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 ב"פתש כסלו ח"י  
 2021 נובמבר 22         

 מצלמים את הירוק של כולנו 
 צילומים מנופי והווי המועצה האזורית דרום השרון 

 ן תקנו – צילוםתחרות 
 

 תקנון זה מכוון לנשים וגברים כאחד. 

 :מבוא .1

כולנו" 1.1 של  הירוק  את  פרויקט   " מצלמים  תצלומיםהינו  השרון,  להצגת  דרום  והווי  אנו    .מנופי 

  3" ולהגיש עד  מצלמים את הירוק של כולנולהשתתף בתחרות "  וצלמים  מזמינים אתכם צלמות

  באופן מקורי, מעניין וחדשני.  נופי דרום השרון המתעדים את צילומים

 
השתתפות בתחרות מותנית בקריאה של תקנון זה. הרשמה לתחרות באמצעות משלוח צילומים   1.2

 , מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.התחרות כאמור לעיללמערכת 

 

 צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא יפורסמו במסגרת התחרות ולא ייקחו בה חלק.  1.3

 חורף בדרום השרון הצילום: תחרות  נושאי 2

 . בדגש על תמונות חורףו דרום השרוןהמועצה האזורית הווי מנופי, אנשי ו

המועצה,  של    ם או קסמ  ם , ייחודםייופי המדגיש את    , כל צילוםוהנושאים הם רחבים וכוללים,  

 , יכול להשתתף בתחרות.  יישובי המועצה הגרים ויוצרים בואנשי הקהילה   יישוביה

 תקופת התחרות 3

, באמצעות דוא"ל. צילומים  12:00בשעה    31.12.2021שישי  את הצילומים ניתן לשלוח עד ליום  

 שישלחו לאחר המועד האמור לא יפורסמו ולא יכנסו לתחרות.  

 : הזכאים להשתתף בתחרות 4

המתגורר בתחומי המועצה האזורית דרום חובב,   צלםצלמת או   לכל פתוחה התחרות 4.1

 . דרום השרון והווי נופינשוא התחרות כאמור,  את   להציג  המעונייןהשרון, 

האזורית עובדי על אסורה בתחרות ההשתתפות 4.2 צוותהמועצה  ובני   ,  הפרס  ועדת 

 ה.משפחותיהם מדרגה ראשונ
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 :השתתפות כללי 5

זה,   ובכלל  בהן, היוצרים מקוריים, וזכויות  להיות חייבים לתחרות המוגשים הצילומים 5.1

 אנשים תמונות הכוללים בצילומים שימוש לעשות הזכות בהן, לרבות  השימוש זכויות

כמפורט   תנאיה  על  זו,  תחרות  במסגרת  לזכויות,  מושא  המהווים אחרים  או אלמנטים 

 . הצילומים מגיש  המשתתף בבעלות הינן זה, בתקנון

שימוש   בהם  שנעשה או כלשהי, צילום לתחרות בעבר שהוגשו צילומים להגיש  אין 5.2

 . בעבר מסחרי

הצגת   או /ו בתחרות השתתפותם  עבור  תשלום יקבלו  לא  בתחרות  המשתתפים  5.3

 כל בגין גם כמו ,תערוכה או באתר האינטרנט ובמדיה דיגיטליתבמסגרת   עבודותיהם

ה שימוש בצילומים מועצשתעשה   התקנון. להוראות בהתאם  ידם, על  שהוגשו  ה 

 המשתתפים מביעים לתחרות,  הצילומים הגשת ובעצם על טפסי ההשתתפות, חתימתםב

ולהוראות  בסעיף  לאמור את הסכמתם המפורשת   כדי בהשתתפות  ויש  התקנון, זה, 

 . זה בתקנון כמפורט ,למועצה האזורית דרום השרון  מתן אישור כאמור להוות

הינם   אשר או/ו המשתתף, בבעלות אינם אשר אלמנטים כוללים והצילומים במידה 5.4

 אחראי יהא המשתתף אדם, מופיע בצילומים או/שלישיים ו צדדים בידי לזכויות  מושא

הנדרשים, לפרסום ההסכמות  להשגת   את להציג  מנת  על חתומים,  והאישורים 

 הצילומים להגשת קודם והכל, זה, שימוש, כמתואר בתקנון כל בהם ולעשות הצילומים

 לענייניו, לדאוג מסוגל  שאינו אדם או  ,קטין הינו בצילום והמופיע במידה לתחרות.

