
 

 אולג'ובסתקנון פעילות פייסבוק של 

., הנערכת בהתאם לתקנון זהג'ובסאולשל תמונות מהעמדה שלכם בעבודה" " לפעילותברוכים הבאים   

 הגדרות .1

 ו/או מי מטעמה. 15-413451-2ח.פ   בע"מ אול יו ניד  – "אול ג'ובסעורכת הפעילות / "

ליטול חלק יוכלו המשתתפים , במסגרתה ג'ובסאולפעילות הנערכת על ידי  – "הפעילות"
 כהגדרתו להלן. אינסטגרם בפעילות נושאת פרסים, בעמוד הפעילות באתר ה

 להלן. 4 בסעיף וכהגדרת – "משתתף"

  .instegram.com.www://http אתר האינטרנט בכתובת – "אינסטגרם" או "האתר"

אתר האינטרנט  - אולג'ובס" אינסטגרם שלעמוד הפעילות באתר "
 /https://www.instagram.com/alljobs.co.ilבכתובת

 (. Buy-Me) ביימי-ב לרכישה  ₪ 222בשווי  (Gift Card) כארד גיפט– "הפרס"

 כללי .2

תמונות " פעילות תנוהל פיהם על הכללים את להסדיר נועד"( התקנון: "להלן) זהתקנון  2.5
 ועד ליום ___1.52.25___מיום  ג'ובסאול הנערכת על ידי מהעמדה שלכם בעבודה" , 

  "(.הפעילותתקופת )להלן: ")כולל(  ___ 1.52.25____
התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות  2.2

את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את עורכת הפעילות תנאי להשתתפות בפעילות זו. 

נון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי התק
יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום 

פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. -אחר, בכתב או בעל
להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון  ףהמשתתת של באחריותן הבלעדי

 וכיו"ב שייעשו בתקנון.
 או/ו הפעילות תקופת משך את לקצר או/ו להאריך, שהיא סיבה מכל, רשאית עורכת הפעילות 2.4

 דעתה שיקול פי על, זה בתקנון הקבועים המועדים את או/ו תנאיה את לשנות או/ו לבטלה
 כאמור הודעה כי, מוסכם. באתר תתפרסם אשר בהודעה, שהיא סיבה ומכל עת בכל, הבלעדי
ו/או  בנובעעל כל טענה בנוגע ו/או  מוותר בפעילות והמשתתף והולמת מספיקה הודעה תשמש

רשאית גם להאריך את משך תקופת הפעילות, ולהחליט כי עורכת הפעילות בקשור לאמור. 
במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה 

 .עורכת הפעילותהבלעדי של 
, לכל הוראות תקנון זה הם מסכימיםכי קראו והבינו, וכי  מאשריםבפעילות  המשתתפים 2.3

/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או ו עורכת הפעילותאת  ופוטרים
ה על כל טענ ומוותריםדרישה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות 

 .הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל

 השתתפות תנאי .3

 אישי פייסבוק עמוד השתתפות בפעילות מותרת לכל תושב ישראל משתמש פייסבוק בעלה 4.5
, השתתפותו בפעילות כפופה לאישור ההסכמה של 51כל משתתף שגילו למטה מגיל  .אותנטי

הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו, והוא מתחייב כי קיבל את הסכמת הוריו או האפוטרופוס 
החוקי שלו לצורך השתתפותו בפעילות וכי אלו קראו את התקנון והסבירו לו את הכתוב בו 

 להם. והמשתתף מבין ומסכים
  .ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים מותרת ההשתתפות 4.2
  אולג'ובס. י/ותההשתתפות בפעילות אסורה על עובד 4.4
היה זכאי להשתתף יהתנאים האמורים בתקנון זה, לא  כל רממלא אח אינואשר  ףמשתת 4.3

 היה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.יבפעילות וממילא לא 
מלהשתתף בפעילות ף שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לפסול משתת עורכת הפעילותל 4.1

המשתתף . למשתתףכאמור להלן, בכל שלב, מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה 
 .בקשר עם פסילה כאמור עורכת הפעילותכנגד בזאת על כל טענה ו/או תביעה מוותר 

 להשתתפות סייגים .4
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מניעת ו/או על  יל, עורכת הפעילות תהא רשאית להחליטמבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לע 3.5
בה וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל  ובפעילות ו/או זכיית משתתף,של  ופסילת השתתפות

בין השאר ומבלי  ,בכל שלב שהוא משלביה המתוארים בתקנון זה ,ףהודעה או התראה למשתת
 :למצות מהסיבות הבאות

