ב"ה .חודש טבת ה'תשע"ח

המרכז לחיים של משמעות® מציג:
תחרות חיבורים תורניים  -יישום רעיונות תורת החסידות

תקנון רשמי
החברה:
החברה המפיקה את התחרות :ארגון 'המרכז לחיים של משמעות' )להלן "המרכז"( במסגרתו פועל
המיזם 'החיים שלי  'MyLife -מפעיל תחרות זו .המטה המרכזי של הארגון ממוקם בבניין המשרדים
הראשי של תנועת חב"ד ליובאוויטש ,בכתובת :רחוב איסטרען פארקויי  ,788אגף  ,303ברוקלין ,ניו
יורק  ,11213ארה"ב.

תחרות החיבורים:
תחרות החיבורים הפתוחה לציבור הרחב ,מהווה מעין המשך למיזם "החיים שלי" ,פרויקט מיוחד
מבית "המרכז" שסימן לעצמו מטרה להנחיל את תורת החסידות להמונים ולתרגם את רעיונותיה
הנשגבים למתווה מעשי וממשי לכל אחד ואחת בעם היהודי ובאומות העולם בכלל .במסגרת
הפרויקט מתקיימת סדרה של שידורים חיים ,מידי יום ראשון בערב באתר הארגון ,ובאתרי חדשות
ותוכן יהודי מובילים בעולם .יו"ר הארגון הרה"ג הרה"ח הרב סימון ג'ייקובסון שליט"א משיב ישירות
לשאלות שזורמות למשרדי הארגון מכל גווני האוכלוסיה ,ונוגעות בכל תחומי החיים ובהתמודדות
עם אתגרי השעה והתקופה .התשובות בנויות על יסודות המונחלים לנו בתורת החסידות של
אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש לדורותיהם.
בעקבות ההצלחה הכבירה של התחרות בשנים האחרונות" ,המרכז" גאה להשיק את תחרות
החיבורים הבינלאומית השלישית בנושא "תרגום רעיונות תורת החסידות למתווה מעשי" .התחרות
מיועדת לכל אחד ואחת )מגיל  14ומעלה( שמוזמנים לכתוב ולהגיש חיבור מקורי ,המכיל
תרגום-יישום של מושג רעיוני מתורת החסידות ,בצורה שתוביל לפתרון אתגר או בעיה מורכבת
בחיים המודרניים של המאה העשרים ואחת .התנאים הדרושים לכתיבת חיבור שיאושר להשתתף
בתחרות ,מפורטים להלן.
את החיבור יש לשלוח לא יאוחר מיום חמישי ל׳ שבט ה'תשע"ח ) 15לפברואר  (2018בשעה 23:59
לפי שעון ניו יורק .חברי ועדת השיפוט המורכבת מרבנים בעלי שם המומחים בתורת החסידות ידרגו
את החיבורים ,ושלושת החיבורים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו במלגה מיוחדת:
· החיבור שיגיע למקום הראשון יזכה את המחבר\ת במלגה בסך  10,000דולרים.
· החיבור שיגיע למקום השני יזכה את המחבר\ת במלגה בסך  3,600דולרים.
· החיבור שיגיע למקום השלישי יזכה את המחבר\ת במלגה בסך  1,000דולרים.

שלושת החיבורים הזוכים ,יפורסמו באתרים ובכלי התקשורת וכן יובאו לדפוס עפ"י החלטת
"המרכז".

חדש :בשנה זו יוענקו פרסים לסטודנטים ובחורי ישיבות ע"ס500 $ :
* כל תלמיד/ה בגילאי  14-21שיגיש חיבור יוכנסו לתחרות נוספת ,בנוסף לתחרות הכללית .המסלול
מיועד לסטודנטים וההשתתפות בו אינהו על חשבון ההשתתפות בפרס הגדול או בפרס כלשהו
בתחרות הראשית.

