סיעור הכתיבה של "השילוח" – 2021 ,תקנון
ירושלים ,כ"ו באלול תשפ"א 15.09.20

כל האמור בתקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ותקף לגברים ולנשים במידה זהה.

א .ההצעות
 .1בתחרות יתקבלו להשתתפות אך ורק הצעות למאמרים מקוריים ,שטרם פורסמו בכל דרך או מסגרת,
לרבות בדפוס או במדיה אלקטרונית.
 .2יתקבלו הצעות בעברית בלבד.
 .4על ההצעות להישלח לכתובת המייל  - contest@hashiloach.org.ilעד ל ,30.11.2020-י"ד בכסלו
תשפ"א .הצעות שלא תגענה לתיבה זו עד לסוף היום הנ"ל (חצות) לא תוכלנה להשתתף בסיעור הכתיבה.
 .5יש להגיש את ההצעות תחת שמם המלא של מחבריהם .הצעות שתוגשנה תחת שמות בדויים ,או שלא
על דעת מחבריהם ,תיפסלנה.
 .6אין הגבלה על מספר ההצעות שאדם מגיש לתחרות.
 .7כדי שההצעה תיכלל בתחרות ,על המציע לצרף למאמר את כל פרטיו האישיים ,לרבות :שם פרטי ,שם
משפחה ,כתובת דואר מלאה ועדכנית ,כתובת דואר אלקטרוני תקינה ועדכנית ,מספר(י) טלפון.

ב .הסדנה
 . 8חלק ממציעי ההצעות יוזמנו להשתתף בסדנה בת שני שלבים ,במהלכה יסייעו לכותב/ת להפוך את
ההצעה למאמר .בשלב הראשון יום אוריינטציה שיערך לקראת סוף חודש ינואר ובשלב השני יומיים מרוכזים
בתנאי בית מלון.
 .9ההשתתפות בסדנה מותנית בהתחייבות לנוכחות מלאה ובתשלום דמי השתתפות בסך  .₪ 500במקרה
של עיכוב בתשלום דמי ההשתתפות ,הסכום ינוכה משכר הסופרים שיוענק למחבר/ת עם פרסום מאמרו.
 .10השתתפות בסדנה פירושה גם הענקת זכויות הפרסום של המאמר שייכתב במהלכה לכתב העת
"השילוח" ולאתר כתב העת ,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.
 .11פרסום המאמר יזכה את הכותב בסכום של  ₪ 5000למאמר באורך מלא ( 10000–3000מילה),
כמקובל ב'השילוח'.

ב .אופן השיפוט
 .12המאמרים שנוצרו בעקבות הסדנה יוגשו לוועדה חיצונית של שני קוראים/קוראות שייבחרו על ידי מערכת
'השילוח' ,בתוספת מו"ל 'השילוח'.
 .13במקרה של קשרי חברות בין כותב המאמר לאחד מחברי צוות השיפוט ,יפסול חבר צוות השיפוט את
עצמו מניקוד המאמר וימנה אדם אחר לדון בו.
 .14חבר השופטים יבחר שלושה מאמרים שיזכו בפרסים .מאמר שיזכה בפרס ראשון על סך ,₪ 10,000
ושני מאמרים שיזכו בפרסים שניים על סך  ₪ 7,000כל אחד.
 .15כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור .כמו כן ,אין צוות השופטים מתחייב 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 יום שישי ,י"ח באייר תשפ"א ,ה-
30.04.2021
 . 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 לתאריך כ' בסיוון תשפ"א ,ה.31.05.2021-

שונות
 .1שליחת הצעה לתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון זה.

