
 

                                                   

 תחרות צילום תקנון 
 בנושא

 העבודה + בעולם  60בני מבוגרים 

 

 . מבוגרת בישראלהאוכלוסייה האנו מעלים על סדר היום את  מתארכתבעידן של תוחלת חיים 

+  60בני    עצמם אלפי עובדים מבוגרים לאחר שנים של עבודה והתפתחות מקצועית ואישית מוצאים את  
 .  לפרוש   מחוץ לשוק העבודה מתוך תפיסה שגויה כי הגיע זמנם

יציאה לפנסיה איננה פרישה מעבודה ו  תוחלת החיים הולכת ועולה, ועבור חלק מהאנשים   במדינת ישראל 
מעסיקים רבים כבר    עבודה. גם ה  עולם רצונם להמשיך ולהיות חלק מבו   בשלב זה של חייהם  רלוונטית עוד 

 . עבורםארגוני וכלכלי  יודעים כי צוותים רב גיליים הם נכס 

  )להלן:    Skillit  - ו כלכלה , משרד ההמשרד לשוויון חברתי  בשיתוף  510681414ח.פ.  ג'וינט ישראל חל"צ  
"התחרות"(.    להלן:)   העבודה   עולם ב+  60בני  מבוגרים  בנושא  להכריז על תחרות צילום    שמחיםסקיליט(  

לייצר מבט על    -  מטרת התחרות   .התחרות תתקיים במסגרת מהלך לקידום תעסוקה איכותית למבוגרים
העבודה60בני    מבוגרים בעולם  ממנה  בישראל  +  הנובעות  המשמעויות  הזדקנות    ולמגוון  המאפשרות 

 שנות חיים.    100מיטבית, בריאה ומוצלחת בעידן של 

הכוללות דימוי הפתוח    סטילס   ה / תמונות תמונלשלוח  , חובבי צילום ולקהל הרחב  התחרות קוראת לצלמים
יש לצרף    הצילום לצד    עובדים במקום עבודתם.   + 60בני  אנשים מבוגרים    המתעדיםלפרשנותכם האישית  

שמסכם את התובנות  או    של הצלם לתמונהשמבטא את הפרשנות ו/או את התובנות  קצר  הסבר  משפט /  
 .  של המצולמים לחיים מתוך ניסיונם רב השנים 

 .הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול בעולם הג'וינט 
בישראל, פועל הג'וינט כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הממשלה,  

 הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל.  
  ובשיתוף ממשלת ישראל פועל הג'וינט לפיתוח פתרונות להזדקנות מיטבית אשל -ג'וינט באמצעות אגף 

 . שנות חיים 100בקהילה בעידן של 
תחומי פעילותו עוסקים בהכנה לפרישה ותכנון תקופת החיים החדשה, בשיפור ובשימור תפקוד, במניעת  

 הידרדרות ובדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה.  
וון עשיר של שירותים  ומעלה החיים היום בישראל נהנים היום באופן ישיר ועקיף ממג 65כמיליון בני 

 . ותוכניות בכל הארץ שפיתח אשל בחמישים השנים האחרונות

הינו אחד מהאתגרים החברתיים שהג'וינט בשיתוף משרדי   מהלך קידום תעסוקה איכותית למבוגרים 
שנות חיים מהווה אתגר לחברה בישראל   100הממשלה הציבו לשנים הבאות. פיתוח קריירה בעידן של 

 תפיסות חברתיות ואישיות, שוק העבודה, רגולציה וכלים ומיומנויות לפרט.   – ברבדים רבים 

 , המשרד לשוויון חברתי וגו'ינט ישראל תבת ואשל. הלהכלכאת המהלך מובילים משרד 

killitS אומנים ליוצרים,   ופונה  תחרותית במתכונת חברתיים  קמפיינים  המעלה מקוון חברתי  מיזם  הוא  
  קורא"   ל"קול  ובהתאם מגוונות  יצירות   באמצעות בקמפיינים   להשתתף  הדרך" באמצע  טובים  ו"אנשים

 . ועוד( עיצוב   אנימציה, כתיבה,  וידאו,  סטילס, )צילום קמפיין  בכל  שמתפרסם 
פרסים כספיים נאותים   מוצעים אך בתמורה   ,ת היצירותלארוב הקמפיינים כרוכים בתשלום סמלי בעד הע

 .תוכמובן במה מכובדת לכל יצירה שמוגש
 

 

 



 

 

 

 תנאים כלליים 

   .זה תקנוןהוראות ל בכפוף  נערכת  התחרות   (1

 התקנון  של הוראותיו את  עליו מקבל  הוא כי המשתתף  ומצהיר מאשר גשת תמונה לתחרות, ה  בעצם (2
 .ועניין דבר לכל  ויחייבו עליו  יחול  התקנון  ומסכים כי

תקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התחרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד. מובהר בזאת,  ה (3
 כי כל האמור בלשון זכר הינו גם בלשון נקבה במשמע.  