הגדרות ,הנחיות ,וצורת השיפוט:
א .הגדרות וכללים לאופי החיבור:
א .1-החיבור אמור לכלול רעיון או מושג הלקוח מתורת החסידות )ספרי מקור ,לא ליקוטים ועיבודים(
המתורגם בידי כותב החיבור למתווה מעשי שיכול להוות פתרון ממשי לאחד הבעיות או האתגרים
בפניהם ניצבים אנשים מכל מין וגזע בעולם המודרני המערבי של המאה העשרים ואחת .החיבור
אמור להציג את הגישה הנכונה לפתרון הבעיה ,כשהיא מבוססת בצורה ישירה על הרעיון הטמון
בתורת החסידות.
א .2-מטרת החיבור צריכה להיות הדגמה פשוטה אך מעמיקה ,כיצד התורה הרעיונית של תנועת
החסידות מספקת נכון לעכשיו ,גם לאדם שאינו מחובר בצורה פנימית עם אמונה בבורא עולם או אינו
חי בדרך התורה והמצוות ,כלים רבי עוצמה לתיקון אישי ושינוי פנימי; הסברה בצורה מעשית ,היכן
ניתן למצוא בין אוצרות החסידות את ההדרכה לטיפול בצרכים אנושיים בסיסיים ביותר :שלווה
פנימית ,חיפוש אחר אושר ,הסרת פחדים וחרדות אנושיות ,התגברות על אתגרים ומכשולים
שמונעים התקדמות בחיים האישיים או המקצועיים ,השגת סיפוק רוחני ונפשי ,וכדומה.
א .3-החיבור חייב להיות מוגש בא' משלושת השפות הללו :לשון הקודש\עברית ,אידיש ,אנגלית.
א .4-החיבור צריך להכיל בין  1,200ל 2,000-מילים.
א .5-החיבור חייב להיות יצירה מקורית של הכותב בעצמו .דהיינו:
· חל איסור להעתיק את החיבור מכל מקור אחר ,שפורסם בעבר ,בצורה כלשהי ,והופץ בכל פורמט
של דפוס או פרסום מקוון בכל מדיה תקשורתית.
· חל איסור להגיש חיבור הכולל הפרה של זכויות יוצרים ,זכויות קנין רוחני ,סימן מסחרי ,קנין פרטי,
זכויות פרסום או כל זכות המקנה בעלות ,מכל סוג שהוא ,של כל אדם פרטי או גוף ומוסד אחר.
· אופן יצירת החיבור לא יהיה מנוגד להלכה היהודית או להבדיל לחוק הבינלאומי ,או להסכם סודיות
זה או אחר.
א" .6-המרכז" מודיע בצורה ברורה ,שהחיבור שמוגש השנה לא יכול להיות שיכפול ,העתקה ,או
שחזור של אחד החיבורים שהוגשו בשנה שעברה )בתחרות הראשונה .חלק גדול של החיבורים

