
 

 

 

שפת הסימנים הישראלית המדור ל   

  אלול תשפ"ב

2022ספטמבר   
 

 שפת הסימנים הישראלית מדור לל תחרות לעיצוב סמליל

תכם, מעצבים ומעצבות בעלי זיקה לשפת הסימנים, א  נהמזמית  ללשון העברי  האקדמיה

לעיצוב   בתחרות  פעילות  שהסמליל  להשתתף  את  הסימנים  ילווה  לשפת  המדור 

 ויוצג לצד סמליל האקדמיה. )להלן: "האקדמיה"( הישראלית באקדמיה ללשון העברית

לשמר  במטרה 2022−המדור לשפת הסימנים הישראלית הוקם באקדמיה בשנת תשפ"ב

 ת שפת הסימנים.ולפתח א

 

 התקנון

 ת הסימנים הישראלית וייצג אותה.  את מהותה של שפשישקף  )לוגו(    סמליליצירת    מטרת התחרות: .א

 . ₪  3,500: הפרססכום  .ב

 על המתמודדים להיות בעלי זיקה לשפת הסימנים הישראלית. תנאי סף:  .ג

 צוות השיפוט .ד

 .הצוותמנכ"לית האקדמיה תמנה את חברי צוות השיפוט ואת יו"ר  •

  חברי הקהילה החירשת., שבעה מהם חבריםשמונה צוות השיפוט ימנה  •

 .זהות חברי צוות השיפוט תישאר חסויה עד מועד ההכרזה על הזוכה •

 החלטת הצוות תתקבל ברוב קולות. •

 לערעור.  ניתנת  הואינ סופית הצוות החלטת •

 הנהלים  .ה

 רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. תמודדכל מ .1

 הפרס יוענק לזוכה אחד.  .2

להגיש אך ורק הצעה מקורית שהוא עצמו יצר ושלא נעשה בה שימוש בחלקים    המתמודדעל   .3

 או שימוש של צד ג'.   שעליהם יש זכויות יוצרים 



 

 

ל לפי  ווהכ –  הצעה שוםהאקדמיה וצוות השופטים יבחרו את ההצעה הזוכה, או שלא יבחרו ב .4

 תם הבלעדי. שיקול דע

,  בסמליל   זכויותמלוא הלחתום על מסמך של העברת  התחייבות הזוכה    – לקבלת הפרס  תנאי   .5

יהיו בבעלותה הבלעדית של  ל  באופן שכל הזכויות הקנייניות בסמלי  לרבות זכויות היוצרים, 

 . ההתחייבות בנוסח המצורף לנהלים אלו תוגש עם הגשת ההצעות לתחרות. האקדמיה

  ולערוך בו שינויים על פי שיקול   הלצרכישנבחר    הסמליל להתאים את  אית  אקדמיה תהיה רשה .6

 הבלעדי. דעתה

מצהיר ומאשר כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא   תמודדבהשתתפות בתחרות המ .7

 יחול עליו לכל דבר ועניין.  

עילה או    מתמודדולא תהיה ל  ,שלא פעל לפי כללי התקנון  מתמודדהאקדמיה רשאית לפסול   .8

 טענה לדבר הפסילה.

דעתה הבלעדי את התחרות .9 ולפי שיקול  בכל עת  לא    תמודדיםולמ  ,האקדמיה רשאית לבטל 

 טענה בעניין זה נגדה או נגד מי מטעמה. תהיה כל

מובהר כי תשלום המס יחול על הזוכה בפרס ולא על האקדמיה וינוכה מס כחוק )אם הזוכה  .10

 המס ינוכה לפי האישור ועל פי חוק(.   –ניכוי מס או על שיעור מס מופחת ־יביא אישור על אי

 הגשה תבנית ה . ו

 –  להלןכתובת הדואר האלקטרוני האמורה ל יש לשלוח

 ;  ברזולוציה גבוהה PDF קובץב את הסמליל .א

 שורות מודפסות בלבד. 10עד  – WORD קובץבלסמליל ותיאורו דברי הסבר  .ב
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 הישראלית  שפת הסימניםמדור ללהצעה לתחרות לעיצוב סמליל לנספח 

 נוסח בלשון זכר 

 

  _________________ הח"מ  אקבל ת"ז  אני  אם  כי  מסכים  שאני  מאשר   ________________

)לוגו( למדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה   עיצוב הסמליל  בפרס בתחרות  זכייתי  על  הודעה 

 כנסו לתוקפן ההתחייבות וההצהרות המפורטות להלן, שאני מקבל על עצמי.  יללשון העברית, י

הוא יצירה מקורית שלי אשר אני  "(הסמליל"אני מצהיר כי הסמליל שהצעתי לתחרות )להלן:  .1

  , לא השתמשתי בכל יצירה שאינה מקורית שלי ביצירת הסמליל  הבעלים של הקניין הרוחני בה.  

