1

קול קורא
ל השתתפות בתחרות נושאת פרסים ל כתיבת חיבורים תורניים
תש" ף
 . 1תיאור הפרויקט
 . 1.1מועצת הפיס לתרבות ואמנות יוזמת תחרות המעודדת כתיבת חיבורים תורניים לציבור
החרדי והדתי לאומי  .ה תחרות מתקיימת זו השנה ה עשירית .
 . 1.2התחרות נוצרה במטרה לתת במה פומבית ולעודד כתיבה איכותית של יצירות תורניות
מ הציבור החרדי והדתי לאומי .
 . 1.3התחרות תתקיים בשלושת המסלולים הבאים:
 " . 1.3.1תורה בשעת מגיפה " – הלכות שהתחדשו בימי הקורונה במגוון נידונים
הלכתיים כמו תפילות במניין ,מכירת ושריפת חמץ ,דיני ממונות ועוד.
 . 1.3.2״וחי אחיך עמך בימי הקורונה " – השילוב בין מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' לחובות
השמירה על הגוף 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' .
 " . 1.3.3כל משבריך וגלי ך עלי עברו" – כו ח ה של האישה בראי ההיסטוריה עם נגיעות
רלוונטיות למשבר הקורונה .
 . 1.4המועד האחרון לשליחת חיבור הוא ו' באלול ה תש" ף . 26.8.2020 ,
 . 1.5ההכרזה על חמשת הזוכים בכל מסלול תהא במסגרת טקס חגיגי.

 . 2הפרסים לזוכים בכל מסלול
 . 2.1הזוכה במקום ראשון יזכה למענק כספי בסך  25,000ש"ח .
 . 2.2הזוכה במקום השני יזכה למענק כספי בסך  20,000ש"ח .
 . 2.3הזוכה במקום השלישי יזכה למענק כספי בסך  15,000ש"ח .
 . 2.4הזוכה במקום הרביעי יזכה למענק כספי בסך  10,000ש"ח .
 . 2.5הזוכה במקום החמ י שי יזכה למענק כספי בסך  5,000ש"ח .
 . 2.6הזוכים במקומות  6-10יזכו בפרס בסך  500ש"ח לרכישת ספרים ברשת "אור החיים".

 . 3תנאי סף להשתתפות בתחרות
רשאי להשתתף בתחרות מי שעומד  /ת  ,יחד עם החיבור המוגש על ידו  /ה  ,בכל התנאים הבאים
במצטבר :
תנאי סף למשתת פים
 . 3.1המשתת פים ה ם אזרח י ישראל שמרכז חיי הם בישראל וגיל ם מעל  18שנה.
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 . 3.2המשתת פים ה גיש ו חיבור תורני אחד בלבד באחד מהמסלולים של התחרות ( למעט

המסלול האמור בסעיף  , 1.3.3אשר מיועד לנשים בלבד )  ,על פי בחירת ם  ,באופן מקוון
( לרבות בדוא " ל ) או באמצעות הדואר .
 . 3.3ה משתת פים לא זכ ו באחד משלושת המקומות הראשונים בתחרות ,על כל מסלוליה ,
במהלך שלוש השנים האחרונות של התחרות ( תשע " ז – תשע " ט ).
 . 3.4המשתת פ ים הגיש ו למפעל הפיס כתב הצהרה והתחייבות חתום המצורף לטופסי
ההרשמה והבקשה.
תנאי סף לחיבור התורני
 . 3.5החיבור נכתב על ידי  2משתתפים לכל היותר ,ה עומד ים בעצמ ם בכל תנאי הסף.
 . 3.6החיבור מורכב ממערכת חידושי תורה המבוססת על התורה ,התלמוד ופרשניו וההלכה
היהודית ,הכתובה בסגנון עיוני ,הלכתי .
 . 3.7החיבור כולל הפניות וציטוטים שיובאו בלשון המדויקת והמקורית מחמישה מקורות
תורניים לפחות  ,בצירוף המקור באופן מפורט ( כגון שם הספר  ,פרק העמוד  ,או הסימן
שממנו נלקח הציטוט ) בהערות שוליים  ,כמקובל בכתיבה תורנית .
. 3.8

מבנה החיבור כולל את הצגת הנושא ומטרתו ובסיומו סיכום המסקנות או הרעיון
המרכזי .

. 3.9

החיבור כתוב וערוך בבהירות לשון ,מנוסח היטב ,בצורה ברורה וממוקדת ,ועל פי הסגנון
המקובל.