ותוכנם ניתן למצוא באתר הארגון( .ועדת השיפוט תוריד נקודות ,או תפסול לחלוטין חיבור שיש בו
מוטיבים או רעיונות )ביותר מחמישים אחוז מתוכנו( של חיבור שהוגש על ידי המחבר או על ידי
מישהו אחר בשנת תשע"ה-ו-ז .2015-6 -7/
ב .הנחיות לתוכן החיבור:
ב .1-החיבור אמור להתמקד באופן ממשי ,בו מושג רעיוני אוטופי הטמון בתורת החסידות ,יכול
להפוך לכלי מעשי על ידו ניתן לפתור בעיה או אתגר בחיים העכשוויים .החיבור חייב לכלול את
המרכיבים הבאים ,בכדי שיוכל להתקבל לתחרות ולהיות מוגש לועדת השיפוט:
 (1מבוא ,סקירה קצרה אודות הנושא בו יעסוק החיבור ,המתודולוגיה בה ישתמש עבור הבעיה
או האתגר אותו הוא מתכוון לפתור ,על פי הרעיון או המושג החסידי עליו יתבסס החיבור.
 (2נושא ברור ומוגדר ,של בעיה אנושית רגילה או מורכבת בחיים עכשוויים של המאה ה,21-
אותה ניתן לפתור בעזרת תרגום רעיון הלקוח מתורת החסידות.
 (3הרעיון אמור להגיע ממקור ספציפי או מספר מקורות בתורת החסידות של חב"ד
ליובאוויטש .מאגר המקורות יכול לכלול מאמרים ושיחות או כתבים ורשימות של כל אחד
משבעת אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש.
 (4החיבור צריך להיות כתוב בצורה מוסברת והגיונית ,עקבית ,במונחים כאלו שגם אדם שלא
מתמצא בתורת החסידות יבין אותם.
 (5החיבור צריך להגיש מתווה מעשי ליישום קונקרטי של הרעיון החסידי ,והרלוונטיות שלו
לפתרון הבעיה האנושית המוצעת ,תוך שימוש בשפה מובנת ,דוגמאות פשוטות וקליטות.
 (6החיבור אמור להדגיש איך ניתן ליישם רעיון חסידי זה בצורה שיכולה להביא שינוי פנימי
בהלכי הרוח של האדם ,רגשות וגם פעולות של האדם ,תוך שינוי מהותי של דפוסי
התנהגות ,הלך מחשבה והרגלים מעשיים.
 (7מומלץ לתת לסיכום נקודות ברורות לתרגול מעשי ,או רשימת צעדים שנדרשים למימוש
הרעיון )ניתן לבנות זאת כרשימה ממוספרת או בכל צורה שהיא(.
 (8חובה לכלול פסקה בסיום החיבור ,המהווה הוראה מעשית כתוצאה מהעיון והלמידה של
הרעיון החסידי.
ב .2-יוצר החיבור יכול לעשות שימוש ,או לעקוב אחר המתכונת והאופן בו נוקט הרב סימון ג'ייקובסון
מנהל "המרכז" במסגרת השידורים החיים במסגרת מיזם 'החיים שלי' .עד כה התקיימו 101
שידורים חיים ,מידי יום ראשון .שידור חוזר של התוכניות ניתן למצוא באתר הארגון.
ג .קריטוריונים של ועדת השיפוט והגעה לגמר:
חברי ועדת השיפוט יעברו על החיבורים כולם ,ידרגו אותם ויבחרו את שלושת הזוכים ,על פי
הקריטריונים הבאים:
 (1רלוונטיות .החיבור אמור להיות מובן ומשמעותי גם לאדם אינטליגנטי שתורת החסידות זרה
לו לחלוטין .החיבור אמור להיות רלוונטי לכל אדם באשר הוא גם הרחוק ביותר מיישום
מעשי של תורה ומצוות .מידת הרלוונטיות המעשית של החיבור היא בעצם הקריטוריון
הראשון במעלה שיעמוד למול עיני חברי ועדת השיפוט.
 (2אופן הכתיבה של המושגים והפשטת הרעיונות הלקוחים מתורת החסידות במילותיו של
המחבר .דבר זה משקף את ההפנמה וההבנה שעבר המחבר בעת שלמד את המקורות
עליהם התבסס.
 (3יצירתיות .מקוריות.

 (4רהיטות הקריאה של החומר.
 (5האפשרות המוצעת ליישום מעשי ,כתשובה לאתגרים עכשוויים.
 (6מתודולוגיה.
 (7מהימנות וקירבה רעיונית של התוצאה למקור.
 (8בדיקה פשוטה ,האם מי שייחשף לחיבור יסיים את קריאתו בתחושת התפעלות ובטעם של
עוד ,אותה יבטא במילים כמו" :מאמר זה שינה לגמרי את הגישה שלי ,את צורת החשיבה
בחיים .אני מוצא כאן כלים מדהימים לצמיחה אישית .ברצוני להכיר יותר מקרוב תורה
רעיונית זו ,ולהמשיך ללמוד מתורת החסידות"?
נתונים שעשויים להשפיע לטובה על דעתם של חברי הועדה ,ולהוסיף נקודות לחיבור:
● חיבור שיכלול מחקר השוואתי לגישות אחרות בעולם היהודי או לפתרונות מקצועיים אחרים
לנושא בו מתמקד החיבור ,והדגשת המעלות או הסגולות הייחודיות בגישה של תורת
החסידות ,המהווה גישה יישומית נכונה ומומלצת.
● חיבור שיכלול הצלבה עם מקורות נוספים בתורת החסידות ,לצד המקור הראשוני והבסיסי
עליו מתבסס החיבור.
חברי ועדת השיפוט רשאים להכניס במכלול השיקולים גם את גילו של המחבר ואת אופיו הכללי
ומעמדו.

