
 

  תורה לקראת ערכהתקנון רכס לתחרות עיצוב 

  

  הוראות כלליות .1

  רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.התחרות מאורגנת על ידי 

  ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

למעצבי מוצר  ,פקולטות לעיצוב ברחבי הארץההשתתפות בתחרות מיועדת לתלמידי 

 מעצבים תעשייתיים.לו

  .והוא מתייחס לשני המינים ,מי נוחות בלבדתקנון זה נוסח בלשון זכר מטע

  

 תנאי ההשתתפות .2

מעצבי ל. התחרות פתוחה לבודדים ולקבוצות, שלב אחד בלבד וכוללת  ,התחרות פומבית

 .מעצבים תעשייתייםלמוצר ו

  :תהליך הקבלה לתחרות

הכולל הצהרת המועמד כי הפרויקט  ,למלא את טופס ההשתתפות בתחרותעל המועמד 

 רכס באתר מופיעקורית שלו, וכי אינו מפר כל זכות של צד שלישי. הטופס הוא יצירה מ

  להגיש את ההצעה בהתאם לכללים ולתקנון המפורטים להלן.יש ו ,פרויקטים חינוכיים

  

 לוח זמנים .3

  .2017 ינואר 18 :פרסום התחרות וקריאה להשתתפות

  .2017במרס  15: פרויקטיםהמועד אחרון להגשת ונעילת התחרות 

 

  .2017 אפריל זת הזוכים והענקת הפרסים במהלך חודש הכר .4

  

  מידע ושאלות ,הגשה

באתר רכס מופיע ש ,לתחרותהרשמה  טופס עשה באמצעות מילוייהשתתפות בתחרות ת

https://www.reches.co.il/event/79 הגשת הצעה על פי המפורט בתקנון זה.בו  

 :להפנות לכתובת דוא"ל אפשרהגשה למשימה או לבנוגע לתחרות, שאלות 

main@reches.co.il תחרות עיצוב: נושא המייל היאכותרת כש.  

 

 אופן הגשת ההצעות .5

  :לפי הדרישות הבאות על המוצר להיות מוגש

 ליצרן.העביר לתוכל רכס שבצורת פרוטוטייפ (אבטיפוס),  .1

  ,main@reches.co.ilשיישלח לכתובת  ,PDFמפרט בקובץ . 2

 .תחרות עיצוב: נושא המייל היאכותרת כש



 

  

  מפרט המוצר והדגשים החשובים .6

  הדגשים בעיצוב

  התייחסות העיצוב לרובד תרבותי ולשפה החזותית*

  ב- א ותתילמידי כת -למשתמשים התאמת העיצוב *

  (חוזק המארז) *התאמת העיצוב לשימוש

  התאמת העיצוב לייצור*

  *עלות משוערת של המוצר

  אפיון הערכה

  :הבאים פריטיםההערכה כוללת מארז ובו 

  לכל היותר עמודים 56 של עובי, במ"ס 21/27 בגודל חוברת •

 מ"ס  9/13/2 בגודל קלפים חבילת •

 מ"ס 21/27 דף בגודל מדבקות •

 מ"ס 21/27 בגודל כנסת בית להכנת רוספ קרטון •

 :)הכנסת בית מבנה לתוך שייכנסומקרטון פרוס ( פריטים •

  סאותיכ, ספסלים, ציבור שליח ,דוכן, במה, קודש ארון

 כנס לארון הקודש)י(שי תורה ספר יצירתל פרוס קלף •

  םלמוצרי בהתאם הערכה עובי. מ"ס 22/28 המארז גודל •

  .לכל היותר גרם  800: האביזרים כולל הערכה משקל •

  .ם לכל היותרגר 400. משקל כל האביזרים ם לכל היותרגר 400משקל המארז לבד 

  

   לא תיכללנה בתחרות. ,הגשות אשר תישלחנה שלא לפי ההנחיות אשר ניתנו לעיל

   2017במרס  15 תאריךב אמועד האחרון להגשת הפרויקטים הו

  ההגשות לא יוחזרו לידי המשתתפים.

