
   "גיבורה"  -"משהו מהבטן"
 צילוםשירה והתקון השתתפות בתחרות ה

    בחסות: 

  משהו מהבטן".הצילום "השירה ולתחרות  ותהבא ותברוכ

  התחרות פתוחה בשתי קטגוריות:

  שים כותבות שירה מכל גיל מרחבי הארץ .1

  שים מצלמות מכל גיל מרחבי הארץ .2

  ,ןתמוות שלכשירים והלשלוח את ה ותמוזמ ןאת

  .ותהמאושר ותהזוכ ה" ואולי תהיגיבורהבושא : "

  

פים בתחרות, יוצגו בתערוכה משותפת לשירה וצילום באירוע שיתקיים צילומים המשתתההשירים ו
. הצילומים לתערוכה יצומדו לשירה על פי בחירתן של המשוררות או בסמוך לכך 2019במרץ 

  . מארגותוה

  כל המשתתפות בתחרות יוזמו לערב הפתיחה החגיגי של התערוכה.

  . 1-3הזוכות במקומות כחלק מהפרסים בתחרות יודפס ספר שירה וצילומים של 

  .צילום אחד לכל משתתפת/או ו דיתן להגיש שיר אח

 הגדרות .1

עו"ד , טלי אלוןתועת "כל השים" בשיתוף עם מארגות התחרות הן   -"מארגות" 
   ותי חסויות מתחומים שוים.ואפרת אומיאל פדידה 

דותן ויצירתן המשתתפות בתחרות השירה והצילום אשר הגישו מועמ  - "משתתפות/יוצרות"
    בטופס ההרשמה בהתאם לתקון זה.

היצירה המשתתפת בתחרות שיר ו/או צילום וכן התכים המפורטים   - "היצירה"
   בטופס ההרשמה של כל משתתפת.

שירות בו היוצר והיצירה חשפים בדרכים שוות לקהל היעד של    - "חשיפה"
תחרות, של התחרות, עמוד הפייסבוק של הבאתר האיטרט  התחרות

  בתקשורת  וברשתות החברתיות השוות. 

 מחוץ לאתר האיטרט של מבצעות המארגותפעולות מגווות אותן    -"ויח"צ "שיווק
בתקשורת באתרי איטרט אחרים וברשתות חברתיות לרבות  התחרות,
בעברית ובאגלית, יוזלטר, איסטגרם, פייסבוק, פיטרסט ובמדיה 

אירועים המתרחשים בעולם הוירטואלי מחוץ ו/או בפעילויות אחרות ו
  לעולם הוירטואלי. 

  תהצהרות היוצר .2
צילומים הכל זכויות היוצרים ביצירה לרבות הזכויות על  תבעל יאכי ה המצהיר תהיוצר

 . היא מגישה לתחרות כמשתתפתאשר  השיריםו

ולהעביר תתף בתחרות זו שהסמכות בלתי מוגבלת ל הכי יש ל המצהיר תהיוצר 2.1
 זה. תקוןביצירה בהתאם לתאי  ותזכויות שימוש מוגבל גות התחרותמארל

כי אין ביצירה משום הוצאת דיבה או הפרת חוק ו/או משום הפרת  המצהיר תיוצרה 2.2
 זכות היוצרים של גורם כלשהו. 

 תהיה היוצרתבמידה ולמרות הצהרה זו, יתברר כי היתה הפרת זכויות יוצרים,  2.3
עבור כל הזקים אשר או מי מטעמן  גות התחרותרמאלפצות ולשפות את  תחייב

בעקבות פרסום חלקים מהיצירה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת  ןייגרמו לה
 זק גוף ו/או זק רכוש מכל סוג שהוא. –עורך דין. בסעיף זה, "זק" 

לתחרות תתקיים תערוכה של היוצרת מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה שבוסף  2.4
אשר תוצג ברחבי הארץ ו/או ברחבי העולם.  ,תתפות בתחרותהמשהיצירות 

או מי מטעמן, בהשתתפותה בתחרות מאשרת בזאת היוצרת למארגות התחרות 
להדפיס ולהציג את השיר ו/או הצילום אותו הגישה לתחרות בתערוכה זו וכן 

לשיר/צילום ו/או לצילום/שיר מהצילומים וההצגה בתערוכה להצמיד בעת ההדפסה 
הן של המארגות ושיקולן ייירים המשתתפים בתחרות  בהתאם לראות עוהש