 תכנים פוגעניים ו/או שאינם הולמים ו/או מנוגדים לדין בכל דרך אחרת; העלאת 3.2
התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים  3.4

 שאינם כשרים;
במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה  3.3

א כדין לרבות פריצה לעמוד הפעילות באתר הפייסבוק ו/או שינוי ו/או ו/או כל פעולה של
התערבות בדרך פעולתם תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורכת הפעילות 

 רשאית לבטל את השתתפותו של המשתתף כאמור;
 מדףבאמצעות יותר בפעילות  משתתףגולש ו חשד כי אות לעורכת הפעילותבנסיבות בהן יש  3.1

 בפייסבוק; אישי אחד 
 מכל סיבה אחרת שעורכת הפעילות תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 3.5
בקשר עם מניעת  עורכת הפעילותלמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  3.4

 ו/או פסילת השתתפותו בפעילות כאמור לעיל.

  בה ההשתתפות ואופן הפעילות .5

על המשתתף לפעול כדלקמן תמונות מהעמדה שלכם בעבודה" "על מנת להשתתף בפעילות 
 במהלך תקופת הפעילות:

להעלות תמונה שלו , אינסטגרםבאתר לעמוד האישי של המשתתף על המשתתף להיכנס  1.5
)להלן: של אולג'ובס הפעילות באתר אינסטגרם את עמוד  ולתייג שלו מקום העבודהעמדתו במ
 "(.המשימה"

 1 -תף יותר מתהשש , כאשר משתתףפעמים בלבד 1 עד בפעילות השתתףכל משתתף יוכל ל 1.2
 פסול מזכייה.יהיה פעמים 

 במסגרת הפעילות יהיה זוכה אחד בלבד.  1.4
-המשתתפים תבחן עלכל משימה אשר מולאה על ידי במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה,  1.3

מבין המשתתפים שמילאו את "(. הפרסועדת )להלן: " מטעמהמי  ידי עורכת הפעילות ו/או
את העמדה  "(ההזוכ)להלן: " ,שיקול דעתה הבלעדי לפי זוכה אחדהמשימה תבחר ועדת הפרס 
שמור שיקול  עורכת הפעילותלמבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, . המקורית והמושקעת ביותר

הא סופית וטענות והבלעדי בקביעת הזוכים ומספרם, וקביעתה בעניין זה תהמוחלט  הדעת
  בעניין זה לא תתקבלנה.

 .באתר אינסטגרם במסגרת דף אישי אחד בלבדבפעילות רשאי להתמודד  משתתףכל  1.1
 משתתף לפסול והבלעדי המוחלט הדעת שיקול שמור מטעמה למי או עורכת הפעילותל 1.5

 חשד עורכת הפעילותל יש בהן בנסיבות, הפעילות משלבי שהוא שלב בכל, בפעילות מלהשתתף
בזאת  יםמוותר המשתתפים .באינסטגרם אחד אישי מדף יותר באמצעות משתתף גולש אותו כי

 .בקשר עם פסילה כאמור עורכת הפעילותטענה ו/או תביעה כנגד  על כל
לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו  עורכת הפעילות 1.4

ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה ו/או כתוצאה  למשתתף
 . ו, לרבות בגין מימוש זכייתמשתתףמכל מעשה ו/או מחדל של ה

לא תישא באחריות כלשהי לגבי תביעות, טענות או  עורכת הפעילותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  1.1
האחראי הבלעדי בכל הקשור הוא  המשתתף. לאינסטגרםבקשר לכל תוכן שהועלה דרישות 

צד ג' כלשהו ו/או לכל נזק שיגרם ל והוא האחראי הבלעדילתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר, 
הפעילות כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה  תלעורכ

גין עילות בהפ תהמשתתף מתחייב לשפות באופן מלא את עורכ .מהעלאת תכנים כאמור לאתר
עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כלשהו לפיה תוכן  מו להנזק שיגרהוצאה ו/או כל 

בתוך כך, עורכת הפעילות ו נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה כלשהי. כלשהו שהועלה לאתר גרם ל
 .שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות שאינן ראויות או רלוונטיות לפעילות

 

  המשתתפים הצהרת .6

 אשר ומתחייב, מםסכימההשתתפות בפעילות מצהיר, עם  ,מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל
 כי:המשתתף 

 אין כל מניעה חוקית או אחרת להשתתפותו בפעילות.  5.5
 הזוכיםהאישיים אשר נמסרו על ידי  על אמיתות הפרטיםעורכת הפעילות לא תהיה אחראית  5.2

 אלו לכל דבר ועניין.להסתמך על פרטים  במסגרת הפעילות ועורכת הפעילות רשאית



כל החלטה הנוגעת לקיומה של הפעילות, לרבות אך לא רק, ההשתתפות בפעילות, פרסום  5.4
והחלטות אחרות, תעשה על ידי עורכת הפעילות ועל פי שיקול דעתה  , זכייה בפעילותהפעילות
 הבלעדי. 

