
 

 

 

 

 ירושלים של עגנון""סרטים קצרים תקנון תחרות 

 

של  םסרטים קצרים "ירושליכריזה בזה על עריכת תחרות מ בירושלים )ע"ר(  -עמותת בית עגנון

 עגנון".

 ש"י עגנון הוא אחד מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה, אך נדמה כי נוכחותה של יצירת עגנון

ו דרך ביותר. תחרות הסרטים הקצרים בתמיכת בית עגנון נועדה לטפל בבעיה זבמדיום הקולנועי מצומצם 

פנייה רחבה לכל הקהלים חובבי הקולנוע בארץ בבקשה ליצור סרט קצר ששואב השראה מיחסו העמוק 

ביא של עגנון לירושלים. התקווה היא כי תחרות זו תעורר באופן אורגני שיח על יצירת עגנון וכן ת

נון. ל עבודות וידיאו קצרות שמתמודדות עם הפוטנציאל הויזואלי העשיר של כתיבת עגליצירת קטלוג ש

 התחרות הינה נושאת פרסים.

 

  :הגדרות .1

אתר האינטרנט של עורכת התחרות -"אתר האינטרנט" 1.1

  www.agnonhouse.org.ilשכתובתו

 הטוביםהסרטים  נישקלים. הפרס לש 3,000הפרס על הסרט הטוב ביותר יהיה   –" הפרס" 1.2

 .פרסים שלושה . סה"כ יחולקו שקלים לכל סרט 500אחריו יהיה 

 התחרות:נהל מדואר האלקטרוני של כתובת ה –" כתובת הדואר" 1.3

Agnonmovie@gmail.com   

 ; בית עגנון בירושלים" )ע"ר("לעיל ולהלן  –" עורכת התחרות" 1.4

עורכת . בצהרים 12:00בשעה  19.8.22 יום עד16.5.2022 מיום תקופת התחרות"" 1.5

פי -לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, עללבטל את התחרות, התחרות רשאית 

שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הודעה בדבר שינוי תקופת התחרות 

 של עורכת התחרות.  באתר הביתסמוך למועד השינוי תפורסם 

שני נציגים מעולם הספרות עם עורכת התחרות, נציגים מט 4ועדה בת  – "ועדת השופטים" 1.6

שזהותם תיקבע על ידי עורכת התחרות, ואשר יבחרו את , ושני נציגים מעולם הקולנוע

 להלן. 4המועמדים לזכייה כאמור בסעיף 

כל ו: עורכת התחרות,  מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, בתחרותו/או יזכו  ישתתפולא  .2

 )כולם או חלקם(.  להלןאדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף  / גוף

 : השתתפות בתחרות .3

, ועמד בכל התנאים האמורים שנה 18שגילו מעל   ,תושב ישראלאו אזרח  כל "משתתף": 3.1

מובהר כי קטינים רשאים להשתתף בתחרות רק באמצעות האפוטרופוס החוקי  בתקנון זה.



 

 

ו/או . קטין לבדו אינו רשאי להירשם ולהתחייב לתקנון זה שלהם שעליו להירשם לתחרות

 . ללא אפוטרופוס תחרותלהשתתף ב

מילוי טופס רישום באתר ב מותנית ם, אולההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום 3.2

, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ("טופס הרישום" –להלן ) סרטבצירוף לינק ל ,האינטרנט

לשלוח ש י .בתחרות רשאי להשתתף. משתתף שלא ימלא את טופס הרישום לא מתקנון זה

 .3.8עם ההגשה יש למלא טופס הגשה כמפורט בסעיף  לפני ההגשה.הרישום טופס את 

3.3  

על המשתתפים  "ירושלים של עגנון".יצירת סרט קצר בנושא  הינהתחרות ה מהות 3.4

בתחרות לשאוב השראה מיצירתו או דמותו של ש"י עגנון, ולהתייחס לקשר שלו או של 

גדר ירתו יכולים להיות בכתיבתו לירושלים, בתהליך יצירת הסרט. יש להדגיש כי עגנון ויצ

 השראה, ואין הכרח לעשות עיבוד צמוד טקסט ליצירה של עגנון. 

 .חמש דקות לכל היותרעד הסרט יהיה באורך של  3.5

 הסרט יוכל להיות מכל ז'אנר וסוג )עלילתי, תיעודי, אנימציה, ניסיוני, וכו'(. 3.6

, של עורכת התחרות האינטרנטופיעים באתר מוההגשה ההרשמה  יוטופס התקנון ,ההנחיות 3.7

ושם גם מופיע קובץ קטעים מתוך יצירתו של עגנון שעוסקים בירושלים ויכולים להוות 

  .למשתתפים בתחרותהשראה 

, 12:00שעה ב 19.8.22 תקופת התחרות ועד ליוםמהלך בההגשה של סרט לתחרות תיעשה  3.8

 חד עם הכותרת" י2022עם ההאשטג "ירושלים_של_עגנון_דרך העלאה של הסרט ליוטיוב 

טופס  וכתנאי להשתתפות בתחרות על המשתתף למלא . לאחר ההעלאה ליוטיוב, של הסרט

לא ולא ימלא טופס הגשה משתתף שלא יירשם לתחרות דרך טופס הרישום  .גשהה

  ישתתף בתחרות.