 בכל כנדרש החוקי,   האפוטרופוס  או  מהורי הקטין  אישור  להשגת אחראי  המשתתף יהא

על האישורים הנדרשים להישלח במייל יחד    .זה בתקנון המתוארים לשימושים מקרה,

 עם הגשת הצילום. 

 הצילומים: הגשת אופן  6

 . בנפרד צילום כל למלא, עבור יש ההרשמה טפסי את 6.1

: לכתובת הדוא"ל  באמצעות דיגיטאליים בקבצים יוגשו הצילומים 6.2

avidor@dsharon.org.il בפורמט דיגיטאלי.  מוגשים שאינם צילומים לא יתקבלו

  

לפחות   של  ברזולוציה  להישלח  הצילומים  לגובה  dpi  72על  שיבחר לרוחב/או  צילום   ,

  פיקסל לרוחב/או לגובה  לפחות, כתנאי להדפסתו  3,000ישלח פעם נוספת ברזולוציה של  

 .  והשתתפותו, אם יזכה, בתערוכה
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 )חובה(.  לתצלום תיאור  יוסיפו המועמדים 6.3

 הודעת הדואר האלקטרוני, אליה מצורף התצלום את הפרטים הבאים:יש להוסיף בגוף  6.4

 _________________________ת.ז.:______________________הצלם: שם

 ________________________דוא"ל:  _________________סלולארי: טלפון

 _________________________________התמונה: שם

 ________________ התמונה: צילום תאריך

 ___________________________________________התמונה: צילום מקום

 __________________________________________________קצר: תיאור

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 פרי מקוריים, הם  מטעמי  ו/או ידי  על לתחרות  שנשלחו  הצילומים  כי  מאשר הנני

 שהוגשו, בצילומים  הבלעדי  היוצרים זכויות מלוא  בעל הוא אני  האישית וכי  יצירתי 
בצילומי  לעשות  רשאי  הנני  וכי  בעצם המופיעים  האנשים  שימוש   בצילומים. 

 את קראתי כי בזאת מצהיר הנני לתחרות, ידי על הצילומים והגשת השתתפותי,
 לאמור מסכים  הנני  וכי  באתר המועצה האזורית דרום השרון, המצוי  תקנון התחרות 

 בו.

 הצילומים הנבחרים: 7

מבואת ביוצגו בתערוכה מיוחדת אשר תתקיים    ועדת הפרס,שיבחרו על ידי    הצילומים  22 7.1

 . המועצה האזורית דרום השרוןבניין 

חד צילום    סדנתלצילום הזוכה    –  יםפרס  לזוכים במקומות הראשון, השני והשלישי ינתנו 7.2

לזוכה במקום השני יוענקו זוג כרטיסים להצגה או מופע בהיכל    .או פרס שווה ערך  יומית 

לזוכה במקום השלישי יוענקו    צגה על בסיס מקום פנוי.התרבות דרום השרון, בחירת הה

 זוג כרטיסים לסרט קולנוע. 