 הבלעדי והיוצרת לא תוכל להלין על כך בשום אופן. 
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   פרטים טכים: .3

אחד  שירלשלוח  ותלהשתתף בתחרות, מוזמ ותהמעוייכותבות שירה וצלמות  3.1
" בין גיבורהבושא " -לתחרותאו שיהם ו/ אחד צילוםו/או בשפה העברית 

. הדגש בושא התחרות הוא קודת מבט אישית 31.12.18עד  1.11.18אריכים הת
עולמה הפרטי או עולם הושא "גיבורה מתוך על כותבת שירה וצלמת של כל 

 היצירה השית. 

צילומים שאים קשורים לושא התחרות לא יפורסמו במסגרת התחרות שירים ו 3.2
 ולא ייקחו בה חלק.

של התחרות ועמוד הפייסבוק של  האיטרטר יוצגו באת -התמוות המתחרות 3.3
התחרות בהדרגה במשך כל תקופת ההגשות לתחרות ולאחר מכן יוותרו מוצגים 

 להסירם.  ותעד להחלטת המארגובעמוד הפייסבוק באתר התחרות 

השי  במקום הראשון, השירים והצילומים הזוכיםבתום התחרות, יוכרזו  3.4
הכרעה ב. במקרה של קושי או בעיה על פי בחירת צוות השופטיםוהשלישי 

או בכל דרך בה יבחרו /ו בפייסבוק ,באתרהגולשים יילקחו בחשבון גם ההצבעות 
 . המארגות לכון

ו בתערוכה משותפת באירוע ההכרזה על גהיצירות המשתתפות בתחרות יוצ 3.5
ו/או  הזוכות. לאחר מכן תדוד התערוכה ותוצג במקומות שוים ברחבי הארץ

 . בעולם

 ספר הזוכות: מ .4

 במקום הראשון תזכה זוכה את מכל קטגוריה. 4.1

 זוכות מכל קטגוריה. 10במקום השי תזכה  4.2

 זוכות מכל קטגוריה.  20במקום השלישי תזכה  4.3

מארגות התחרות שומרות לעצמן את הזכות להקטין או להגדיל את כמות הזוכות  4.4
  חרות. בהתאם לראות עייהן ובהתאם לפרסים אשר יגוייסו במהלך הת

 הפרסים:  .5

מלחיה ובצועו על ידי הלחת השיר הזוכה על ידי   :השירה הפרס הראשון בתחרות 5.1
 .שתבחר על ידי המארגות בהתאם לסוג היצירה והתאמתה למבצעיוצרת 

 קורס צילום מתקדם  הפרס הראשון בתחרות הצילום:  5.2

לומים של השירים והציערוכות פרסום וחשיפה במדיה ובת הפרס השי בתחרות: 5.3
פרסום השיר או הצילום הזוכה בספר שירה וצילומים יחודי ומעוצב שיצא  .הזוכים

 לאור במיוחד עבור התחרות.

של השירים והצילומים ערוכות פרסום וחשיפה במדיה ובתהפרס השלישי התחרות:  5.4
פרסום השיר או הצילום הזוכה בספר שירה וצילומים יחודי ומעוצב שיצא . הזוכים

 עבור התחרות.לאור במיוחד 

 .יפורטו בהמשך במידה ויהיו פרסים וספים 5.5

 ם,מארגות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לשות את סוג הפרסים ואופיי 5.6
 בהתאם לראות עייהן ובהתאם לפרסים אשר יגוייסו בפועל במהלך התחרות. 

  בתחרות: ותהשופט .6

 ות רלווטייםמקצוע ותובעל יוצרות, משוררות, אמיות, שות אקדמיההשופטות בתחרות יהיו 
  יפורסמו בהמשך. ותמתחומים שוים. פרטי השופט

  

  צילומים: שירים/אופן הגשת ה .7

השתתפות בתחרות מותית בקריאה של תקון זה בעיון רב, והרשמה לתחרות באמצעות משלוח 
  .תהתחרו , מהווה הסכמה לתאי השימוש באתר ולתקוןהתחרותצילומים בדוא"ל למערכת שירים ו

 לתחרות. שיר אחד ו/או צילום אחד להגיש  תרשאיכותבת שירה/צלמת כל  7.1
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 .google docsאו מסמכי גוגל  wordיתקבלו רק שירים המוקלדים בקובץ וורד  7.2

או אלוגית שיסרקו למדיה ו/שצולמו במצלמה דיגיטלית  צילומיםיתקבלו רק  7.3
 ברזולוציה גבוהה.  דיגיטלית

לא , mashehu.mehabeten@gmail.comיש לשלוח לכתובת השירים/צילומים את  7.4
 ,צילומים שישלחו לאחר המועד האמורשירים ו. 24:00בשעה  31.12.18- יאוחר מה

 לא יפורסמו ולא יכסו לתחרות.