בלתי חוזרת מהווה הסכמה , 3.2כאמור בסעיף  המשתתףעל ידי  מילוי טופס הרישוםצם ע 3.9

ולפרסום פרטי הזוכים, תמונתם וזכייתם בפרס כמפורט להשתתפות בתחרות,  ,המשתתףמצד 

הסרט ולכך עצם מילוי טופס הרישום מהווה הסכמת המשתתף, לצילום בנוסף, . בתקנון זה

חלט, יו עליובהקרנה חגיגית במועד יוצג  ,זכה בתחרות ובין אם לאו הואבין אם  שהסרט שלו,

ורכת במדיות השונות של עוכן  פי החלטת עורכת התחרות, עלו/או בבית עגנון, בבית קולנוע 

בת מובהר כי עורכת התחרות אינה מתחיי .וללא תמורה ללא הגבלה בזמן ו/או במדיה התחרות

ות לבצע הקרנה חגיגית של הסרטים בבית קולנוע ו/או להציג סרט כלשהו בהקרנה ו/או במדי

 של עורכת התחרות.



 

 

זכויות יוצרים יצירות שבהן יש ב המשתתף איסור להשתמשעל חל , הסרטמובהר כי במסגרת  3.10

, ללא הסכמת בעל מוזיקה שלא נרכשה עבורה זכויות יוצרים(תמונות או צד ג' )למשל ל

ם באחריות המשתתף להסדיר על אחריותו ועל חשבונו, את זכויות היוצרי זכויות היוצרים.

כי  תתף מצהיר כי ידוע לוהמששל צדדים שלישיים ככל ונעשה שימוש ביצירות צד ג'. 

לפיכך על המשתתף  רשת שוקן הינה בעלת זכויות היוצרים בכתביו של ש"י עגנון

  הרישום לתחרות.בטרם להסדיר את הזכויות מולה בטרם העלאת הסרט ליו טיוב ו

ת האחריווכי  בסרטתף מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים תהמשליוטיוב  סרטבעצם העלאת ה   3.11

ד צו/או עשיית שימוש ביצירות של  בסרט/ צילום צד ג'  יים של צד ג' לחשיפת פרטים איש

, והוא מתחייב לשפות את עורכת בלבד המשתתף על תחול ובכתב, מראש הסכמה ללאג', 

ם שייגר נזקו/או  טענהבגין כל ולפצותה מיד עם דרישתה הראשונה התחרות ו/או מי מטעמה 

 .לעורכת התחרות ו/או לצד ג', עקב אי מילוי תנאי זה

מהווה הסכמה ומתן הרשאה של על ידי המשתתף הינה באחריותו הבלעדית ו סרטההעלאת  3.12

, באתר האינטרנט סרטהלהציג את  ,לעורכת התחרות, סרטבשם כל המשתתפים בהמשתתף 

ללא הגבלה בזמן וללא  חראו בכל אמצעי מדיה א במדיות החברתיות של עורכת התחרות 

אישור לכך שהמשתתף הוא בעל כן ו מטעמו סרטתמורה כלשהי למשתתף ו/או למשתתפים ב

 ידו. -הועלה עלש סרטבפי כל דין -כל הזכויות על

המשתתף  .18מעל גיל  הינם סרטב כי האנשים מטעמו המשתתפיםהבלעדי אחראי ההמשתתף  3.13

יוצג במדיות  סרטבכתב לתקנון זה ולכך שה סרטמאשר כי קיבל את הסכמת המשתתפים ב

, על המשתתף סרטככל שקטינים משתתפים בהשונות של עורכת התחרות כאמור להלן. 

בהקרנה החגיגית,  סרטאי להצגת התנעורכת התחרות כתנאי לזכייה ו/או כללהציג 

אישור האפוטרופוס החוקי של הקטינים להשתתפות הקטין בסירטון ולשימושים של 

  .סרטת התחרות בעורכ

ו/או למי מטעמו ו/או  וולא יהיו ל ובאופן בלתי חוזר כי אין ל רמצהיר ומאש המשתתף 3.14

ה ו/או מי מטעמ עורכת התחרותכל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  סרטלמשתתפים ב

 ו/או וו/או הנובעות מזכיית וזכייתו/או בקשר  סרטהשימוש של עורכת התחרות בבקשר עם 

 .)ככל שיזכה( ו/או כל הנובע מכך בפרסהשימוש  קבלת הפרס ו/או  עקב

ולפצותה מיד עם דרישתה מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה  המשתתף 3.15

נאי תשייגרם לעורכת התחרות ו/או לצד ג', עקב אי מילוי  נזקו/או  טענהבגין כל הראשונה 

 .תקנון זה לעיל ולהלן



 

 

