגילי הוא מעל 18 שנה.

הובא לידיעתי שתקנון התחרות נמצא בסניפי "אור החיים"  ובדוכני מפעל הפיס ברחבי הארץ ואעיין בתקנון, על כל תנאיו וסעיפיו.  .7

בשיתוף