ור: בקיש כלליותהדרישות הבתחרות ימלאו את טופס ההרשמה ו ותהמשתתפ 7.5
https://goo.gl/forms/JoGytx7wtnVCRd3o1. 

יצירות את הבעצמן צילמו /או כתבו ו ןכי ה ותבתחרות מצהיר ותהמשתתפ 7.6
 .פות אותן הן מגישות למועמדות בתחרותהמצור

, אין גורם שלישי אשר יכול לתבוע ןכי למיטב ידיעת ותבתחרות מתחייב ותהמשתתפ 7.7
 זכויות על החומר המצ"ב.

 לציין היכן צולמה התמוה.הצילום תחרות ב ותעל המשתתפ 7.8

שימוש הזכויות להתחרות את  ותבזאת למארג ותבתחרות מתיר ותהמשתתפ 7.9
ובאתרי ובחו"ל ארץ ברחבי הבתמוות, באופן בלתי חוזר, לרבות הצגתם בשירים ו

ו/או לשם קידום  לצרכי קידום ושיווק התחרותורשתות חברתיות איטרט שוים 
  Merchandising)כירתם ו/או יצירת מוצרים לווים מהם (מ, מטרות התחרות

פי רך מכירה והפקת רווחים עבור תועת "כל השים" לשם מימון פעילותה, כולצ
  תמורה.כל שיידרש וללא 

 הצבעות לתחרות: .8

ו/או בכל ובעמוד הפייסבוק של התחרות לבצע באתר התחרות יהיה יתן , במידה ויידרשו, הצבעות
המארגות רשאיות להאריך את מועד  .24:00בשעה  31.1.19  עד ליוםהמארגות לכון,  דרך בה יבחרו

  ההצבעות במידת הצורך. 

  :וקיין רוחי זכויות יוצרים .9

צילומים ו/או כל חומר אחר לתחרות בכל דרך שהיא, יהווה ה/או שירים ומשלוח ה 9.1
 ןוה התחרות, ותלמארג יצירהב זכות השימושלהעברת  המשתתפת אישוראת 

לעשות בהם שימוש, העתקה, הפצה, ליתן רישיוות לאחר, אימוץ,  ותרשאי תהיה
מכירה, יצירת מוצרים לווים מהם טרספורמציה, ביצוע פומבי, תרגום, פרסום, 

)(Merchandising   שים" לשםועת "כל הלצורך מכירה והפקת רווחים עבור ת
ובכל  ות התחרותיכים למארגאו למוחקם, וזאת כחומרים השימימון פעילותה, 

 מקום ו/או מדיה הקיימים כעת ו/או שיהיו קיימים בעתיד.

ו/או שיש בו כדי הפרת  ןצילום שאיו בבעלותכשיר ו/או מובהר בזאת כי משלוח  9.2
ה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד ג' היו אסור עזכויות יוצרים ו/או פגי

, משתתפתה בגין פרסום כאמור תהיה על הבתכלית האיסור, וכי האחריות המלא
 באופן בלעדי. הועלי

רים ו/או שימוש של צאחראיות על כל הפרת זכויות יו תהייהמארגות התחרות לא  9.3
והמשתתפת מתחייבת לשפות את המארגות ביצירה והגשתה לתחרות המשתתפת 

ן כתוצאה העל הכל זק ו/או הליך משפטי ו/או זק תדמיתי /ואו ממוי אשר יגרם ל
 של המשתתפת.  המהפרת

זכות שימוש ביצירה  למארגות /המשתתפתבהשתתפותה בתחרות ותת היוצרת 9.4
בכל  תחרות והתערוכהוהתכים לצורך קידום וחשיפת ה השיריםצילומים, הכולל 

וכל הקשור  והתערוכהשל התחרות  ה. וכן לשם קידומןהאמצעים העומדים לרשות
 תחרות,אתרים הלווים לבכל אמצעי תקשורת בכך, בפעילותן של המארגות לשם 

במדיות השוות (בין אם איטרטיות ובין אם אחרות כגון אמצעי התקשורת ו
 השוים).