 .ישלח לעורכת התחרות מספר סרטונים אין מניעה כי משתתף אחד  3.16

 הפרסים בתחרות והזכייה .4

הטובים ביותר על פי סרטונים ה שלושתאת תבחר ועדת השופטים בתום תקופת התחרות,  4.1

ת, איכות היצירה, מקוריושיקול דעת הועדה, כאשר הקריטריונים לזכייה הינם, בין היתר, 

 פרסים כדלקמן:  שלושה סרטים ויחולקו   שלושה. סה"כ יזכו רלוונטיות לנושא התחרות

הסרטים הטובים אחריו יהיה  נישקלים. הפרס לש 3,000הפרס על הסרט הטוב ביותר יהיה 

 לפרס ובלבד שעמדו םזכאי ועדה, יהיועל ידי הו ושנבחרפים המשתת. שקלים לכל סרט 500

 "(. המועמד לזכייה" –בתנאי תקנון זה )להלן 
להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת התחרות  ןנית ואינ רסהפ 4.2

 ו/או מי מטעמה.  

מתום התחרות,  חודשים ארבעה  בתוםהמועמד לזכייה  םעורכת התחרות תפרסם את ש 4.3

ן . וכ, אולם תהיה רשאית לדחות מועד זה בכל עת על פי שיקול דעתהבאתר האינטרנט שלה

 . טלפוני עם המועד לזכייה בהתאם לפרטים שבטופס הרישוםתיצור קשר 

ת , ככל ועורכיוצרי הסרטים הזוכים ישתתפו בטקס הקרנה שיתרחש באופן פיזי או וירטואלי 4.4

 .ט לבצע זאת. מובהר כי אין בכך משום התחייבות מצד עורכת התחרותילהתחרות תח

להאריך את תקופת  תעורכת התחרות רשאי, לתחרותבמידה ולא יהיו מספיק הגשות  4.5

על פי שיקול דעתה ומכל סיבה  עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות. כמו כן, התחרות

 פרס לאף סרט שהוגש. הולא להעניק את  שהיא,

, תפסל זכייתו ועורכת שעות ממועד הזכייה 72תוך  המועמד לזכייהלא נוצר קשר עם  4.6

, וכך הלאה שלו יבחר סרטשההבא  התחרות ו/או מי מטעמה, ינסו ליצור קשר עם המשתתף

 העונה על כל תנאי תקנון זה.לזכייה עד לאיתור המועמד 

ה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה פי שיקול דעת-לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על 4.7

 בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין. 

 יוענק לזוכה במעמד טקס חלוקת ספרה -לאחר יצירת קשר עם המועמד לזכייה ואימות פרטיו  4.8

אין עורכת התחרות  .זוכים בתחרותשיק/ העברה בנקאית לבאמצעות  יישלח הפרסים או

 עיכוב בקבלת הפרס.על אחראית 

למען הסר ספק, מובהר כי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה  4.9

 במימוש הפרס.  

 לא ניתן לערער על תוצאות התחרות. 4.10

 ובמשרדי הנהלת עורכת התחרות וניתן יהיה לעיין בו. האינטרנט באתרתקנון זה יימצא  .5



 

 

ם תחרות, לזוכיו/או ב סרטעורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק אם וככל שייגרם למשתתפים ב .6

. בפרסו/או כתוצאה משימוש  סרטו/או בבה ו/או לצג ג' כלשהו כתוצאה מהשתתפות בתחרות 

 ו/או מי מטעמה בכל מקרה בו לא התחרותהמשתתפים/הזוכים בתחרות מתחייבים לשפות את עורכת 

ה נזק כלשהו כתוצא התחרותקיים המשתתף התחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או אם יגרם לעורכת 

 .על ידי עורכת התחרות סרטו/או כתוצאה מהשימוש ב מהשתתפותו ו/או כתוצאה מזכייתו

עיכוב בקבלת לטו נתונים בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או ככל שלא ייק .7

תה בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלוהפרס  ו/או 

, התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בתחרות מבעד מי שמעוניין בכך

כת טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה. עור לא תהא למשתתפים כל

נגרם לא תחויב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי ש התחרות ו/או מי מטעמה

 והשימוש בוו/או השימוש  סו/או כתוצאה מהזכייה בפר כתוצאה מהשתתפות / אי השתתפות בתחרות

ולא תעמוד נגד  בפרסיותו ושיקול דעתו של המשתתף/הזוכה/המשתמש שייעשה על אחר בפרס

 .  כל האמור בתקנון זהעורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין 

ן זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם פי תנאי תקנו-עורכת התחרות שומרת על זכותה לפעול על .8

ודעה ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. ה

 בדבר שינויים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות סמוך למועד השינוי. 

טית זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפעל תקנון  .9

 בלבד. בירושליםבקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת 

ק למען הסר ספק יובהר כי תחרות זו נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחו .10

 בתחרות אינה תלויה בגורל או מזל. היות שהזכייה ,1977 –העונשין, התשל"ז 

, התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו .11

והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, 

 וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

, ה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרותבכל מקר .12

 תגברנה הוראות תקנון זה.  

 


