
 

 עדכונים לתקנון: ראה בסוף המסמך

 
 JOVELLAבתערוכת  2018של ישראל תחרות התכשיט הנבחר  :תקנון התחרות

 לתפארת מדינת ישראל""בסימן 

הבינלאומית "ג'ובלה",  , מפיקת תערוכת התכשיטים("שטיר"י.י. שטיר בע"מ )להלן: קבוצת חברת 

שנה להקמת מדינת  70( כלל ארצית בסימן תוולונטריהשקת תחרות תכשיטים ) מתכבדת להכריז על

  .לים בישראנהתחרות בחסות איגוד התכשיט ישראל.

 בזאת לקהילת הצורפים ומעצבי התכשיטים להיענות לאתגר של עיצוב תוועדת השיפוט קורא

 שנות קיומה. 70-ים והחומריים של המדינה בשקף את הישגיה הרוחנייש תכשיט

 מטרות התחרות .1

לבן בשילוב אבנים יקרות )אבני חן -לעודד ייצור תכשיטי זהב וכסף תוצרת כחול 1.1

 ויהלומים(.

 לטפח כישרונות עיצוב בתעשיית התכשיטים בארץ.  1.2

  .לעורר את מודעות הציבור למעצבים ישראליים מקוריים 1.3

 כללי .2

כל מקום שנאמר בו לשון יחיד, דינו כלשון רבים ולהיפך. כל מקום בו נאמר לשון זכר,  2.1

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. 

 התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי שטיר. 2.2

הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או להקדים מועדו של כל שלב שמורה באופן בלעדי לשטיר  2.3

 ., ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר חברת שטירותמשלבי התחר

הזכות להפסיק את התחרות, כולה או כל שלב בה, בכל עת, שמורה באופן בלעדי  לשטיר 2.4

 ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר חברת שטיר.

הזכות לשנות את כללי ו/או שלבי התחרות, כפי שנקבעו שמורה באופן בלעדי לשטיר  2.5

 ורסם על כך הודעה מראש באתר חברת שטיר.בתקנון זה, ובלבד שתפ

 אחריות .3

 ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. 3.1

לא יהיו אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים ו/או השופטים נותני החסות או שטיר ו 3.2

לא  ו/או השופטיםנותני החסות או ושטיר ו ,שלישיים הקשורים בהשתתפות בתחרות

או לצד /או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או הפסד ו/או אובדן ו/לכל נזק ו םאחראי יהיו

 שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

לכל שימוש שיעשה על ידי מי  יםלא יהיו אחראיו/או השופטים נותני החסות או ושטיר  3.3

גרם ו/או ט, האינסבעמוד הפייסבוקבאתר שטיר ו/או באתר התערוכה ו/או מהגולשים 

והמשתתף משחרר בזאת את  ,לאינטרנט, בתמונות שתועלנה אחר דיגיטאלי אמצעי בכל

לא יהיה זכאי לכל  המשתתף .לכך אחריות מכלנותני החסות ו/או השופטים  או/ושטיר 



 

של הפרת זכויות  במקרהנותני החסות ו/או השופטים  ואושיפוי משטיר  או/ופיצוי 

 יוצרים על ידי צד שלישי בקשר עם התמונות שתועלנה לתחרות ו/או העיצובים בהן. 

לצורך ו/או תמונות התכשיט לשטיר קיימת זכות שימוש בתמונות המשתתפות בתחרות  3.4

 .ו/או כל פרסום אחר של שטיר אשר שטיר תמצא לנכון פרסום תערוכת ג'ובלה

/או ו הפייסבוקו/או לדף  שטירעלה לאתר שתמונת תכשיטיהם תו המשתתפים 3.5

 בתמונות שימוש לעשות לשטיר בזאת מאשריםלאינסטגרם ו/או בכל אמצעי אחר 

שטיר, וכן לפרסם  חברת של האינטרנט באתר, השונות החברתיות ברשתות האמורות

או כל פרסום אחר לקידום ו/את התמונה על כרזות או שלטי חוצות בקמפיין פרסומי 

 ע"יאו כל קידום אחר /ו ו/או תחרות התכשיטים הנוכחיות ו/או בעתיד ג'ובלהתערוכת 

 .אשר שטיר תמצא לנכון שטיר

המשתתף מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם זכות יוצרים ו/או קניין רוחני לגבי כל  3.6

  תמונה שתצולם במסגרת התחרות או בקשר אליה.

