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 )קבוצות ויחידים( לימי הקורונה אזרחים ותיקיםלארצית  תחרות -" בתצלומים"ותיקים 

 התחרות תקנון

 מבוא .1

להשתתף  תיקיםווהאזרחים מזמין את ציבור ה "(המשרד)להלן: " המשרד לשוויון חברתי

מוזמנים ותיקים  אזרחים במסגרתהארצית  כללתחרות  –" בתצלומים"ותיקים בתחרות 

, המכונה ו/או כרזת קולנוע תמונה מפורסמתו/או  אלבום מוזיקהעטיפת  של התמונלשחזר 

 . ("התחרות")להלן: , כאשר התמונה המשוחזרת תהיה בהשתתפותם "קאבר"

ועשייה יצירתית של אזרחים  , אומנותמטרת התחרות היא לשמח ולעודד חיבור למוזיקה

 .  בביתם, בה רבים מהאזרחים הוותיקים שוהים בתקופת הקורונהותיקים 

 .67או גבר שהגיע לגיל  62לגיל  האישה שהגיע -"אזרח ותיק" בתקנון זה 

 :ועמדיםהמ .2

 

 התחרות תתנהל בשני מסלולים: .2.1

, קבוצות תחרות בין קבוצות אזרחים ותיקים )בתי אבות, דיור מוגן, מקבצי דיור – מסלול א

  וכיו"ב(פרטיות 

 .יחידים תחרות בין אזרחים ותיקים – מסלול ב

 למשרד שיקול הדעת הסופי לקבוע באם קבוצה משתייכת למסלול א או למסלול ב.

 

 :ולהגיש מועמדותם רשאים להשתתף בתחרות .2.2

 ;(ומעלהחמישה אנשים של לפחות  )כקבוצה קבוצות אזרחים ותיקים – למסלול א .2.2.1

 ;אזרחים ותיקים יחידים – למסלול ב .2.2.2

 

אחד מהאזרחים הוותיקים המשתייכים  באמצעותתהיה  'למסלול אהמועמדות  הגשת .2.3

שישמש כנציג הקבוצה. הגשת המועמדות למסלול ב תהיה באמצעות  המועמדיםלקבוצת 

  ו, ככל שמדובר באזרח ותיק יחיד.או מי מטעמ עצמו האזרח הוותיקהאזרח הוותיק 

 

, בהתאם לקבוע לכל אחד מהמסלוליםיעשה באופן נפרד יאופן בחינת המועמדויות לפרס  .2.4

 להלן.  5בסעיף 
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 :התחרות נשואפעילות ה .3

 

ה המשחזרת בסגנון תמונהם משחזרים ובה תמונה  ויציגאו קבוצת מועמדים כל מועמד  .3.1

מובהר כי על  .לליבם ההקרובאו כרזת קולנוע או תמונה מפורסמת קאבר אלבום מוזיקה 

 .1באופן חזותיהמועמד/ים תמונת הקאבר לכלול את 

 

כרזות  /תמונות /, של אלבום עד שלושה שחזורי קאבריםלהגיש  קבוצה ו/או יחיד רשאים  .3.2

  כל שחזור קאבר יבחן בנפרד.כאשר   ותשונתמונות  /או של אלבומים  םיחידיקולנוע 

 

, משמעותה ופרטים נוספים. ביצירהמועמד יצרף מסמך הכולל הסבר אודות הבחירה  .3.3

 על חצי עמוד אחד.ההסבר לא יעלה 

 

 :שיועברו קבצי התמונות על החלות למגבלות ביחס הוראות להלן .3.4

 ;30MBלא יעלה על ות גודל התמונ .3.4.1

 ,TIFF, BMP: בלבד הבאיםהסוגים מבין  ויהי ותהתמונישלחו  הםב ציםהקב .3.4.2

JPEG, GIF, PDF; 

 

 :הגשת מועמדות .4

 

, המועד האחרון בתחרות האפשרות להגיש מועמדותאודות  ציבורלודעה מ המשרד יפרסם .4.1

 להגשת מועמדות ואופן קבלת פרטים נוספים ופרטים נחוצים אחרים. המשרד יהיה רשאי

 , וזאתהאחרון להגשת מועמדותלהאריך את המועד  לבצע עדכונים לתקנון, ובכלל זה

באחריות המועמדים לעקוב אחר הודעות  .באתר האינטרנט של המשרדבאמצעות פרסום 

  המשרד באתר האינטרנט. 