תקופת התחרות:
תחרות החיבורים מתחילה באופן רשמי באור ליום חמישי כ״ד טבת ה'תשע"ח ) 11לינואר (2018
בשעה  12בלילה שעון ניו יורק ,ומסתיימת ביום חמישי ל׳ שבט ה'תשע"ח ) 15לפברואר (2018
בשעה  23:59בערב שעון ניו יורק .זהו המועד האחרון להגשת החיבורים ,לא יתקבלו חיבורים
שיוגשו לאחר מועד זה ,ללא יוצא מן הכלל.

מי מורשה להשתתף בתחרות:
התחרות פתוחה לכל אחד ואחת ,מעל גיל  .14המחבר\ת יכול\ה להתגורר בכל מקום בעולם בו
תחרות מסוג זה אינה אסורה או מוגבלת בחוק או תקנות מקומיות .אזרחים או תושבים של מדינות
המופיעים ברשימת ה OFACשל משרד האוצר האמריקאי ,מנועים מלהשתתף בתחרות זו .את
הזה:
בקישור
למצוא
ניתן
הרשימה
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
עובדים של "המרכז" ,חברי ועדת השיפוט ,ובני משפחה שלהם בדרגה ראשונה ,לא יכולים
להשתתף בתחרות החיבורים" .בני משפחה" כולל :בן\בת זוג ,הורים ,סבים וסבתות ,אחים ואחיות,
ילדים ונכדים.
● כל משתתף בתחרות ,יכול להגיש חיבור אחד בלבד.
● כל חיבור אמור להיות כתוב בידי משתתף אחד בלבד .אולם ,למרות שכתיבת החיבור עצמו
צריכה להיות עבודת יחיד ,אין זה מונע התייעצות ודיון עם אנשים נוספים במטרה לחדד את
הדברים.

איך נכנסים להשתתף בתחרות:
ההשתתפות בתחרות מותנית ברישום ומשלוח החיבור במועד .הרישום ומשלוח החיבור יכול
להתבצע בשני דרכים :דרך אתר האינטרנט של "המרכז" ,או משלוח בדואר רגיל.

השתתפות בתחרות דרך האתר :יש להיכנס לאתר האינטרנט של "המרכז" ,להכניס את הנתונים
האישיים בשדות המתאימים בטופס הרישום המקוון ,לצרף את החיבור בתבנית קובץ Microsoft
 Wordאו קובץ  PDFולשלוח .קישור לאתר.www.meaningfullife.com/hebrewcontest :
השתתפות בתחרות דרך הדואר :יש להוריד את טופס ההרשמה לתחרות מאתר "המרכז" )קישור
לעמוד בו ניתן להוריד את הטופס  (www.meaningfullife.com/hebrewcontestלמלאות אותו בכתב יד
ברור וקריא ,ולשלוח אותו בצירוף החיבור למשרד הראשי ולציין על גבי המעטפה "עבור תחרות
החיבורים" .החיבור אמור להכיל בין  1,200ל 2,000-מילים ,עליו להיות מתוקתק בגודל פונט ,12
ומודפס על נייר בגודל סטנדרטי )נייר  A4או גודל מקביל( .כתובת למשלוח:
The Meaningful Life Center
Eastern Parkway 788, Suite 303, Brooklyn, NY 11213
ATTN: MyLife Contest
● כל החיבורים יהפכו להיות הרכוש של "המרכז" עם זכויות מלאות ,ולא תתאפשר דרישה של
החזר או קבלת העתק.
● חיבורים שלא ייכנסו לתחרות :חיבור שלא מצורף אליו טופס הרשמה עם פרטים מלאים;
חיבור שלא צורף בהצלחה להרשמה המקוונת באתר; חיבור שלא הגיע במועד המתאים
דרך המחשב או דרך הדואר; חיבור שאינו קריא או בלתי ניתן לפתיחה או פענוח בגלל בעיות
טכניות ,נזק שנגרם למשלוח או סיבות אחרות .המחשב של "המרכז" יהיה המכשיר על פיו
ייקבעו שעות ההתחלה והסיום של התחרות.
● היוצר או הכותב של החיבור ,חייב להזדהות בפרטים האישיים המלאים ,בטופס ההצטרפות
לתחרות .אלו יהיו הפרטים הרשמיים מרגע ההצטרפות ועד הזכייה ללא שום שינוי .נער
צעיר שמעונין להצטרף לתחרות )מעל גיל  (15חייב לקבל אישור בכתב מהורה או
אפוטרופוס חוקי ,כפי שמצויין בטופס ההצטרפות לתחרות .נער צעיר יכול להשתמש בפרטי
קשר ,כתובת וטלפונים של ההורה או האפוטרופוס החוקי ,כפרטי הקשר שלו עבור
התחרות.
**** **** **** ****
NO PURCHASE OR PAYMENT OR ANY KIND IS NECESSARY TO ENTER OR WIN THIS CONTEST. A PURCHASE
WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING.
VOID WHERE PROHIBITED BY LAW OR REGULATIONS.