לא תהייה כל טעות ו/או כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין  /משתתפתתליוצר 9.5
ושים מסוג זה לשימ בכל עיין הוגע או ובע, במישרין או בעקיפין, המארגותכלפי 

על תתי  9זה ולצורך הצרכים המפורטים בסעיף  תקוןביצירה לשם ביצוע הוראות 
  .סעיפיו
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  אופן הזכייה:  .10

יזכה לציון הגבוה התחרות והתפרסם באתר  ההצילום ששלחהשיר ו/או מי ש תהייהבתחרות  ותהזוכ
  .ות בסדר יורד ובהתאמהביותר ע"י צוות השופט

וכפופים לשיוי בהתאם  הים בהתאם לפרסומי התחרותלזוכות הפרסים שיחולקו  10.1
 .לפרסים אשר יגוייסו בפועל במהלך התחרות

הזכייה בתחרות היה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שמסרו על ידי הזוכה  10.2
 ואיה יתת להעברה.

10.3 בתחרות מכל סיבה שהיא,  פהכלפי מי שלא השתת ותלא יהיו אחראי ותהמארג
כזוכה בתחרות מסיבה כלשהי, לרבות אי מסירת פרטים  הלא אושרוכלפי מי ש

 אישיים מדויקים, משלוח קבצים פגומים וכיו"ב.

בתחרות על אופן יהול התחרות,  פתיודגש כי לא תשמע כל טעה מצד משתת 10.4
את כל הזכויות  ןלעצמ ותשומר ותבתחרות. המארג ההגיותה ו/או על אי זכיית

שיקול הדעת המלא והבלעדי להכריע בכל  ןגיותה ובידיהבוגע ליהול התחרות וה
יין הקשור לתחרות. למארגהתחרות ו/או כלפי  ותאין כל חובה כלפי משתתפ ותע

 בכל הוגע לאופן יהול התחרות. ות/יםהמצביע

 60הזכאות לקבלת הפרס הזוכה בתחרות היה מיום פרסום הזכייה באתר ולמשך  10.5
בערב חגיגי אשר יערך במהלך  ימסר לזוכותרזו והפרס יוכ ותימים ממועד זה. הזוכ

 פרטים יפורסמו בהמשך.  או בסמוך לכך. 2019חודש מרץ 

 ,בתוך התקופה הקובה מכל סיבה שהיא הממש הזוכה את זכייתתבמידה ולא  10.6
או לשות את מהות הזכייה. ו/ הזו, לא יהיה צורך לפצות תחרותבהתאם לתאי 

ההתחרות  ותמארגבכל מקרה, מכל פיצוי שהוא. ותרפטו תהי 

תהייה במידה ויוטל עפ"י דין מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר בגין הזכייה,  10.7
ות את מסירת הפרס לידי הזוכה בביצוע התשלום המתחייב  ותרשאי ותהמארגלהת

 מכוח הדין.

כן, והתחרות ובעמוד הפייסבוק של התחרות בתחרות יפורסם באתר  ותשם הזוכ 10.8
 עת דוא"ל לזוכה.תישלח בהוד

 הו/או זכיית המראש כי דבר השתתפות תומאשר מהבתחרות מסכי פתכל משתת 10.9
או בכל דרך אחרת, ברשת האיטרט בעיתוות, ברדיו בתקשורת, בתחרות יפורסמו 

 תבתחרות ות הוכי בהשתתפות ותהבלעדי של המארג ןעל פי שיקול דעת
 ם כאמור.האישיי הופרטי הלפרסום שמ האת הסכמת פתהמשתת
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ידון  המארגות למשתתפות ו/או כל סכסוך הובע מההשתתפות בתחרות ותקון זה,כל סכסוך בין 
בהתאם לחוקי מדית ישראל ומוסכם כי בית המשפט המוסמך, בסמכות שיפוט בלעדית, לדון בכל 

 .חיפהב כיםהמשפט המוסמ תיב וסכסוך כאמור יהי

  

   בכתב לעו"ד אפרת אומיאל פדידה פות בכל שאלה ו/או הבהרה יש ל
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