רכת הפעילות תהא רשאית לשנות את הפעילות, כלליה וכיו"ב כפי שנקבעו כי עו למשתתףידוע  5.3
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע  בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי

 . פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או באתר עורכת הפעילותעמוד הפעילות באתר בפרסומו 
התוכן שהעלה במסגרת התחרות הוא פרי  המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי 5.1

יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתק מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני 
המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות 

 כל זכות קניין רוחני של צד שלישי.
בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות  ופותכי השתת משתתףידוע ל 5.5

קישורים  תוכנות מחשב, ציוד, רשת החשמל, אתר פייסבוק, שרתי האפליקציה,מחשבים, 
"( באמצעותן מתנהלת המערכותתוכנות ומערכות השונות )להלן יחדיו: " ,אליהם מפנה האתר

, ןו/או יכולת ןחראים לרמת ביצועיהאשר עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אהפעילות, 
שא בכל י. עורכת הפעילות לא תחוב בכל חובה ולא תאו תקלהו/מכל טעות  ותחסינ ןואשר אינ

אחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או 
ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים  משתתףהוצאה וכיו"ב אשר יגרם ל
ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל  הו/או אי דיוקים ו/או שגיא

עובדת  טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בפעילות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת
 וכיו"ב. המשתתף, שיבוש פרטי השתתפותו של המשתתף

ללא תקלה, שגיאה, נפילה  הפעילות תקויםכי  תמתחייב האינורכת הפעילות עכי  למשתתףידוע  5.4
. עורכת כךאו בקשר לאו תביעה כתוצאה  , דרישהלא תהיה כל טענה ףמשתתאו טעות, ול

ל תקלה ו/או הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכ
בפעילות או בגין תקלה שקרתה בשל הציוד בו נעשה השתתפותו  נקלטהטעות שבגינה לא 

 .שימוש או בשל טעות אנוש
. משתתףהבלעדית של הו כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה, הינה על אחריותידוע למשתתף  5.1

לרבות הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, שא בכל אבדן, יעורכת הפעילות לא תהיה אחראית ולא ת
ו/או לצדדים שלישיים כלשהם  מהמשתתפיםהוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי 

בעקבות הפעילות ו/או האתר, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות בפעילות, ו/או בקשר 
 עם הפעילות.

פעילות ה עורכת את שפהיו פצהיו, הכללמו מפורשת, אחריות בכלהוא יישא כי ידוע למשתתף  5.1
 כל בגין, כן לעשות הראשונהה דרישת עם מיד, המטעמ מי או/ו העובדי או/ו יהמנהל אתוכן 
(, במוניטין ופגיעה רווחים הפסדי, תוצאתיים ,נסיבתיים ,עקיפים, ישירים נזקים לרבות) נזק

 דרישה טענה כל בגין, עו״ד ושכ״ט משפט הוצאות וכן ,וסוג מין מכל, הוצאות, אובדן, הפסד
 או/ו במישרין להפרה כלשהי בדרך הקשורים כדין שלא מחדל או/ו ממעשה הנובעת תביעה או/ו

 .דין כל והוראות זה תקנון הוראות של בעקיפין
 לאובדן באשר אחריות בכל יםנושא םאינו/או מי מטעמה  פעילותכת העורידוע למשתתף, כי  5.52

 פגם כל או/ו מכשל או/ו המשתתף, של המחשוב במערכת מכשל כתוצאה המשתתף של פרטים
 או הושמדו, נמחקו מהם כתוצאה ואשר, המשתתף פרטי נקלטו בה ילותעפה במערכת אחר

 והשתתפות מועד, פעילותב והשתתפות עובדת לרבות, מהם חלק או ףמשתתה פרטי שובשו
 .וכיו״ב

מבלי . ידי ועדת הפרס כאמור לעיל-עלידוע למשתתף כי אופן קביעת המשתתפים הזוכים יעשה  5.55
 והבלעדי בקביעתשמור שיקול הדעת המוחלט  עורכת הפעילותללגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, 

 הזוכים וקביעתה בעניין זה תהא סופית וטענות בעניין זה לא תתקבלנה.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  לא תהיה ואו מטעמו/ וולכל הבאים בשמלמשתתף  5.52