 

     עלות
  תמונות   לשתי ש"ח  50 - ו אחת   לתמונה ש"ח  30  של   הגשת תמונות לתחרות כרוכה בדמי רישום בסך

 . התחרות לכיסוי עלויות  ומעלה 

 שתתפות בתחרותתנאי סף לה 

   צלם מקצועי או חובב –  ישראל תושב הוא  "(משתתף: "ה)להלן   מגיש המועמדות (1

 . המועמדות שהינו גם בעל זכויות היוצרים בהן  צולמו על ידי מגישאשר   מקוריות הן תמונות תמונות ה (2

 בישראל.  צולמו התמונות  (3

 אינם רשאים להגיש מועמדות לפרס.    סקיליט ועובדי  ישראל - 'וינטג עובדי  (4

 התמונות הגשת   אופןהנחיות ל 

יתקבלו תמונות אשר ישלחו בכל דרך    . אתר התחרות בלבדתמונות לתחרות דרך  ניתן להגיש   (1 לא 
 https://www.skillitogether.com/joint   אתר התחרות:אחרת. 

   תמונות שונות.  3עד לתחרות  להגיש  ניתן   (2

  . מגה 2על בגודל שלא יעלה    jpegל תמונה תוגש בקובץ  כ (3

ים או  ואשר צולמו בהסכמת המצולמ  ניתן להגיש אך ורק תמונות אשר צולמו ע"י המשתתפים בתחרות  (4
 . בנסיבות שאינן מצריכות קבלת רשות מהמצולמים 

בטעם  או / פגיעה ברגשות ותכנים לא ראויים ו/או   ןבהאין  כל עוד    , ניתן להגיש תמונות מכל סוג שהוא (5
 .  ו/או הפרת הפרטיות ו/או כל דין  הטוב

 תמונות המציגות קטינים. אין להגיש  (6

 ט ועדת השיפו

ואנשי מקצוע מעולמות הצילום, ובהם   ותבת  אשל -אנשי מקצוע מארגון ג'וינט  ועדת השיפוט הם   חברי  (1
 אמנים ומרצים לצילום בארץ ובעולם.  צלמים,  

 . המשתתף שם  ציון ללא ,  אנונימי באופן  השיפוט  ועדת  בפני תוצגנה בתחרות  התמונות (2

 מבין התמונות שיוגשו לתחרות.  תמונות  5חר ועדת השיפוט תב (3

https://www.skillitogether.com/joint


 

 

 

ששלח יותר מתמונה אחת. במקרה כזה יעלו התמונות של אותו    למשתתףלא תתאפשר זכייה כפולה   (4
 לסבב שיפוט נוסף.   ר יוצ

כספי:    אותן   שצילם   היוצר   את   יזכו ,  ביותר  הגבוה  הניקוד   את   קבלו י ש  התמונות   שלוש (5  בפרס 
 . ש"ח   500 – ₪ ומקום שלישי   1,000 –₪, מקום שני  1,500מקום ראשון: 

 

 לוח זמנים  

 . 23:59בשעה  30.11.2021 -ה שלישי ביום  ותיסגר   1.11.2021שני  ם  ביופתח  יהתחרות ת  (1
 

  דקות,   45-כ בן  קצר  ו/או באירוע מקוון    באמצעות המייל   2021  בר דצמשמות הזוכים יפורסמו בחודש   (2
הזוכים על  שיכריזו  שיפוט  ונציגי  מגישי התמונות  יוזמנו  על התחרות, התמונות  שאליו  מידע  בנוסף   .

התחרות  יוזמי  בדיגיטל ובדפוס כפי שימצאו    – שמות הזוכים יפורסמו גם בערוצי המדיה והתקשורת  ו
 לעשות. 

 
אמצעות הודעה  ב  הנ"ל ו/או להאריכם  יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים  (3

 אתר התחרות ו/ או רשתות חברתיות.  ו/או לציבור 

 זכויות קניין רוחני 

 הזכויות  כל בעל צילם את התמונה וכי הוא   הוא כי  משתתףכל   ומאשר מצהירהגשת תמונה לתחרות  ב (1
 . ת ההשתתפות בתחרות הפרה של סעיף זה מהווה עילה לפסילה. בתמונ

)לרבות זכויות    בתמונות ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות      כל משתתף  (2
 . מוסריות( בכפוף לתקנון זה