ויוחזרו לבעליהם לאחר סיום  אצל קבוצת שטיר ו/או מי מטעמההתכשיטים ישמרו  3.7

, בתיאום מראש עם ו/או מי מטעמה שטיר התחרות וההכרזה על הזוכים, במשרדי

  .המשתתפים

בשום מקרה לשלמות  יהיו אחראייםלא ו/או השופטים נותני החסות או ושטיר  3.8

 .התכשיטים שנמסרו במהלך התחרות

נותני  השופטים ו/אוכל תביעות כלפי חברת שטיר ו/או חבר תהיינה א ללמשתתפים  3.9

באשר לתחרות ו/או שלמות התכשיט ו/או  או מי מטעמה של חברת שטיר ו/או החסות

 .החזרת התכשיט

למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  ,תכשיט ייגנב ו/או ייעלםבמקרה שמובהר כי  3.10

ו/או נותני  ו/או דרישה מאת קבוצת שטיר ו/או איגוד התכשיטים ו/או מי מטעמם

 ./או השופטיםהחסות ו

 הגדרות .4

 להלן, 9בסעיף ועדה כאמור  - ("הראשונה הוועדה")להלן גם:  "ראשונה"ועדת שיפוט  4.1

העיצובים הנבחרים מבין כל העיצובים שיוגשו במסגרת  20שתפקידה לבחור את 

 התחרות, שעמדו בתנאי הסף.

 להלן, 9כאמור בסעיף ועדה  -( "הוועדה השנייה")להלן גם: "ועדת שיפוט שנייה"  4.2

ולבחור את התכשיט  לעיל(, 20-)מתוך ה העיצובים הנבחריםשלושת שתפקידה לדרג את 

 הזוכה בהתאם לאמות מידה שתקבענה לתחרות. 

מי שזכאי להשתתף בתחרות בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בתקנון זה  - "משתתף" 4.3

 ויפורטו להלן.

 .לשרשרת אשר יכולה לשמש גם כתליון לדש הבגד סיכה ,להלן בתקנון זה -"תכשיט"  4.4

 חלק קחו/או כל נותן חסות אחר שיי איגוד התכשיטנים בישראל -"נותני החסות"  4.5

 .שטיר של דעתה שיקול פי על בתחרות

 תנאי סף להשתתפות בתחרות התכשיטים .5



 

 :הבאים הסף תנאי על העונים משתתפים, זו בתחרות להשתתף רשאים 5.1

משתתפים בעלי עוסק מורשה או עוסק פטור כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף,  5.1.1

, או שותפות 1999תשנ"ט  , או תאגיד כאמור בחוק החברות, 1976התשל"ו 

 * .1975כאמור בפקודת השותפויות )נוסח חדש( תשל"ה 

לפחות שנתיים  סטודנטים לצורפות, הלומדים במסגרת בית ספר רשמי, 5.1.2

 ., בכפוף להמצאת אישור מהמוסד האקדמיברציפות

במסגרת המשתתף וכל לעשות שימוש בתכנים שהציג תכי שטיר מוסכם על המשתתף  5.2

 .וללא צורך בקבלת הסכמה מראש מאת המשתתף , על פי שיקול דעתה הבלעדיהתחרות

אינו מפר כל זכות בכך בעל מלוא זכויות היוצרים בעיצובים ומתחייב כי הוא המשתתף  5.3

שטיר אינה אחראית בקשר עם הצהרה כאמור וכל  .בתחרות ורוחני בהשתתפות קניין

דרישה מאת צד שלישי בקשר לזכויות יוצרים תתברר בין המשתתף לאותו צד שלישי 

 לא תהיה כל חבות בקשר לכך.  ו/או לנותני החסות ו/או לשופטים ולשטיר

באמצעים שעלולים או /או שקריים ו/המשתתף לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו 5.4

 להפר את תקנון התחרות.