 ועדת הפרס 8

השרון דרום  האזורית  הפרס  או/ו  המועצה   לכך הטעמים  את  להסביר מחויבים אינם ועדת 

 דעתם שיקול לפי תהא כאמור, החלטה וכל זכו, לא או נפסלו משתתף מסוים של שצילומים

דרישה   או/ו טענה כל תהא התחרות,  ממשתתפי שלמי ומבלי השופטים, צוות חברי המקצועי של

 . בעניין תביעה או /ו

הפרס חברי סספורטס :  ועדת  שרון  מר  המועצה  פרבר)יו"ר(,    מנכ"ל  תמי  גב'  רווחה  אגף  ,  מנהלת 

נציגת ציבור גב'  ,  בר קול  רוני  הגב'המועצה    תדובר,  מירית כץ  נוער וצעירים הגב'תרבות  מנהלת אגף  

 . אורית לוטרינגר

 לשיפוט: קריטריונים 9
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 . הצילום של הטכנית הרמה 9.1

 . התחרות בנושאי עמידה  9.2

 ועדת הפרס.  קביעת לפי הצילום של האומנותית הרמה 9.3

 סופיות תהיינה  הותוצאות החלטת   ,הבלעדי ה דעת לשיקול כפופה סופית, הינה  ועדת הפרס החלטת 

 בקריטריונים  עומדת  אינה לדחות צילומים שאיכותם הזכות הפרס  לועדת  לערעור.  ניתנות ובלתי

 פוגעני תוכן להיות עלול שלהם לפסול צילומים שהתוכן  או /ו  לדחות או /ו המקובלים המקצועיים

 פסילה  של במקרה דין. כל בהוראות שאינם עומדים  או/ו זה תקנון בהוראות עומדים שאינם או

 כל למשתתף  תעמוד  כזוכים, לא  הכרזתם קבלתם לתחרות ולאחר  לאחר צילומים, אף  דחיית  או

 חברי ועדת הפרס. ו/או כנגד    המועצה האזורית דרום השרוןתביעה  או /ו  דרישה או/ו טענה 

 יוצרים: זכויות 10

 הם מקוריים, לתחרות  שנשלחו  הצילומים  כי  ידו  בחתימת מאשר  בתחרות  משתתף  כל 10.1

 שהוגשו ים על הצילומ הבלעדי  היוצרים זכויות  מלוא  בעל הוא האישית, וכי  יצירתו  פרי 

האנשים שימוש  כל לעשות רשאי הינו  זה  ובכלל שמו,  תחת  המופיעים בתמונות 

 .בצילומים

מועצה  ל  ,בתחרות להשתתפות  התמונות הגשת  בעצם מעניק הצילום  בתחרות משתתף  כל 10.2

השרון דרום  ביחס מוגבל שאינו  נצחי, חוזר, בלתי רישיון, האזורית   בטריטוריה, 

להעמידם לפרסמם, הצילומים,  את להעתיק רשיון זה, ובכלל לצילומים,  לשדרם, 

 רק, לא אך בין היתר,  בהם, ולעשות נגזרת  יצירה מהצילומים הציבור, לעשות לרשות

 הבלעדי:   דעתה שיקול  לפי  הבאים, השימושים את

המועצה של   פרסום או  הסברה קידום, לצורך שימוש או/ ו התחרות  וקידום פרסום •

 שהוא.  אמצעי בכל האזורית דרום השרון

או בזמן    התחרות הצגת הצילומים, בין היתר, במסגרת תערוכה שיוחלט עליה במסגרת   •

 אחר.

המועצה האזורית דרום  התדמית של   לקידום  רווח  מטרות ללא ציבוריות  פעולות  •

  .השרון

 או/התחרות ו  במסגרת  צילומיהם הצגת  בגין  תמורה יקבלו  לא  בתחרות  המשתתפים  10.3

המועצה האזורית   ידי על  שייעשה  שימוש כל בגין או/ו,  המועצה פרסומי ביצוע עם בקשר

 . זה תקנון בהתאם להוראות דרום השרון
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 ,המועצה האזורית דרום השרון   של המורשים בשימושים אין כי יובהר ספק, הסר למען 10.4