 . 3.10החיבור המוגש הינו מקורי ,פרי עטו של המשתתף  ,וכל זכויות היוצרים בחיבור הינן
בבעלותו  .שימו לב ! אין להגיש חיבור מועתק או דומה בנוסחו ליצירה אחרת.
 . 3.11היקף החיבור המוגש יהא בין  3ל  5 -עמודים (עמוד  ) A4לכל היותר.
 .3.12החיבור כתוב בשפה העברית בלבד ומוקלד (אין להגיש חיבור בכתב יד) .

 . 4אופן הגשת חיבור תורני לתחרות
 . 4.1המעוניי נים להשתתף בתחרות יגיש ו חיבור העומד בתנאי הסף ,בצירוף כתב הצהרה
והתחייבות .בנוסף ,במקרה של הגשה באמצעות דואר או דוא"ל  ,יש לצרף טופס הרשמה.
 . 4.2א ת החיבור  ,יחד עם הצרופות המפורטות בסעיף  4.1לעיל ,ניתן להגיש באחת מה דרכים
הבאות :
 . 4.2.1הגשה מקוונת  -באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר האינטרנט של מפעל הפיס:
 , www.pais.co.ilבצירוף כתב הצהרה והתחייבות חתום המופיע באתר ,או
באמצעות אתר נתיב ,בכתובת. www.nativ.co.il/pais :
 . 4.2.2הגשה באמצעות דואר אלקטרוני  -ניתן להגיש את החיבור באמצעות שליחת
דואר אלקטרוני בצירוף כתב הצהרה והתחייבות חתום ,לכת ובת:
 . chiburim2020a@gmail.comניתן לשלוח בקשה לקבלת כתב ההצהרה
וההתחייבות לדוא"ל הנ"ל .בעת משלוח החיבור ,יישלח דוא"ל אוטומטי הכולל
טופס בקשה מקוון שעל המשתתף למלא ולהחזיר בהתאם להוראות שיפורטו
בדוא"ל.
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 . 4.2.3הגשה בדואר  -שליחת החיבור וטופס הרשמה ל כתובת ת.ד , 364 .בני ברק  .ניתן
להשיג את ט ו פס ההרשמה ברשת חנויות ספרי הקודש "אור החיים" עד למועד
אחרון להרשמה .רשימת חנויות "אור החיים" המשתתפות בפעילות מופיעה
כנספח א '  .החיבור יוגש בדפוס בלבד מודפס על גבי נייר . A4
 . 4.3מובהר כי חיבור אשר יישלח ללא טופס ההרשמה ו  /או ללא כתב ההצהרה וההתחייבות,
יביא לפסילת הה שתתפות בתחרות.
 . 4.4חיבור אשר חובר על ידי שני משתתפים ,יוגש בצירוף טופס הרשמה או טופס בקשה אחד
בלבד  ,בציון שמות ופרטי קשר של שני מחבריו  ,אולם כל מחבר נדרש להגיש כתב הצהרה
והתחייבות חתום על ידו.
 . 4.5יש למלא בקפידה את הפרטים על גבי טופס ההרשמה וכתב ההצהרה וההתחייבות.
 . 4.6מוקד לקוחות  :החל ממועד תחילת ההגשה ועד למועד האחרון להגשה  ,יפעל לרשות
המעוניינים מוקד מענה אנושי לפרטים ולבירורים  ,שמספרו . 02-6269090
 . 4.7המוקד יפעל בשעות ובמועדים הבאים :
 . 4.7.1המענה האנושי פעיל בימים ראשון שלישי וחמישי בין השעות  16:00-19:30עד
לתאריך כ"א תמוז (  ) 13.7ומתאריך כ"ד תמוז (  ) 16.7עד לתאריך ו' אלול ( ) 26.8
המענה האנושי פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות . 16:00-21:00
 . 4.7.2בנוסף  ,במהלך תקופת ההגשה יפעיל מפעל הפיס טלמסר  ,שמספרו . 03-3739999
ניתן יהיה לקבל באמצעות הטלמסר מידע על קליטת הבקשה במערכת ועל מסלולי
ההגשה .