או ו/או תביעה כלפי שטיר /או דרישה ו/טענה ו משתתף/מועמד להשתתפות כללא תהיה ל 5.5

בשל  השתתפותו בתחרות, לרבות-או איו/בגין השתתפותו ו/או השופטים  נותני החסות

רשת או /או באתר ו/תקלה או כל עניין אחר הקשור בתחרות ו איחור, טעות, שיבוש,

 .או התקשורת/האינטרנט ו

 התכשיט .6

 :הבאים בקריטריונים לעמוד השיפוט לוועדת המוגש התכשיט על

 -או זהב החל מ 925עשוי מסגסוגת כסף יכול לשמש גם כתליון  אשר לדש הבגד תכשיט 6.1

  .קראט או סגסוגת מתכת בציפוי זהב 14

 .שרשרת גבי על ולהרכבהלענידה  ומעשילהרכבה על דש הבגד ונוח  להיות קל תכשיטה על 6.2

שוועדת השיפוט תוכל  תכשיטבזאת כי על כל משתתף להגיש  מובהרהסר ספק  למען 6.3

 .תליון וגם סיכהשימוש כפול של  בולוודא כי ניתן לעשות 

 להיות בעל פוטנציאל לייצור סדרתי בעתיד. תכשיטה על 6.4

 כולל"מ מ 80X25 עד :אך לא תחרוגנה מ ,המשתתף דעת לשיקול נתונות התכשיט מידות 6.5

 .התכשיט מנגנון

 זה סעיף לצורך אבן/אבני חן ויהלומים. תכשיטב לשבץ( חובה לא בהחלט)אך  ניתן 6.6

 כאבני חן. זרקוניהאבני  ייחשבו

 .האלקטרופורמינגיתקבלו תכשיטים שנוצרו בשיטת  לא 6.7

 במצב של תכשיט מוגמר היאה למכירה וברמת הגימור הגבוהה ביותר. יוגש התכשיט 6.8

  ותשלבי התחר .7

 :ראשון שלב 7.1

 .01.05.2018עד ליום ראשון   - התחרות פתיחת על הכרזה



 

  :רישום משתתפים לתחרות :שני שלב 7.2

 להלן: המבקשים להשתתף בתחרות יפעלו כמפורט

וישלחו את טופס ההרשמה לשטיר טופס ההרשמה  את ימלאו המשתתפים 7.2.1

 .group.com-conventions@stier או בדוא"ל 5615463-03בפקס 

 להשכלה מקצועית בתחום התכשיטיםאישור ממוסד  ההרשמה לטופס לצרף יש 7.2.2

 במידה ומדובר בסטודנט לצורפות.

 ימי עסקים מקבלתו. 3שטיר תאשר קבלת טופס ההרשמה עד  7.2.3

שטיר מחויב לפנות לגב' תמר בן  משתתף אשר לא קיבל אישור קבלה מקבוצת 7.2.4

על מנת לוודא אישור קבלה ואישור  03-5626090אלי במשרדי קבוצת שטיר 

 רישום לתחרות.

 רק אישור כתוב משטיר מהווה אישור השתתפות בתחרות. 7.2.5

 .2018מאי ב 15 - ה' גלא יאוחר מיום לשלוח את טופס הרישום  יש 7.2.6

לא יורשו לקחת חלק מועמדים אשר יישלחו את הטופס לאחר מועד זה  7.2.7

  בתחרות.

עה מוקדמת אשר שטיר שומרת לעצמה את הזכות לאחר את מועד ההגשה בהוד 7.2.8

 ו/או באתר שטיר. ובלה'ג תפורסם באתר תערוכת

 הגשת התכשיטים  :שלישי שלב 7.3

 16:00 בשעה 05.06.2018 - ' הגיום  לתאריך עד משתתפיםה ידי יוגשו על התכשיטים

אביב, קומה ראשונה במסירה ביד לגב' -, תל12טברסקי רח'  :בכתובת ,שטיר במשרדי

 תמר בן אלי.

שעות ין הב 03-05.06.2018 ',ג ב', הימים בהם ניתן למסור את התכשיטים: ימים א',

12:00-16:00.  

  :רביעי שלב 7.4

התכשיטים הנבחרים מבין כל התכשיטים  20תתכנס לבחירת  הוועדה הראשונה

 שישתתפו בתחרות, על פי אמות המידה הבאות:

 נקודות(  50מקוריות עיצובית ) .א

 נקודות(  25) רלוונטיות לנושא התחרות .ב

 נקודות(  25נח לענידה ) .ג

שנבחרו על ידי  20-מבין ה הזוכים התכשיטים שלושתלבחירת  תתכנס השנייה הוועדה

 .הוועדה הראשונה

 :הבאות המידה לאמות בהתאם הזוכים שלושתתבחר את  הוועדה

 נקודות(. 50אסתטיקה ) .א

 נקודות( 50גימור איכותי ) .ב

 
 :חמישי שלב 7.5

   לערך 17:00 בשעה  26.06.2018 ג',יום  :בתאריך יתקיים הזוכה על להכרזה הטקס
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עדכון סופי יפורסם  .במסגרת תערוכת ג'ובלה אביב-אינטרקונטיננטל בתלדיויד  במלון

 באתר התערוכה ובקרב המשתתפים.