These Official Rules Form a Binding Agreement
)”Please note, by submitting an entry in this Contest, you are agreeing that these Official Rules (the “Rules
form a binding legal agreement between you and The Meaningful life Center (“MLC”), also known as Vaad
Hanochos Hatmimim Inc., with respect to the Contest, which agreement includes your agreement to MLC’s
privacy policy, your grant of certain rights to MLC and your giving certain representations, warranties,
indemnifications, waivers and releases to MLC. Minors must obtain the consent of their parent or legal
guardian before entering the Contest.

MLC reserves the right to disqualify any essay that MLC believes in its sole discretion infringes upon or
violates the rights of any third party, or does not comply with these Rules, or violates the law.
Grant of Rights and Publicity Release

By submitting an essay, Entrant grants to MLC:
1.

The right to edit the essay for grammar, spelling and legal compliance;

2.

A non-exclusive, royalty free, perpetual license to publish the essay, in part or as a whole, on MLC’s
website or by any other means, throughout the world;

3.

The exclusive right for one year from the Entry Deadline to publish the essay, in part or as a whole,
on MLC’s website or by any other means, throughout the world; and

4.

The right to use Entrants name, voice and likeness for publicity and promotion of the Contest and
future Contests by MLC, in all manner and media now known or hereafter devised, in perpetuity
and throughout the world, except where prohibited by law.

Entrant acknowledges that no compensation will be owed by MLC to Entrant in connection with this grant
of rights or any submission of any essay or ideas in this Contest. Entrant acknowledges that MLC is not
obligated to publish Entrant’s essay regardless of whether Entrant is selected as a winner. Entrant further
acknowledges that the amount, level and breadth of
publicity by MLC about the Contest’s winners is at the sole discretion of MLC.

Use of Personal Information
Entrants hereby consent to the use of their personal information MLC and its agents for any lawful means
concerning the Contest and Entrants hereby accept and agree to MLC’s Privacy Policy at
http://shop.meaningfullife.com/terms_privacy.asp.
Winner Selection and Notification
Based on the Judging Criteria set forth above, a panel of Judges, chosen by MLC, will select three proposed
winners: one First Place, one Second Place and one Third Place. In the event of a tie in total score, judges
will choose based on the scores for the highest weighted criterion in which there is not a tie score.
Odds of winning depend on the number of entries received.
Proposed winners will be notified on or about March 27, 2018, by email, telephone or regular mail. Each
proposed winner is required to provide:
1.

A completed affidavit of eligibility with a liability and publicity release (“Affidavit”), which, in the
case of a minor, must also be signed by the minor’s parent of legal guardian,

2.

Proof of identity in the form of government issued photo identification, which in the case of a
minor may be an alternate form of identification together with a government issued identification
for the minor’s parent or legal guardian; and

3.

A social security or tax identification number if the proposed winner has been selected for a prize
valued in excess of $600.

MLC reserves the right to select alternate proposed winners in the event that a proposed winner:
1.

Fails respond to notification of proposed win by MLC within ten days of MLC’s first notification to
such proposed winner, i.e., within ten days of the date of mailing or email by MLC to proposed
winner’s address as set forth on proposed winner’s Contest Entry Form; or

2.

Fails to provide the foregoing Affidavit, valid proof of identity and if required, a social security or
tax identification number, within ten days of MLC mailing or otherwise providing such proposed
winner with the Affidavit, or

3.