, בכל הקשור םומי מטעמם , עובדיהםמנהליהלרבות  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה,
 . לפעילות

שעלול  ,כל תוכן מכל מין וסוג שהוא לעמוד הפעילותעלה יעל שפה נאותה ולא  ישמור המשתתף 5.54
, לרבות תכנים שעלולים להפר האתרלהפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או את תקנון 

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .ו/או כל גורם אחר ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או תאגיד
בעל אופי מיני, פרובוקטיבי, בלתי נאות, פוגעני, מעליב,  וכןתהמשתתף מתחייב כי לא יעלה 

)לרבות ומבלי לגרוע  מהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיותהאלים, גזעני, מבזה, משפיל, חומר 
ו/או המהווה הפרה של זכויות יוצרים  רים(מכלליות האמור, מספרי פלאפון ופרטים מזהים אח

  ו/או זכות קניינית אחרת, ו/או כל חומר ו/או קישור לחומר בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי אחר.

  מימושם ואופן הפרסים .7

הודעה לחשבון  ה, תשלח עורכת הפעילות לזוכהלאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת הזוכ 4.5
ו/או הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני  ההאישי של הזוכ אינסטגרםה

בהודעת  ו/אוו/או באמצעות שיחה טלפונית  ככל שימצאו במאגר הנתונים של החברההמצוינת 



SMS וזאת לצורך  הבלעדי ההפעילות על פי שיקול דעת כתקבע עורתבכל דרך אחרת ש ו/או
 שליחת וקבלת הפרס.

, ככל שייעשה, כמפורט לעיל או קבלת ההזוכ שמות פרסום אחר לעקוב האחריות כי יובהר
 בלבד. ףהמשתת על ההודעה בדבר הזכייה כמפורט בסעיף זה תהא

עורכת כנגד  תביעהאו למי מטעמו כל טענה ו/או  לזוכהלא יהיה עם שליחת הפרס כאמור  4.2
 .בין אם הפרס הגיע ליעדו ובין אם לאו ו/או מי מטעמה הפעילות

עורכת הפעילות  שהציגה ובתנאי לידו הפרס את קיבל לא כי, זוכה טענת תתקבל לא כי, יובהר
 .הפרס נמסר ו/או מומש כי כלשהו רישום

שם פרטי ושם ) ההזוכשמות לעשות שימוש ב או למי מטעמה תהיה רשות עורכת הפעילותל 4.4
לרבות בעמוד הפעילות באתר (, בכל פעילות שהיא לצרכי יחסי ציבור, פרסום וכו', משפחה

 ם. בעצם השתתפותנוספת בכל עת וללא הגבלת זמן, וזאת ללא מתן תמורה, אינסטגרםה
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר הסכמתם את המשתתפים והזוכים  נותניםבפעילות 

בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת ו/או שימוש בפרטים כאמור. זאת עם פרסום 
 .  5115-א"הפרטיות, התשמ

הזוכה, לרבות זכאותו אותו אינו עומד במלוא דרישות תקנון זה, ייפסל  הזוכהיתברר כי ובמידה  4.3
לקבלת פרס, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא בגין פסילתו ואי קבלת 

 .הפרס כאמור
במידה ותיפסל זכאותו של משתתף מסוים או במידה וזוכה יחליט לוותר על הפרס, רשאית  4.1

כת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כמיטב ראותה עם הפרס, לרבות העברת עור
  הזכאות למשתתף הבא בתור אחריו ולרבות הימנעות מחלוקת הפרס.

ו/או מי  עורכת הפעילותבלבד.  הזוכההאחריות למימוש הזכייה, לרבות הפרס עצמו, הנה על  4.5
שא באחריות בגין אי קבלת פרס ו/או עקב אי מימוש פרס על ידי הזוכה מכל ימטעמה לא ת

סיבה שהיא ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה שתהיה בקשר עם מימוש הפרס, 
 .אגב מימוש הפרסגרמו נזקים שילרבות 

 יובהר כי במקרה שהזוכה הוא קטין, יימסר הפרס להוריו. 4.4
, שעמדו בתנאי הזכאות לקבלת פרסים והתקנון, על פי התנאים יםהפרסים יחולקו למשתתפ 4.1

 שלהלן:
אשר על כן, עורכת  .הפרסעורכת הפעילות לא תהיה אחראית לאיכות ו/או לטיב  4.1.5

ו/או לנזקים כלשהם,  הפרס בקשר עםשא באחריות לשיבושים כלשהם ילא תהפעילות 
 הפרס בקשר עם הלזוכישירים ו/או עקיפים, כלכליים, גופניים או אחרים, אשר ייגרמו 

מוסכם על . ולכל פגם, נזק, אי תקינות ו/או אי התאמה בנוגע לפרס ו/או אספקתו
 המשתתף בפעילות כי לעורכת הפעילות לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.