 

המובא בנספח א' להלן, ואשר ניתן להוריד למועמד נרשם ימלא טופס שאלון הרשמה  כל .4.2

 www.mse.gov.ilמאתר האינטרנט של המשרד לשוויון חברתי בכתובת  אותו

 
 המסמכים את ולצרף seniorscover@mse.gov.ilהדוא"ל  לכתובת המועמדות את  להגישיש  .4.3

 :הבאים

                                                           
 שנעשו בבית אבות באנגליה בקישורים לכתבות הבאות:  קאבריםדוגמאות לשחזורי מ להתרשם יתןנ 1

  https://www.youtube.com/watch?v=8ztd1xWEuY4 -יו טיוב 

BBC -53389217-london-england-https://www.bbc.com/news/uk  

sydmar-covers-album-classic-home-style/nursing-https://www.independent.co.uk/life- - האינדיפנדנט
a9615431.html-bowie-david-adele-lodge 

recreate-workers-residents-8516845/Carehome-https://www.dailymail.co.uk/femail/article- -מייל דיילי
lockdown.html-covers-album-classic 

 

mailto:seniorscover@mse.gov.il
https://www.youtube.com/watch?v=8ztd1xWEuY4
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-53389217
https://www.independent.co.uk/life-style/nursing-home-classic-album-covers-sydmar-lodge-adele-david-bowie-a9615431.html
https://www.independent.co.uk/life-style/nursing-home-classic-album-covers-sydmar-lodge-adele-david-bowie-a9615431.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8516845/Carehome-residents-workers-recreate-classic-album-covers-lockdown.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8516845/Carehome-residents-workers-recreate-classic-album-covers-lockdown.html
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ללא ציון שם הקאבר המקורי כן ו קאברהשחזור צילום/סריקת שני קבצים הכוללים  .4.3.1

הקובץ  ועל מקורי" קאברקובץ אחד ירשם " על .אודות המועמד או פרטים מזהים

  ".קאברגרסת השני יירשם " 

וחתום במלואו מלא כשהוא )נספח א( " למשתתףשאלון הרשמה " טופס ההגשה .4.3.2

  .כנדרש

 המשרד יהיה רשאי לפסול מועמדות שהוגשה באופן חסר. מובהר כי

 

מועד המוארך עד ללהגיש לעיל, יש  4.3בסעיף  ותהמנויה יצרופותיהמועמדות, על כלל את  .4.4

ולשמור את יש לקבל . .34המנויה בסעיף הדוא"ל לכתובת  12:00בשעה  .9.202023יום ב

גשה. במקרה בו לא ניתן אישור כאמור, ניתן לפנות העל הבדוא"ל חוזר  שיתקבל אישורה

 כללוודא כי הצעתו התקבלה.  המציעאחריות . 02-6547057/9712 בטלפוןגב' דליה תופיק ל

 .תידון לא, להגשה האחרון המועד לאחר שתוגש בקשה

 

 לפרסום סכיםמ , או חלק מקבוצת מועמדים,מועמד כל  המועמדות הגשתמובהר כי בעצם  .4.5

בכל אמצעי  עם התחרות בקשר נשוא התחרות תמונת שחזור הקאבר ו, תמונתו, שמו

תקשורת שהמשרד ימצא לנכון, וזאת ללא תמורה כלשהיא למעט פרס ככל שהוא נמצא 

  יוחלט כי הוא אינו בין מקבלי הפרס. לרבות במקרה בו כזוכה, וזאת 

 

 .הגישו על פי הכלליםהצעות ומידע של מועמדים שלא ב לדון שלא הדעת שיקול לוועדה .4.6

 

 לא יוחזר. לתחרותחומר שהוגש במסגרת הגשת מועמדות  .4.7

 

 בזכויותיוהוא מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בעצם הגשת המועמדות כל מועמד מסכים כי  .4.8

ו/או השימוש בה וכן על כל תביעה ו/או דרישה  הקאברהקנייניות בקשר עם  אוהמוסריות 

 כספית ביחס לשימוש שיעשה )אם יעשה( על ידי משרד ממשלתי. 

