
 
  
  

  ".  אהבה מהעבר " -נושאת פרסים  כתיבה  תחרותתקנון 
  

  אוסף המכתבים הלאומי של מרכז  שזר  -שיתוף פעולה של 'אוצרות' 
  בית הספר לכתיבה של אורית גידלי ואשכול נבו   -הבית' ’סדנאות 

  ואתר 'עברית'
  
  

  :חלק ממטרות התחרות הן
 קידום הכתיבה והתרבות בישראל  - 
   לחזק את הקשר בין עולם הכתיבה והתרבות בישראל לבין עולמות הידע של ההיסטוריה היהודית  - 
 .ישראלכישרונות בתחום הכתיבה היצירתית ב לעודד ולטפח - 
  צירה אמנותית ואישיתכבסיס לילהרחיב ולהעמיק את הידע ההיסטורי  - 

  
  

  : דרישות הגשה 
 : זכאות
לכותבים שמעולם לא פרסמו והן לכאלה שכתביהם  ומיועדת הן  לציבור הרחב התחרות פתוחה  .1

 התפרסמו.
 בתחרות.  אינם יכולים להשתתףאו 'עברית'  או מרכז שזר  'סדנאות הבית 'מטעם  ת אנשי צווו נציגים  .2

  
  

 : מבנה והגשה 
   .התחרות מתקיימת בשפה העברית בלבד  .1
 לא ,כותרת כולל לא (לכל היותר.  ם מילי 1200 בן , בעברית,להגיש טקסט עלילתי קצרהמשתתפים על  .2

 .)רווחים כולל 
 הטקסט חייב לשאת כותרת.   .3
לא ניתן להגיש טקסט . על הטקסט להיות מקורי, כאשר למגיש הטקסט זכויות יוצרים מלאות בטקסט .4

 . אשר פורסם או זכה בעבר בפרס בתחרות ארצית או בינלאומית 
עדיפות לטקסטים בהם תהיה התייחסות לאירוע היסטורי מהתקופה אליה מתייחס הטקסט וכן   ןתינת  .5

 למקור היסטורי כתוב הרלוונטי לטקסט. 
 . יש להגיש את הטקסט בהתאם להנחיות התחרות  .6
 אין להגיש יותר מסיפור אחד לכל משתתף בתחרות.  .7

  
  

 לו״ז התחרות:
בחצות. סיפורים שישלחו   2022ביולי  14ותיסגר בתאריך  2022באפריל   25התחרות תפתח בתאריך  .1

 , לא יורשו להשתתף בתחרות. ואחריאו  הזלפני טווח מועדים 
בעמודי הפייסבוק של מרכז שזר   2022באוקטובר  15-שלושת הזוכים במקומות הראשונים יוכרזו עד ה .2

 ו'סדנאות הבית'. לזוכים תמסר הודעה אישית. 
  
 



 
  : פרסיםה 

 .  10,000לזוכה במקום הראשון יוענק פרס כספי בסכום של  .3
    2,000לזוכה במקום השני יוענק פרס כספי בסכום של 

לזוכה במקום השלישי תוענק השתתפות חינם באחת מסדנאות הכתיבה של "סדנאות הבית" (לא 
   )עם אשכול נבו ואורית גידלי כולל את סדנת הדגל

לעריכה על ידי עורך מקצועי ויפורסמו באתרי האינטרנט של 'סדנאות   יזכושלושת הסיפורים הזוכים  .4
 . 'מרכז שזר' ואתר האינטרנט "עברית", הבית'

  
 

  :צה פוה שיפוט 
 ותהליך השיפוט. 'סדנאות הבית' ינהלו את רישום המשתתפים בתחרות,  .1
סיפורים ייקראו בעילום שם על־ידי ועדה בת שלושה שופטים, המורכבת מאנשי המקצוע של 'סדנאות ה .2

 ואתר 'עברית'.  אתר 'אוצרות , הבית'
של   הגשת טקסט לתחרות מהווה הסכמה מצד הזוכים בתחרות לפרסום הטקסטים באתר האינטרנט .5

כמו גם בפרסומים אחרים   ,עית)ו(לאחר עריכה מקצ "מרכז שזר", "סדנאות הבית" ואתר "עברית"
 בתחרות. הקשורים 

משתתפים שלא יעמדו . כלליי התחרות  כלמקבלים המגישים על עצמם את , בהשתתפות בתחרות  .6
 בכללים ובדרישות התחרות, השתתפותם תיפסל. 

 על מנת לפתור כל קונפליקט או מצב בלתי צפוי.ולקבל החלטות חבר השופטים רשאי לנהל דיון  .7
"מרכז שזר", "סדנאות הבית" ואתר באתרי האינטרנט של  מויפורסבתחרות  ים הזוכ ים הטקסט .8

 כמו גם בפרסומים אחרים הקשורים בתחרות. ,"עברית"
שאינו בעל מלוא זכויות היוצרים  לרבות מקרה בו משתתף זכה בתחרות ונמצא שלא עמד בכללים  בכל .9

ו/או שעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין, בין שלו ובין של טקסט ב
 ין. תיהם על פי ד ואחרים, יהיו מארגני התחרות רשאים לבטל את זכייתו וזאת מבלי לגורע מיתר זכוי

 
  

  טיפול במידע אישי 
  . "סדנאות הבית "תחרות ובתנאיה באתר ב ההשתתפות אנא עיינו בתקנון  .1
וישמש למטרות ניהול השתתפות המידע האישי אותו יספקו המועמדים בטופס הרישום לתחרות ישמר  .2

 המועמדים באופן מוסדר. 
בהסכמת המשתתף לקחת חלק בפעילות, הוא מתחייב לאפשר למידע האישי שיספק לעמוד לשימוש  .3

לטובת מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ואנליטיות וכן, לנהל את השתתפות המועמד מארגני התחרות 
 בתחרות.  

 
 
 
 
 


