
 "הילדות שליבית " לפעילותתקנון ותנאי השתתפות לליהוק 
 

 (. "פעילותה"להלן " )בית הילדות שלי" פעילותברוכים הבאים ל
באתר ( "ynet"או  "ידיעות אינטרנט": להלן( )שותפות רשומה)מנוהלת על ידי ידיעות אינטרנט  פעילותה

: להלן" )ידיעות אחרונות"היומי עיתון ב ("האתר": להלן) www.ynet.co.il: האינטרנט אשר כתובתו
  .או נוספות/למרות שקידומים לפעילות יכול ויופיעו על גבי מדיות אחרות ו, ( "העיתון"

אפריקה במסגרת הפעילות היא  ,להלן נחוהמ כהגדרת, ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםמעניקת הפרס
 (. "מגוריםישראל אפריקה ": להלן)מ "מגורים בעישראל 

. ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה, מעידה על הסכמתך לתנאים אלה פעילותההשתתפות ב
הניתנים לעיון גם באמצעות  Ynetשל  מדיניות הפרטיותול תנאי השימושכפופה גם ל פעילותההשתתפות ב

אם תמצא סתירה בין . מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם ולכן הנך ynetבדף הבית של ( hyperlink)קישור 
 .תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה, תנאי השימוש

 . גם לנשים, כמובן, אולם מתייחסים, התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד

 הפעילות מהי

בעמוד ההרשמה לפעילות  טופסלמלא ( "המשפחות": להלן)פעילות מוזמנות משפחות במסגרת ה .1
לצורך הגשת מועמדותם להשתתף  ("עמוד הפעילות"וכן ; "פריטי התוכן" או "טופסה": להלן)

והוא זה שיקבל , הפרס קבלת אפשרותהמשפחה לצורך  שלאחד משפחה תגדיר נציג  כל. בפעילות
  .ככל שהמשפחה תזכה בו, את הפרס בשם ועבור המשפחה

ועד ליום  008:בשעה   102.01.00.ניתן לשלוח החל מיום , פעילותהשתתפות בלצורך  טופסהאת 
 10-20ולעמוד בפרט הוראות סעיפים ( "טופסתקופת משלוח ה": להלן) 00:00בשעה   2.0.100.10

  (.מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה)לתקנון זה 

את יבחנו , ("חבר השופטים": להלן) ומלהקת חיצונית ynetמערכת נציגי שיורכב , צוות הליהוק .2
   .זוכיםסיפורים  20מתוכם  וויבחר פעילותשישלחו במסגרת ה הסיפורים 

: להלן) סריזכו בפ, טפסים והסיפורים שיישלחושיבחרו בתום בחינת הסיפורים ה( 01) עשרת .3
 : אשר הינו, "(הפרס"

 .עיתוןוב אתרסיקור הסיפור האישי בכתבת ווידאו שתתפרסם ב .א

i.  הצהרייםבשעות ערב ואחר יידרשו להיות זמינות לצילומים שיזכו המשפחות, 
 .102. אפרילעד וכולל  102.פברואר ימים רצופים בטווח החודשים  20במשך 

  .הודעה על מועדי הצילומים הסופיים ימסרו למשפחות המלוהקות בהמשך
ii. או לאחר /או ארועים בתום ו/המשפחות עשויות להידרש להגיע לימי צילום ו

 ת מסוקר תהיה, רועים כאמוריידוע למשפחות שהשתתפות בא. כתבההילום צ
כחלק ממאמצי , נוספים/אמצעי תקשורת אחריםאו /והעיתון  או/ובאתר 
 .הפעילותקידום 

iii. לתקנון זה 12-12המשפחות מופנות לעיין בפרט בהוראות סעיפים , כמו כן ,
 (.הוראות תקנון זהוזאת מבלי לגרוע מיתר ) כתבותהאשר נוגעות לצילומי 

 קניה תווי שללמטרת שדרוג הבית שיגיע בצורה ₪  0,000בשווי  תלושים -תלושים .ב
השוברים ברשת חנויות  מימוש"(. השוברים: "להלן)ס 'טולמנ רשת מחנויות לאחת
 :  להלן המפורטים לסייגיםגם , בנוסף לכל האמור בתקנון זה, ס יהיה כפוף'טולמנ

i. הרשת ידי על הנפקתם ממועד שנתיים של לתקופה בתוקף יהיו השוברים; 

ii.  ריהוט , מטבחים: במחלקות, למימוש בכל סניפי הרשת יהיו שיוענקוהשוברים
 ;וכלי בית, ריהוט משרדי, ריהוט חוץ, פנים

iii.  למשלמים . של הרשת לרכישה במחירי המחירון תקפים יהיוהשוברים
אין כפל ) של מבצע במקרהממחיר המחירון הנחה באמצעות שוברים לא תינתן 

 ;(מבצעים

iv. הזוכים זכאים לקבל  יהיו, מוצר ששולם באמצעות שובר החזרת של במקרה
 ;זיכוי בלבד ולא החזר כספי

v. השוברים יהיה מותנה בהצגת השובר המקורי מימוש. 
 