 

 seniorscover@mse.gov.ilניתן לפנות לגב' דליה תופיק, בכתובת הדוא"ל נוספות למידע והנחיות 

 .02-6547057/9712  בטלפוןאו 

 

 :הזוכים בחירת .5

 

ויעשה בנפרד ביחס לשחזורי  ההליך לבחירת הזוכים בפרס יתנהל במשרד לשוויון חברתי .5.1

 .קאברים שצולמו בקבוצות וכאלה שצולמו ליחידים

 

 חברתי לשוויון המשרד ינציג שלושהמ המורכבת שיפוט וועדת ידי על תעשה הזוכים בחירת .5.2

 כדלקמן:

mailto:seniorscover@mse.gov.il
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 ;אגף לאזרחים ותיקיםהנציג  .5.2.1

 ;מקרב עובדי המשרד במעמד אזרח ותיק נציג .5.2.2

 .נציג הלשכה המשפטית .5.2.3

 

 פרמטרים הבאים: היקף בהתאם לשיוצגו קאברים השחזורים לן את חתבהשיפוט  עדת ו .5.3

ביחס לבחירת הקאבר כפי  והחשיבה, היקף ההשקעה מידת המקוריות ,היצירתיות

  שבוטאה בכתב. 

 

רוב חבריה ותקבל את  שלבהרכב  הזוכיםבדבר ה קבלת החלטל השיפוט תתכנסועדת  .5.4

 . החלטותיה בהצבעת רוב

 

המשתתף מאשר כי הוא מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או  .5.5

 להליך ו/או לעצם בחירתם של הזוכים בתחרות.

 

המשרד ו/או חברי צוות השיפוט ו/או מי מטעמם של האמורים לעיל לא יישאו בכל אחריות,  .5.6

הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים. לעניין זה כל 

משתתף בתחרות יישא לבדו באחריות הישירה ו/או העקיפה לכל תביעה בגין הפרת זכויות 

 היוצרים כאמור.

 

 פרסיםה .6

 

 :הבאיםבפרסים יזכו  הקאברים הנבחרים .6.1

 

 רטפוןאבסמקבוצתי קורס צילום  - למסלול א .6.1.1

  - למסלול ב .6.1.2

הכוללת תיק דיגיטלית מתקדמת מצלמה  תוענק במקום הראשוןלזוכה  5.1.1.1

 וכרטיס זיכרון. 

ילום תמונות מיידיות הכוללת צה לערכ תוענק מקום השנילזוכה ב 5.1.1.2

 מצלמה ואביזרים. 

לרכישת מוסיקה  ש"ח 250שובר בשווי יוענק  במקום השלישילזוכה  5.1.1.3

 וספרים. 

למען הסר ספק, יובהר כי למעט הפרסים המנויים לעיל, לא יהא זכאי מי מהזוכים לכל 
 תמורה נוספת מכל מין וסוג כלשהוא. 
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 כללי .7

 

לפרטים ושאלות אודות התחרות ניתן לפנות  את הטיפול בנושא גב' דליה תופיק, תרכז .7.1

 .seniorscover@mse.gov.ilבכתובת הדוא"ל 

 

 התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. .7.2

 

התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשב ותוכנות מחשב אשר אינן חסינות מכל טעות  .7.3

או טעות,  נפילהאו תקלה. המשרד אינו מתחייב כי התחרות תקויים ללא תקלה, שגיאה, 

כתוצאה מכך. המשרד לא יהא אחראי בכל צורה  ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה

שהיא לגבי תקלות כשלהן עקב ביצוע לקוי של שירותים הקשורים בספקי שירותים או עקב 

 גורמים שאינם תלויים בו. 

 

ר במפורש כי ההשתתפות בתחרות הינה לצרכי שעשוע, המבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצ .7.4

וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף 

כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה , תוצאותיה 

 ו/או כל הכרוך בכך. 

 

תכנים, בכל שלב ובכל דרך שיראו לנכון, לרבות המשרד יהא רשאי לוודא את זהות שולחי ה .7.5

פנייה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון כפי שנמסרו בעת משלוח 

 . המועמדות

 

המשרד שומר לעצמו הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות באופן זמני או  .7.6

הפר המשתתף ו/או  אםקבוע או לבטל את זכייתו בפרס, אם, על פי שקול דעתו הבלעדי 

ניסה להפר תנאי שימוש בתקנון זה או אם יימצא לנכון כי המשתתף זכה בתחרות תוך ביצוע 

מעשה במרמה ו/או בחוסר תום לב, וזאת מייד עם היוודע למשרד דבר הפרת תנאי השימוש 

 על ידו, לפי שיקול דעתו.

 

ם אחר, בכתב או בעל פה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסו .7.7

 .וג שהוא, בקשר עם התחרות, תגברנה הוראות התקנון והן אשר תקבענהסמכל מין ו

 

השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו  .7.8

 והם מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות.

 

 להוראות החשב הכללי בעניין, כפי שיעודכנו מעת לעת. כפוף יםפרסהמתן  .7.9

 

 *  ההשתתפות אסורה על עובדי המשרד לשוויון חברתי ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

 !רבה בהצלחה
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