 . 5בחינת החיבורים
בחינת החיבורים תתבצע בשני שלבים ,כמפורט להלן :
 . 5.1שלב א ' :
 . 5.1.1החיבורים שהוגשו ל תחרות יועברו לבחינה באופן אנונימי ,ללא פרטי
המשתתפים.
 . 5.1.2כל חיבור ייבחן ע"י שני בוחנים וינוקד עפ"י הקריטריונים הבאים  ,ביחס לכל
מסלול בנפרד :
 . 5.1.2.1א יכות החיבור ותוכנו . 60% -
 . 5.1.2.2מבנה החיבור וניסוחו . 20% -
 . 5.1.2.3עושר ודיוק הלשון . 20% -
 . 5.1.3ציוני הבוחנים בהתאם לקריטריונים ישוקללו ליצירת "רשימה מקדימה" בכל
מסלול של התחרות  ,הכוללת עד  25חיבורים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר
בכל מסלול .
 . 5.1.4החיבורים שנכללו ב"רשימה המקדימה" בכל מסלול יועברו לשלב השני של
בחינת ועד ו ת השיפוט .
 . 5.2שלב שני :
 . 5.2.1לכל מסלול תמונה ועדת שיפוט אשר תורכב מ  5 -שופטים לפחות.
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 . 5.2.2ועדת השיפוט בכל מסלול תבחן את החיבורים שנכללו ברשימה המקדימה  ,והם
ידורגו על ידי כל אחד מ חברי ועדת השיפוט  .ציוני חברי ועדת השיפוט ישוקללו
ותיווצר רשימה מדורגת של החיבורים מהגבוה לנמוך .
. 5.2.3

חמשת החיבורים בעלי הציון הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים בתחרות ,ומחבריהם
יזכו בפרס כספי ,כמפורט בסעיף  2לעיל.

 . 5.2.4חמשת החיבורים בעלי הציון הגבוה לאחר חמשת המקומות הראשונים (עד
למקום ה  ,) 10 -יזכו בשובר כספי לרכישת ספרים ,כמפורט בסעיף  2.6לעיל .
 . 5.2.5למען הסר ספק יובהר כי ועד ו ת השיפוט אינ ן מתחייב ו ת להכריז על חיבורים
זוכים  ,גם אם ה ם י עמ דו בכל הקריטריונים שנקבעו במסגרת קול קורא זה ,וזאת
על בסיס שיקולים מקצועיים .
 . 5.2.6החלטות הבוחנים וועדת השיפוט תהיינה סופיות מעת קבלתן ובלתי ניתנות
לערעור.