 האופן הגשת התכשיטים לוועד .8

 A4אקסטרההמוצעים לתחרות יוגשו, על ידי המשתתפים, בתוך מעטפת נייר בגודל  התכשיטים

 :הבאים הפריטים את תכיל אשר

לא תחרוגנה בשום פנים  הקופסא של החיצוניות המידות. תכשיטה ובה קשיחה קופסא 8.1

 .ס"מ 15X15-ואופן מ

 כתליון. וכסיכה ובמצב ומצבב A4 על גבי דף תכשיטה צבעוני של ילוםצ 8.2

 עותק מטופס ההרשמה. 8.3

 מקסימום( המתאר: 4A )בן עמוד חיבור קצר 8.4

 .התכשיט לעיצוב השראה מקורות 8.4.1

 .החומרים מהם נוצר התכשיט 8.4.2

 .טכניקת ייצור 8.4.3

 .המקצועי הרקע ברור שלחיים, עם פירוט  קורות 8.4.4

עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד או שותפות במקרה שהמשתתף הינו  8.4.5

 ( יש לצרף מסמכים תומכים.5.1.1)כמפורט בסעיף  השותפויות כאמור בפקודת

יש להמציא אישור  5.1.2הינו סטודנט כמתואר בסעיף במקרה שהמשתתף  8.4.6

 ולצרף. להשכלה מקצועיתמהמוסד 

ללא פירוט קורות חיים  מסרנהיאשר ת דותלא תיבדקנה עבו כי יובהר, ספק הסר למען

 8.4.6או  8.4.5וללא המסמכים התומכים כנדרש בסעיפים  מקצועי

 ותהוועד .9

 ותמטרת הוועד 9.1

העיצובים הנבחרים מבין כל העיצובים  20הראשונה היא לבחור את  הוועדה מטרת

 שיוגשו במסגרת התחרות ואשר עמדו בתנאי הסף.

 העיצובים 20התכשיטים הנבחרים מבין  שלושתהיא לדרג את  הוועדה השנייהמטרת 

 לאמות בהתאם בתחרות הזוכה התכשיט את ולבחור, שנבחרו על ידי הוועדה הראשונה

 .זה בתקנון שנקבעו המידה

 ותהרכב הוועד 9.2

הוועדות תורכבנה מחבר שופטים אשר ייבחר על ידי שטיר בלבד ולמשתתפים  9.2.1

 ות ו/או דרישות בהקשר לבחירת חבר השופטים.לא תהיינה כל טענ

תתקבלנה ברוב קולות. היו הדעות חלוקות,  ותהוועדכל אחת משתי החלטות  9.2.2

 שטיר ו/או מי מטעמה ועל פי שיקוליה הבלעדיים. תכריע דעת

ל דעתם, השכלתם יפעלו באופן עצמאי בהתאם למיטב שיקו ותחברי הוועד 9.2.3

 .וניסיונם המקצועי

 תכשיט כלשהו. נימוקים לבחירה / אי בחירה של לא יספקו ותחברי הוועד 9.2.4



 

ו/או  נה סופיות ולא ניתנות להשגהיתהי של כל אחת משתי הוועדותהחלטות  9.2.5

 .ערעור

 הפרסים בתחרות: .10

    ₪ 20,000הזוכה במקום הראשון יקבל:  10.1

המקומות הראשונים, יקבלו תעודה על השתתפותם  3-המשתתפים שדורגו בכמו כן,  10.2

 בתחרות זו.

ביום בישראל ר כי הפרס יינתן כתמורה בגין עשייה ויחולו עליו כללי המס, הנהוגים בהיו

מס ה. )המשתתף של המס ולחבות בתחרות שיזכה העוסק לסוג בהתאם ,הפרס מתן

 .(ועל פי חוק המס חוקי לדרישות בהתאם במקור ינוקה

מצא כי זכה בתחרות תוך ביצוע נשטיר רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף אם  10.3

 הפראו שעלה חשש כי /ו חוסר תום לב או הפרת התקנון או כל דין, עבירה, מעשה מרמה,

 .את כללי התחרות באופן אחר

שטיר רשאית להציג חלק ו/או את כל התכשיטים המשתתפים במסגרת תערוכת ג'ובלה  10.4

ת על פי שיקול דעתה הבלעדי. במידה ושטיר תחליט לעשות זאת המשתתפים וזא 2018

מסירים אחריות משטיר על כל נזק ו/או אבדן ו/או גניבה של התכשיט ולא תהיינה להם 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת קבוצת שטיר ו/או השופטים ו/או נותני החסות 

 ו/או המתקן בו מתקיימת גו'בלה.

