בס"ד

תחרות כתיבה של "צריך עיון" – חורף תשע"ט – תקנון
כל האמור בתקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ותקף לגברים ולנשים במידה זהה.

א .המאמרים
 .1בתחרות יתקבלו להשתתפות אך ורק מאמרים מקוריים ,שטרם פורסמו בכל דרך או מסגרת ,לרבות
בדפוס או במדיה אלקטרונית ,וכן שלא השתתפו בתחרויות כתיבה אחרות.
 .2על המאמרים לעסוק בנושא הקשור במישרין או בעקיפין לחברה החרדית ,כדוגמת הנושאים שפורטו
ב"קול קורא" שפורסם לקראת התחרות כהמלצה .במקרה של ספק על התאמת המאמר לנושא ,ההחלטה
שמורה לחבר השופטים (ראה פרק ב  1להלן).
 .3יתקבלו מאמרים בעברית בלבד .על המאמרים להישלח כקובץ וורד ,ולעמוד על היקף של בין  3000ל-
 7000מילה .
 .4על המאמרים להישלח לכתובת המייל  - iyun@iyun.org.ilעד לראש חודש ניסן תשע"ט –  6באפריל
 .2019מאמרים שלא יגיעו לתיבת המייל עד לסוף היום הנ"ל מכל סיבה שהיא ,לא יוכלו לזכות בפרסים.
 .5יש להגיש את המאמרים תחת שמם המלא של מחבריהם .מאמרים שכבר פורסמו ,מאמרים שהוגשו תחת
שמות בדויים ,ומאמרים שהוגשו שלא על דעת מחבריהם ,ייפסלו.
 .6אין הגבלה על מספר המאמרים שאדם מגיש לתחרות.
 .7כדי שהמאמר ייכלל בתחרות ,על שולח המאמר לצרף למאמר את כל פרטיו האישיים ,לרבות :שם פרטי,
שם משפחה ,כתובת דואר מלאה ועדכנית ,כתובת דואר אלקטרוני תקינה ועדכנית ,מספר(י) טלפון.
 .8שליחת מאמר לתחרות פירושה גם הענקת זכויות הפרסום שלו לכתב העת "צריך עיון" בגרסה המודפסת,
ולאתר כתב העת ,וזאת ללא תמורה וללא צורך בקבלת הסכמה מראש או מתן הודעה מוקדמת ,היה וכתב
העת מעוניין לפרסם את המאמר בתוך שנתיים מיום סיום התחרות .אם המערכת הודיעה שהיא אינה
מתכוונת לפרסם את המאמר ,או אם חלפו שנתיים והמאמר לא פורסם ,הזכויות ישובו למחבר .
 .9במקרה של פרסום מאמר ,כאמור בסעיף  ,8שנשלח לתחרות ולא זכה בפרסים ,ישולם למחבר המאמר
תשלום רגיל כפי המקובל בכתב העת.

ב .אופן השיפוט
השיפוט ייערך על ידי חברי מערכת "צריך עיון" (העורך ,מנהל כתב העת ,עורך המשנה ,ואנשים
.1
מטעמם; להלן" :חברי המערכת" או "חבר השופטים" – תמיד בהרכב אי-זוגי) ,בהחלטת רוב .יו"ר חבר
השופטים יהיה עורך "צריך עיון" .ליו"ר שמורה הזכות לצרף לחבר השופטים שופטים נוספים לפי שיקול
דעתו.
השופטים לא יידעו את זהות מחברי המאמרים עד לאחר ההחלטה על הזוכים בפרסים .להבטחת
.2
עניין זה ,מנהל המערכת ישמור את המאמרים המגיעים ללא פרטים מזהים ,וינהל אצלו רישום הקושר בין
המאמרים לבין מחבריהם.

בכל מקרה ,אם כלל זה הופר – כגון ,ששם הכותב נודע לאחד השופטים או שהזהות עולה מתוך
.3
הטקסט או מהיכרות קודמת עימו – הדבר לא יפסול את המאמר מהשתתפות ולא את השופט מהכרעה.
חבר השופטים יקבע ,לאחר קריאת המאמרים שהוגשו ,את דירוגם הסופי .הפרסים יוענקו
.4
למאמרים שידורגו בארבעת המקומות הראשונים.
חבר השופטים רשאי להכריע שהמקום הראשון והפרס הכספי לו הוא זכאי יחולק בין שני מאמרים.
.5
הדבר לא ישפיע על המקום השני והשלישי והרביעי (שיהפכו במקרה זה לשלישי ורביעי וחמישי) .
כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור .כמו כן ,אין צוות השופטים מתחייב
.6
להסביר את שיקוליו למשתתפים .על הכותבים להמנע מליצור קשר עם השופטים ו/או לנסות לשדל או
ללחוץ עליהם לקידום עניינם .היה וכותב יצר קשר או הפעיל לחץ – רשאי יו"ר חבר השופטים לפסול את
המאמר מהשתתפות.

ג .מתן הפרס
 .1על חבר השופטים להכריע ולפרסם את הזוכים בתחרות לכל המאוחר עד ראש חודש תמוז תשע"ט 4 ,
ביולי .2019
 .2מתן הפרס מותנה בנכונות הזוכים להשתתף בטקס הענקת הפרסים ,אם ייקבע כזה על ידי המערכת,
ולהשתתף בפרסומים ברשת ובעיתונות אודות הזכייה ,אם תיזום המערכת כאלה ,במהלך שלושת
החודשים שלאחר הזכייה.
 .3הפרסים הכספיים יועברו לזוכים עד ל 15-באוגוסט .2019

שונות
 .1שליחת מאמר לתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון זה על כל סעיפיו .לא יתקבלו טענות בדבר אי קריאת
ו/או הבנת התקנון ו/או הסכמה לסעיף מסעיפיו.