  

 שופטי התחרות .7

ועדת הפרס הוא  שב ראשאנשים. יושלושה מונה  ,פרויקט הזוכהבחבר השופטים שיבחר 

  רכס. ם שלנציגי שניעדה חברים עוד ובו .ד"ר שרגא בר און

  

 קריטריונים –תהליך השיפוט  .8

יבחנו על פי אמות מידה של חדשנות, אסתטיקה, עיצוב טוב, שימוש מושכל יההגשות 

  ווק מסחרי.ישלשימושיות וישימות לייצור ושל חומרים, פוטנציאל ביות ווייחודי בטכנולוג

  ניתנת לערעור.ואינה הפרויקט הזוכה תהיה סופית על הכרעת השופטים 

  חבר השופטים איננו מחויב לנמק את החלטתו.



 

  :הפרסים

  .400$עד  כרטיס טיסה ללונדון –ראשון למקום הפרס 

  .₪ 200עד  זוג כרטיסים להצגה - שני למקום הפרס 

  ₪. 150ארוחת בוקר זוגית עד  - שלישילמקום הפרס 

  

 תוצאות התחרות .9

 פרסום התוצאות יתבצע בדואר האלקטרוני בצורה אישית לכל מתמודד / צוות.

וכן בלוחות המודעות  ,שמות הזוכים ורשימת העבודות הזוכות יפורסמו בדף התחרות

  .לעיצוב המוצר ולעיצוב תעשייתי בפקולטות השונות

  

  הערכהזכויות יוצרים של  .10

  ם הבאים:פרטיצהיר את הצריך להמועמד, בין בודד בין בקבוצה, הניגש לתחרות 

כלשהן הפרויקט הוא פרי יצירתו הבלעדית, ללא הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בזכויות 

או הפרה אחרת של החוק. הצעתו של המשתתף אינה דורשת הסכמה של  צד שלישישל 

ת להפרת זכויות יוצרים של והו. כל דרישה או טענה משפטית הנוגעצד שלישי כלש

היצירה תהיה באחריותו הבלעדית של המגיש. פרויקטים שיימצאו מפרים אחד או יותר 

פרויקט זכה במקרה שבתחרות.  פושתת, ולא יהאמורים בתקנון ייפסלו מהסעיפים

כל ההוצאות את כספית) ו (עלות להחזיר את הפרסיחויב פר זכויות, בעליו י הוהתגלה כ

  המשפטיות הנלוות של חברת רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.

על המארז וכל מרכיביו וזכויות הקניין זכויות היוצרים כל יהיו אחרי קבלת הפרס 

  רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ בלבד.בבעלות 

  

  .ענינהירק פניות מתאימות ת

  

  שאלות נפוצות

  

  מי יכול להירשם לתחרות?

, למעצבי מוצר פקולטות לעיצוב ברחבי הארץהתתפות בתחרות מיועדת לתלמידי הש

 .ולמעצבים תעשייתיים

  

  איך אני יכול להירשם?

  ולמלא את טופס הרישום המצורף. ,ש לקרוא בעיון את תקנון התחרות, לאשרוי

  

  



 

  להירשם ולהגיש כקבוצה?אפשר האם 

אולם, על כל אחד מחברי והקבוצה! במקרה של הגשה קבוצתית יירשם רק אחד מחברי כן. 

להגשה עצמה. כמו כן בהגשה  פוולצר , לחתום עליו,טופס פרטי המגישאת הקבוצה למלא 

 ,איש הקשר מול רכס פרויקטיםכ ישמשש ,ראש קבוצה בחורלהקבוצה  חברי קבוצתית על

  .אותו הטופסבולציין זאת 

  

  האם נדרש תשלום כלשהו?

  .שוםלתחרות היא ללא דמי רי ההרשמה

  

  כיצד פועל תהליך השיפוט?

  .בתקנון ופיעיםהקריטריונים המ על פיחבר השופטים יקבע את הזוכים 

  

  מתי אדע אם זכיתי?

  .שלח לזוכהיהודעה במייל ת