אני מצהיר כי לא העברתי  מו כן  לא הפרתי בהליך היצירה של הסמליל כל זכות קניין של צד ג'. כ

 לשימוש בסמליל הזוכה לצד ג' כלשהו.  ןולא אעביר כל רישיו

אני מאשר שעם קבלת ההודעה על הזכייה בפרס וכתנאי לקבלתו, יעברו כל זכויות היוצרים   .2

ון העברית, וזאת בלי צורך בפעולה נוספת כלשהי, בסמליל לבעלותה המלאה של האקדמיה ללש

 וחתימתי על התחייבות זו היא חתימה על מסמך העברת הזכויות בסמליל לכל דבר ועניין. 

הזכות למנוע  תוא [קרדיט]זכה אני מוותר על זכותי המוסרית בסמליל )הכוללת את הזכות למ   .3

 שינויים ביצירה(. 

את הסכמתי שהאקדמיה תעשה שימוש בסמליל לפי שיקול  אני נותן    ,בלי לגרוע מן האמור לעיל .4

 דעתה של האקדמיה כולל שינויים והתאמות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 למניעת ספק, האקדמיה תהיה פטורה לתת מזכה אם וכאשר ייעשה שימוש בסמליל.  .5

 לא לעשות שימוש בסמליל. שידוע לי כי האקדמיה רשאית להחליט  .6

כי אשפה את   .7 הוצאות אני מצהיר  נזק שייגרם לה, לרבות  כל  האקדמיה ואפצה אותה מפני 

 בשל הפרה שלי את האמור לעיל.   ,גרמו לאקדמיהימשפט ושכר טרחת עו"ד שי

 

 

___ֹֹֹֹ__ֹֹֹֹ __   ________ __    ___________ 

  תאריך          חתימה        שם מלא  

  



 

 

 הסימנים הישראלית שפת מדור לנספח להצעה לתחרות לעיצוב סמליל ל

 נוסח בלשון נקבה 

 

אני הח"מ _________________ ת"ז ________________ מאשרת שאני מסכימה כי אם אקבל 

)לוגו( למדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה   עיצוב הסמליל  בפרס בתחרות  זכייתי  על  הודעה 

 ללשון העברית, ייכנסו לתוקפן ההתחייבות וההצהרות המפורטות להלן, שאני מקבלת על עצמי.  

הוא יצירה מקורית שלי אשר    "(הסמליל"אני מצהירה כי הסמליל שהצעתי לתחרות )להלן:   .1

אני הבעלים של הקניין הרוחני בה. ביצירת הסמליל לא השתמשתי בכל יצירה שאינה מקורית  

שלי, לא הפרתי בהליך היצירה של הסמליל כל זכות קניין של צד ג'. כמו כן אני מצהירה כי לא 

 לשימוש בסמליל הזוכה לצד ג' כלשהו.  ןיר כל רישיוהעברתי ולא אעב

אני מאשרת שעם קבלת ההודעה על הזכייה בפרס וכתנאי לקבלתו, יעברו כל זכויות היוצרים  .2

בסמליל לבעלותה המלאה של האקדמיה ללשון העברית, וזאת בלי צורך בפעולה נוספת כלשהי, 

 זכויות בסמליל לכל דבר ועניין. וחתימתי על התחייבות זו היא חתימה על מסמך העברת ה

זכה ]קרדיט[ ואת הזכות למנוע  .3 אני מוותרת על זכותי המוסרית בסמליל )הכוללת את הזכות למ 

 שינויים ביצירה(. 

נות  .4 אני  לעיל  האמור  מן  לגרוע  לפי  נת  בלי  בסמליל  שימוש  תעשה  הסכמתי שהאקדמיה  את 

 ל דעתה הבלעדי. שיקול דעתה של האקדמיה כולל שינויים והתאמות לפי שיקו

 למניעת ספק, האקדמיה תהיה פטורה לתת מזכה אם וכאשר ייעשה שימוש בסמליל.  .5

 ידוע לי כי האקדמיה רשאית להחליט שלא לעשות שימוש בסמליל.  .6

כי אשפה את האקדמיה ואפצה אותה מפני כל נזק שייגרם לה, לרבות הוצאות    האני מצהיר .7

 בשל הפרה שלי את האמור לעיל.   ,משפט ושכר טרחת עו"ד שייגרמו לאקדמיה

 

 

 __ֹֹֹֹ__ֹֹֹֹ___    __________    ___________ 

 תאריך           חתימה        שם מלא  

 