Is otherwise deemed by MLC ineligible or disqualified under these Rules or as a matter of law.

MLC reserves the right to select no or fewer winners (and reduce the number of prizes awarded
accordingly) if none or an insufficient number of the essays received meet the stated Essay Requirements,
in MLC’s sole discretion.

All decisions of the judges and MLC are final and binding. MLC reserves the right to add, subtract or
substitute judges in the event a judge becomes unable to participate, or to better address the quantity of
submitted essays, or to otherwise better administer the Contest as determined solely by MLC.
Winners will be announced once winners have been confirmed in accordance with the foregoing. A list of
winners will be available for no less than 60 days following MLC’s announcement of the winners at
www.meaningfullife.com/contest and by mail if requested by sending a self addressed envelope, postage
prepaid, to The Meaningful Life Center, 788 Eastern Parkway, Suite 303, Brooklyn, NY 11213 ATTN: MyLife
Contest.
Prizes, Prize Distribution and Taxes
MLC will award the prizes identified above in accordance with these Rules. In the case of non-cash prizes,
MLC reserves the right to issue a prize of equal or greater value. All prizes are awarded “as is” and MLC
disclaims any warranties concerning the prizes.
Prizes will be distributed by regular mail within thirty days of all winners being confirmed. Cash Prizes will
be issued by check. MLC is not responsible for any lost or stolen prizes.
If a winner is under age 21, the Contest prize may be awarded to the winner’s custodial parent(s) or legal
guardian(s) pursuant to applicable law.
All federal state and local taxes and/or fees on the prizes are solely the responsibility of the Winner. MLC
will issue an IRS Form 1099 in connection with any prize valued in excess of $600.
Entrant Representations, Warranties and Indemnification
By entering the Contest, Entrant represents and warrants to MLC that Entrant’s essay is (i) completely the
original work of the entrant and was written solely by the entrant, (ii) not copied from any other source or
previously published or otherwise distributed or disseminated in any media or format, (iii) not in the public
domain, (iv) not infringe upon or violate the copyright, moral rights, trademark, rights of privacy, publicity
rights or any other rights, of any kind or nature, of any other person or entity and (v)not be in violation of
any law or agreement of confidentiality or otherwise.
Entrant agrees to indemnify, defend and hold harmless MLC, and their respective subsidiaries, affiliates,
officers, trustees, directors, shareholders, agents, attorneys, and employees, and any others involved in the
development and/or execution of this Contest (collectively, the “MLC Parties”), from and against any
liabilities, losses, claims, demands, costs (including, without limitation, reasonable attorneys' fees and
expenses) arising in connection with any breach of the above representations and any representations and
warranties Entrant makes under these Rules or in connection with claiming a prize or in the Affidavit.
Waiver and Release of Liability
By entering this Contest, Entrant and Entrants legal guardians, heirs, successors and assigns, hereby (i)
waive any claims for liability against the MLC Parties, for any personal injury or loss that may occur from the
conduct of, or participation in, the Contest, or from the use of any prize or from any publicity in connection
with the Contest and (ii) release and hold harmless the MLC Parties, from any and all claims, demands,
losses, promises, causes of action, and liabilities arising out of this Contest.
Limitation of Liability and Additional Terms
The MLC Parties are not responsible for any damages or impact on the outcome of the Contest caused by
human error, any mechanical, technical, electronic, communications, telephone, computer, hardware or
software errors, malfunctions or failures of any kind, server unavailability, late or misdirected mail, printing
errors, intentional interference or any event beyond the control of MLC (“Errors”). In the event of learning
of such Errors, MLC reserves the right to terminate this Contest, or make such other decisions regarding the
Contest outcome, as MLC deems appropriate. Entrant agrees that all decisions made by MLC are final.
Without limiting the foregoing final authority of MLC in any way, Entrant agrees that any claims at law or in
equity concerning MLC and this Contest, or any entry or submission, is subject to the exclusive jurisdiction
of, and binding resolution by, beis din (rabbinical court) in Brooklyn, New York. Entrant further agrees that if

any provision of these Rules is deemed void or unenforceable, the same will in no way affect any other
provision of these Rules.