 שונות .11

לשנות את תנאי התחרות בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי  תתהיה רשאישטיר  11.1

  .ותפרסם על כך הודעה מתאימה באתר האינטרנט של חברת שטיר

בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון התחרות ו/או הוראת הדין או אם יעלו  11.2

התחרות את כללי  הפרחשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת או שיעלה חשש כי 

באופן אחר כלשהו, תהיה שטיר רשאית למנוע את השתתפותו בתחרות או לפסול את 

נותני ו/או   הוועדהאו תביעה כנגד שטיר או /זכייתו ולא תהינה למשתתף כל טענה ו

 בנסיבות דנן. בתחרותהחסות בגין הפסקת ההשתתפות 

 ערוכת ג'ובלה.ההשתתפות בתחרות עשויה להיות מסוקרת, בין היתר לצורך פרסום ת 11.3

, לרבות בהשתתפותם, מביעים המשתתפים את הסכמתם לפרסום שמם ולסיקור זכייתם

 ברשת האינטרנט ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת.

או /תקנון התחרות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו 11.4

 חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 ותזכויות יוצרים ופרטי .12

המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות  12.1

 . 1981 -מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

שטיר ו/או באתר התערוכה ו/או בדף  ידוע למשתתפים כי לשטיר הזכות לפרסם באתר 12.2

 הלפי שיקול דעת הפייסבוק ו/או האינסטגרם ו/או בכל אמצעי ששטיר תמצע לנכון

, סרטונים, התכשיט תמונותאת שמות המשתתפים, תמונות המשתתפים, הבלעדי, 



 

והמשתתפים מביעים ו/או כל מידע אחר ששטיר תמצא לנכון טקסטים או חלק מהם, 

ולא תהיה להם כל דרישה ו/או  בחומרים העשתשטיר מראש את הסכמתם לכל שימוש ש

 טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

המשתתפים מתחייבים ומצהירים כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או  12.3

הסכם בחומרים שהועברו על ידם לשטיר במסגרת השתתפותם בתחרות. ככל שיש 

בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בטקסטים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם, מתחייבים 

ות לכל שימוש על ידי שטיר המשתתפים להשיג את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכוי

, וזאת מראש ובכתב, ובכל מקרה, טרם העברת החומרים במסגרת התחרות כאמור לעיל

 .לשטיר

 .זכויות היוצרים של התכשיטים שיוגשו לשטיר יהיו של יוצריהם 12.4

לגבי התכשיט שיזכה במקום הראשון בתחרות, מובהר כי המשתתף שזכה יעניק לשטיר  12.5

הגבלה של זמן וללא כל הגבלה אחרת מכל סוג שהוא, וזאת  רישיון שימוש בתכשיט ללא

 ללא כל תמורה נוספת.

 

 
 

 *האמור בסעיף זה חל הן על חברות חוץ כאמור בהגדרתם בחוק החברות
 
 

 (:17/6/18להלן עדכון )נכון ל
 

 תנאי קבלת הפרס .13

תנאי לקבלת הפרס בגין הזכייה במקום הראשון הינו נוכחות המשתתף ו/או בא כוח  13.1

 מטעמו בטקס בעת ההכרזה על הזכייה. 

ככל והזוכה במקום הראשון ו/או בא כוח מטעמו לא יהיה נוכח במעמד זה, יוענק הפרס  13.2

של הזוכה במקום הראשון למשתתף שהגיע למקום השני ו/או לבא כוח מטעמו של אותו 

 שתתף שהגיע למקום השני, מ

 וכן הלאה עד שיהיה במקום מתמודד ו/או בא כוח מטעמו אשר יכול לקבל הפרס. 13.3

"בא כוח": אדם אשר נשלח לטקס מטעם משתתף מסוים והוא נושא  –לעניין סעיף זה  13.4

עליו מכתב המאשר לו לקבל את הפרס בשם אותו משתתף וכן העתק ת"ז של המשתתף 

 הספציפי".