 ינתן רק לאחר שהזוכה עמד בכל תנאי הפעילות והתקנון.אישור סופי לקבלת הפרס י 4.1.2

לקבל את הפרס הינה סופית משתתף של  לזכאותוהפעילות ביחס כת עורהחלטתה של  4.1.4
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה  למשתתףואינה ניתנת לערעור ולא תהיה 

 כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 
, מכל זכות להחליף ו/או לשנות את הפרסכאמור את השומרת לעצמה  עורכת הפעילות 4.1.3

כל עת, או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ו/או להוסיף פרס נוסף על סיבה שהיא, ב
הזוכה לא יוכל  על אף האמור, , בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה.הפרס האמור

מוותר בזאת על כל טענה ו/או  ףהמשתת .להחליף ו/או להמיר ו/או לשנות את הפרס
 דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תהא רשאית שלא עורכת הפעילות מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  4.1.1
לפרס באמצעות מעשה עבירה או במעשה  ולהעניק את הפרס לידי מי שהשיג זכאות

לי לגרוע מכלליות האמור פריצה למחשביה אינו כדין, מכל בחינה שהיא, לרבות ומבש
 ו/או בדרך שאיננה עפ"י עקרונות מוסר מקובלים. עורכת הפעילותשל 

 נוספות הוראות .8

כל המועדים הרלבנטיים לפעילות וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהפעילות יקבעו אך ורק  1.5
 על ידי עורכת הפעילות ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

ורים ו/או הנובעים לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשמבלי  1.2
והכרעתה תהא סופית ומוחלטת מסורים באופן ייחודי לעורכת הפעילות  מהפעילות יהיו

 לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורכת הפעילות.ולמשתתף 
והיא לא תחשב כפעילות כהגדרתה למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכים שיווקיים גרידא  1.4

 .5144-לחוק העונשין, התשל"ז 223בסעיף 
בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות כל זכויות הקניין הרוחני  1.3

מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים 
שיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל אחרים, שעורכת הפעילות קיבלה מהם רי

תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים )לוגו(, טקסט וכל חומר אחר הכלול 



שלא לשם ההשתתפות בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי 
 בפעילות.

ולא תתקבל  פעילות זוייה מכרעת בכל הקשור בו/או מי מטעמה יהוו רא פעילותרישומי עורכת ה 1.1
 .כל טענה בהקשר זה

ו/או מי מטעמה  עורכת הפעילות, והמשתתףהבלעדית של  הות הינה באחריותפעילב השתתפות 1.5
, למשתתףשא באחריות לכל נזק )לרבות נזק בגוף(, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו ילא ת

 .ותפעילהקשור במישרין או בעקיפין עם ה
 לתגובות חשוף להיות עשוי הוא בפעילות השתתפותו שבעצם לו ידועמאשר, כי  ףהמשתת 1.4

כל טענה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן לו  היהתלא ו( Talk-Back) גולשים
 זה. כל דרישה, טענה או תביעה בעניין לוהתגובות כאמור, ולא תהיה 

ו/או  Facebook ידי על מבוצעת או מנוהלת, ממומנת אינה הפעילות, ספק הסר למען 1.1
Instegram ,לא ותו הפעילות לביצוע פלטפורמה מהווה וזו . 

ו/או  acebookF  של הפרטיות ומדיניות השימוש לתנאי גם כפופה בפעילות ההשתתפות 1.1
Instegram. 

 פרסומים אחרים לבין זה תקנון הוראות בין שהיא כל התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל 1.52
 לכל תקנון זה הוראות תגברנה במודעות או/ו בעיתונים או/בפייסבוק ו , לרבותהפעילות בדבר

 .ועניין דבר
 , יחיד ורבים.נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשוןבתקנון זה זכר השימוש בלשון  1.55
ו/או  תיפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע-ך בתל אביבמלבית המשפט המוס 1.52

 .ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו בפעילותהנוגעת בתקנון ו/או 
, שם ניתן לעיין בהם נתניה, 52 רח, הגבישב אול יו ניד בע"מעותקים מן התקנון מצויים במשרדי  1.54

 .שעות העבודה המקובלותה' ב-בימים א'
 
 

 הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה! 
 