 . 6זכויות קניין רוחני
 . 6.1זכויות היוצרים בחיבורים תישארנה בידי המחברים המשתתפים בתחרות ,בכפוף ל מתן
רישיון בלתי חוזר למפעל הפיס כאמור בסעיף  6.2להלן ,בישראל ומחוצה לה ,למשך
מלוא תקופת זכויות היוצרים בחיבורים.
 . 6.2מפעל הפיס יהא בעל רישיון בלתי מוגבל לשימוש בלתי מוגבל בחיבורים ו/או בחלקם
שיישלחו על ידי המשתתפים בכל מדיה קיימת ו/או עתידית ,לרבות אך לא רק פרסום,
הפצה ,העתקה ,הוצאה לאור ,העמדה לרשות הציבור ועשיית יצירה נגזרת ו הכללת
החיבורים באוספים ,הכול ללא כל הגבלה ,לרבות לצרכי תדמית ,יח"צ ופרסום למפעל
הפיס .מפעל הפיס רשאי להעניק רישיונות משנה לאחרים לבצע את השימושים
האמורים ,כולם או בחלקם ,לרבות אך לא רק להוצאה לאור "אור החיים".
 . 6.3למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות השימוש שלעיל על
כל היבטיה ,והם לא יהיו זכאים לכל תמורה בעבור שימוש זה ,בכפוף לאמור בסעיף 6.1
לעיל.
 . 6.4כל משתתף בפעילות מצהיר ,מעצם השתתפותו בפעילות ,כי הוא מסכים לפרסום שמ ו
על ידי מפעל הפיס במסגרת הפעילות .פרסום שמות הזוכים יהא באו פן ובהיקף עליו
יחליט מפעל הפיס ו/או מנהל ת הפעילות ,לרבות פרסום באתר האינטרנט של מפעל הפיס,
בעיתונות ובכל אמצעי מדיה אחר  ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס.
 . 6.5כתנאי להשתתפות בפעילות ,מסכימים המשתתפים כי מפעל הפיס רשאי ,אך לא חייב,
ל פרסם ו/או להוציא לאור את החיבורים שהוגשו לתחרות בכל דרך  ,מקום ואופן שימצא
לנכון  ,כולל פרסום ב עיתונות ו  /או בהוצאה לאור של החיבורים בספר  /חוברת  ,בפורמט
שייקבע לפי שיקול דעתו של מפעל הפיס ,לרבות במסגרת אוסף יחד עם חיבורים של
משתתפים נוספים לצד התייחסות של ועדות השיפוט  ,אשר תופיע כהקדמה לכל
החיבורים הזוכים .
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 . 7כללי
 . 7.1ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מפעל הפיס ,זכיינים ,וכן משרדי משווקים ,וכן
על כל עובד הקשור להפעלתה של פעילות זו ו/או העובדים ישירות תחת הרבנים ו/או
אנשי חינוך במגזר הדתי ו/או החרדי הנוטלים חלק בוועדות השיפוט  ,ו/או קרובי משפחה
מדרגה ראשונה של הרבנים ואנשי החינוך ,וכן על כל קרוב ו/או עובד הקשור להפעלת ה
של ה פעילות מטעם מנהלת ה פעילות .
 . 7.2כל החלטה שתתקבל לגבי הפעילות תהיה על פי שיקול דעת ו הבלעדי של מפעל הפיס ,
ו היא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה .
 . 7.3מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לעדכן את תנאי הקול הקורא בכל עת ,לרבות המועדים,
לוחות הזמנים  ,משך הפעילות ,סוג הפרסים ,מספר הפרסים שיחולק ו/או סכומם וכל
יתר תנאי הפעילות ,הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ו זאת ללא הודעה מוקדמת ,וכל שינוי
כאמור יחייב מרגע פרסומו.
 . 7.4מפעל הפיס י נכה מסכו מי הפרס שיועברו לחמשת המחברים הזוכים מכל מסלול על פי
קול קורא זה את הניכויים אותם ה ו א ח ייב לנכות על פי דין.
 . 7.5הפרסים ישולמו על פי נהלי מפעל הפיס ,ולכל המאוחר בתוך  30ימים מתום החודש בו
הוכרזו הזוכים.
 . 7.6מפעל הפיס ומנהלת ה פעילות 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 בש ל טעות
כאמור לעיל.
 . 7.7כל העובר על אחד מסעיפי קול קורא זה יישא באחריות מלאה על כך ולא יהא זכאי
לזכות בפרס כלשהו מפרסי ה ה ליך ה תחרות י .
 . 7.8קול קורא זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות .הגשת חיבור ל תחרות מהווה
הסכמה מלאה לאמור בו.
 . 7.9כל משתתף מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שמסר במסגרת הגשת הבקשה :
 . 7.9.1יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס ;
 . 7.9.2נמסר מרצונ ו החופשי ובהסכמת ו  ,מבלי שמוטלת עליו חובה חוקית כלשהי
לעשות כן ;
 . 7.9.3מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגיש הבקשה  ,לצורך ניהול
מידע על המגישים והמשתתפים בפרויקט ,לצורך יצירת קשר עם המגישים
והמשתתפים בפרויקט ,בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל ולפרויקט
בפרט ,וזאת ,בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית,
לרבות דיוור ודיוור ישיר .
 . 7.10התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד  ,אולם מובהר כי הפעילות מיועדת לגברים
ולנשים כאחד .
 . 7.11בכל מקרה של סתירה או אי  -התאמה בין הוראות קול קורא זה לפרסומים אחרים
כלשהם  ,תגברנה הוראות קול קורא זה .
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נספח א ' – רשימת ח נוי ות הספרים "אור החיים"





רבי עקיבא  152בני ברק 03-5782442
רבי עקיבא  68בני ברק 03-6162015
הרב כהנמן  64בני ברק 03-5781802
חפץ חיים  7קרית ספר 08-9741145



שדרות יחזקאל  2מרכז עסקים ברכפלד K16@coteret.co.il 08-9791934



יהודה הנשיא  8אשדוד K19@coteret.co.il 08-8659914



יהודה הנשיא  94אלעד K20@coteret.co.il 03-9090642



נחמיה  28בני ברק k21k@coteret.co.il 03-5707106



הר"ן  9ביתר K22@coteret.co.il 02-5805074



יהודה הנשיא  6בית שמש (רמה ב') K23@coteret.co.il 02-9994768



נחל ניצנים  3בית שמש (רמה א') K24@coteret.co.il 02-9998530



מיכאל  27חיפה K25@coteret.co.il 04-8679327



הורקנוס  8אשדוד K27@coteret.co.il 08-8644156



הרמב"ם  13נתיבות K28@coteret.co.il 08-9932494



רוטשילד  75פתח תקווה K29@coteret.co.il 03-6099783



אהרונוביץ  12מרכז רימונים בני ברק K11@coteret.co.il 03-5799052



שמגר  21פנינת חמד ירושלים k31@coteret.co.il 02-5022581



שאולזון  49הר נוף ירושלים k32@coteret.co.il 02-9404949



הפסגה  45בית וגן ירושליםk33@coteret.co.il 02-6412227



הרב ש"ך  8בני ברק k34@coteret.co.il 03-9243488



בר אילן  4ירושלים k35@coteret.co.il 02-5466500



חבקוק  2ירושלים – Udimeir10@gmail.com 02-6337040