 . שהגיש בצילומים שימוש לעשות מהמשתתף למנוע כדי לעיל,  כאמור

השרון 10.5 דרום  האזורית  הפרס   המועצה  ועדת  אחראי,   יהא  לא  מטעמם  מי  אוו/ ו/או 

הפרת דיני   בשל היתר  תביעות, בין או/ו טענות  או/ו דרישות לכל  בעקיפין  או/ ו במישרין 

בפרטיות של   או/ו במוניטין פגיעה או /ו רוחני קניין בזכויות  פגיעה  או/ו יוצרים זכויות 

או  /ו שתעלה טענה ככל  לתחרות. שהוגשו  מהצילומים כתוצאה או/ו בשל  הנגרם אדם

דרום השרון כלפי תביעה או/ו  דרישה כלשהו בקשר  המועצה האזורית  יהא  ,  לצילום 

ההוצאות   למלוא בעקיפין, או/ו במישרין לבדו, אחראי הצילומים מגיש הנזקים, 

או תביעה כלשהי,  /ו מטענה כתוצאה השרוןמועצה האזורית דרום ל שייגרמו וההפסדים

או  /ו במוניטין או פגיעה/ו רוחני קניין דיני  הפרת  או /ו  יוצרים זכות הפרת בגין  לרבות,

המועצה   את לשפות ולפצות אחראי יהא הצילומים מגיש המצולמים.  בפרטיות פגיעה

 ובגיןכאמור,   משפטייםהליכים   במסגרת  לו  שיגרמו  הוצאות בגין האזורית דרום השרון 

 . אלו מהליכים כתוצאה  לו שיגרמו הנזקים 

 המשתתף  אחריות 11

המועצה האזורית  ו בלבד, אחריותו עושה כן על בה, הכרוך ובכל  בתחרות, המשתתף כל 11.1

 עם התחרות, בקשר פעולה עמם המשתף שלישי צד כל או/ו מטעמה  מי או/ ו  דרום השרון

 גוף רווח )לרבות נזקי ואובדן הוצאה הפסד, עקיף, או ישיר נזק,  לכל אחראים יהיו  לא

ומבלי לתחרות  הקשור  בכל  למשתתף ייגרמו  אשר  נפש(  ועוגמת לרבות   לגרוע הזו, 

 תנאי התחרות, לאופן לעדכון  התחרות,  ביצוע  לאופן הקשור בכל  האמור,  מכלליות

 או/ ו תקבל פעולה אשר או/ו החלטה ולכל הפרס, ומימוש קבלת  לאופן  הזוכה,  קביעת

 . בתחרות ההשתתפות  סמך  על תעשה

מעשה  של במקרה  המשתתף כלפי אחריות  בכל לא תישא  המועצה האזורית דרום השרון 11.2

עם  בקשר  כלשהו שלישי צד עם מחלוקת לרבות כלשהו, שלישי צד של מחדל או/ו

 . התחרות

 השיפוט אופן 12

 המקצועית והאמנותית, האיכות  על מרבית הקפדה תוך  השיפוט את בצעת ועדת הפרס  12.1

 . לעיל 9בסעיף  המתוארים לקריטריונים  בהתאם

 .הודעה  כך על  יקבל  לתערוכה  נבחרה שתמונתו משתתף 12.2

  ת מחויב  הא אינ יהבלעדי וה הדעת שיקול  פי  על  הזוכים הצילומים  את  בחר ת ועדת הפרס 12.3

 . הלנמק את החלטת
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 . כספית תמורה  ללא  ו יפעלחברי ועדת הפרס  12.4

 התחרות  את להשהות  או לבטל הזכות 13

 להשהות או לשנות לסיים, דעתה הבלעדי, לבטל, לשיקול הכפופה ,זכותה על שומרת מועצהה

 מכך. כתוצאה דרישה או/תביעה ו או /ו טענה כל  תהיה לא התחרות ולמשתתפים את