כל אחד    מעניקפי החוק,  -בעצם השתתפות בתחרות ובמידה המותרת על   מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  (3
שלישיים המעורבים בשיווק )להלן  ומכוחם לגורמים    סקיליטמיזם  ול  לג'וינט  בתחרותמשתתפים  המן  

  וללא ללא תשלום תמלוגים  ,עולמית - רשות בלתי חוזרת, לא בלעדית, כלל,  "המשתמשים המורשים"(
 : המאפשרתהגבלה בזמן, 

 
   דפי מוצר באינטרנט שימוש ולפרסום בלפורמט שנדרש ל  השינוי, עריכה, העתקה, שכפול והתאמ)א(    

 . ולחומרים שיווקיים  

בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים שהם מכילים, לרבות כל שם, מקום או דיוקן  )ב( פרסום ושימוש  
המדיה   סוגי  בכל  להכיל,  עשויים  לרבות  שהם  שהוא,  וסוג  מין  דיגיטלית  מודפסת,  מדיה  מכל 

 . ואלקטרונית, מחשבים ומדיה אורקולית )קיימת כיום או שתיוצר בעתיד(

כאמור תהיה תקפה בכ ו/או  הרשות  אישור  קבלת  ו/או  ללא מתן הודעה  וזאת  בכל שפה  ל העולם, 
ו/או פרסום תחרות הצילוםבקשר  יהיה  תשלום תמורה כלשהי ובלבד שהשימוש בהם   ו/או    לקידום 

 . מובהר כי עורכי התחרות לא יעשו שימוש מסחרי בתמונות. פעילות ג'וינט ישראל במסגרת 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

הרשות כאמור ניתנת על ידי כל משתתף בתחרות, בין שתמונתו נבחרה    למען הסר ספק מובהר כי   (4
 ע"י ועדת השיפוט ובין אם לאו. 

מצהיר כי התמונות אשר יוגשו לתחרות אינן כפופות להסכם או הסכמים כלשהם עם צד  כל משתתף   (5
ג'וינט לחייב את  או-שלישי שיכול  סקיליט  את  אשל  ישות    מיזם  או  לכל אדם  לשלם תשלום כלשהו 

 בעקבות שימוש או בדימויים או בזכויות עליהן.  

 פרטיות 

קיבל את הסכמת המצולם/ים     הוא  כי  משתתףכל   ומאשר  מצהיר לתחרות    תמונות הגשת תמונה/ב (1
לצילום התמונה ולהגשתה לתחרות וכי אין בצילום התמונה ו/או בהגשתה לתחרות כדי להפר כל זכות  

 ולמים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. של המצ 

  במהלך ההרשמה על ידו  נתונים אישיים שיימסרו  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף מאשר כי   (2
מעובדים,  לתחרות להיות  עשויים  אלקטרוני  דואר  וכתובת  דואר  למשלוח  כתובת  שם,  לרבות   ,

 מאוחסנים ומשותפים וכן עשוי להיעשות בהם שימוש אחר למטרות התחרות ובמסגרת התחרות.  

כי   (3 סקיליט ו/או    ג'וינט המובהר  הצלם    יםעשוי   מיזם  ופרטי  הזהות  לאימות  אלה  בנתונים  להשתמש 
 המשתתף.  

 . ההשתתפות בתחרות אי מסירת מלוא הנתונים הנדרשים בעת ההרשמה עלולה להביא לפסילת  (4

כי  משתתף  ה (5 סקיליט   - ו  ג'וינט המסכים  ובתמונות  יהיו    מיזם  בדיוקנו  ו/או  בשמו  להשתמש  רשאים 
בחומרים פרסומיים  וכן  תחרות  ב ם כמשתתפים ו/או כזוכים  לשם הצגתתשלום,  ללא  שהוגשו לתחרות,  

 . ושיווקיים של הגופים הנ"ל, במשך פרק זמן סביר לאחר סיום התחרות 

 ברירת דין, סמכות שיפוט, בוררות   (6

הוראות תקנון זה תהיינה כפופות ותפורשנה בהתאם לחוקי מדינת ישראל; אפילו ייקבע כי הוראה כלשהו  
יוותרו בעינם ויעמדו בתוקפם. הצלם  מהוראות תקנון זה בטלה או לא ניתנת לאכיפה, כל יתר תנאי התקנון  

משפט   לבתי  משפטיים  לצווים  בקשות  או  תביעות  להגיש  הזכות  על  מפורשות  בזאת  מוותר  המשתתף 
כלשהם, ומסכים לכך שכל מקרה של מחלוקות או טענות הנובעות מן התחרות יוכרע בבוררות על פי חוק  

הבלעדי שלה, ותוצאות  פה לשיקול הדעת  ועדה הינה סופית, כפוו הבוררות ובהתאם לו בלבד. החלטת ה
 החלטתו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.  
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