אפריקה מטעם ליווי מקצועי של יועץ  -ישראל מגורים אפריקה נציגי של מקצועי ליווי .ג
 בהיקף שלא יעלה על שעתיים לכל משפחה, מבין יועציה על פי בחירתה ,מגוריםישראל 

שפחות והממובהר כי הליווי המקצועי יהווה ייעוץ בלבד . "(המקצועי הליווי: "להלן)
, אמורייעוץ או טענה בקשר ל/מכל חבות ו אפריקה ישראל מגוריםבזאת את  ותפוטר

ידיעות או /וואפריקה ישראל מגורים , למעט עצם אספקתו יעוץיטיב העניין לרבות ל
 חבותאו /ו נזקאו /ו הוצאה בכל יישאויהיו אחראים ולא  לא ןמטעמ מיאו /אינטרנט ו
תיאום הייעוץ יעשה  .המשפחות הזוכות מול ,כאמור הייעוץעם מתן  בקשרשתיגרם 

ימים ממועד קבלת הודעת  00וזאת בתוך תקופה של עד , באחריות המשפחות הזוכות
 .להלן 6יה כאמור בסעיף הזכ

או בשווה /בכסף ו או חלק ממנו/ו פרסלהמיר את ה ותרשאי יהיו לאהמשפחות הזוכות  .ד
 .כסף

http://www.ynet.co.il/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049332,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049364,00.html


 שלישיים לצדדים להמחאהאו /ו להסבה ניתן ואינו משפחות הזוכותל אישי הוא הפרס .ה
 .כלשהם

, זה בתקנון המפורטות התחרות הוראות אחר ומילא לא משפחות הזוכותה שבו במקרה .ו
יהיו רשאיות לשלול ממנו  מגורים ישראל אפריקהאו /ו אחרונות ידיעות, מקצתן או כולן

 .הזכאות לפרס

 ."מגורים ישראל אפריקה מטעם הפרסים"התלושים והליווי המקצועי  לעניין תקנון זה ייקראו

על  ךיערליהוק המשתתפים ( "הטופס" :להלן) טופס מפורט כוללים מילוי של בחינת השאלונים  .4
, לפי מיטב שיקול דעתו של חבר השופטים וזאת בין השאר, ה מטעמו/או נציג/ידי חבר השופטים ו

מבחינת  בעמוד הפעילות כאמור טופסאיכות המענה שהמשפחות שלחו ביחס לעל בסיס הערכת 
זמן בחירת המשפחות הזוכות במסגרת . יצירתיות וייחודיות התוכן כאמור, חדשנות, מקוריות

צפויות  היהודעות זכיעל פי לוח הזמנים המשוער  .00.102.10.עד ליום עשוי להתארך  פעילותה
או ידיעות /אולם חבר השופטים וו 00.102.10.עד ליום למשפחות שילוהקו הודעה בעניין  להימסר
 .שמועדים אלה לא ידחו מעבר לנקוב לעיל, אינם מתחייבים או אפריקה מגורים/ו אינטרנט

, הינו כמפורט לעיל פעילותמודעת לכך ומסכימה שמנגנון הבחירה בהיא כל משפחה מצהירה כי  .5
כלפי , או תביעה בקשר עם הליך הבחירה כאמור/או דרישה ו/וכי אין ולא תהנה לה כל טענה ו

 .םמטעמאו מי /ו אפריקה ישראל מגוריםאו כלפי /ו ,אינטרנטידיעות 

על הודעה  הנבחרות ימסור לכל אחת מהמשפחות , או נציג של חבר השופטים/ואינטרנט ידיעות  .6
כתובת באמצעות  הזוכות הודעה כאמור עשויה להימסר למשפחות. במסגרת הפעילות זכייתם

תנסה במקביל ליצור קשר טלפוני עם אינטרנט ידיעות . בעמוד הפעילות הדואר האלקטרוני שמסרו
שעות של ניסיונות לא יעלה בידיה של ידיעות אינטרנט לאתר  08במידה ובתוך . המשפחות הזוכות

היא תהא רשאית לבטל זכייתה להעבירה למשפחה אחרת לפי בחירת חבר , הזוכות מי מהמשפחות
 . השופטים

 כן לא תהיה רשאיתלפצל זכייתה ולבחור לממש חלק מהפרס ו תמשפחה שזכתה לא תהיה רשאי .7
או את /או פרס חלופי לפרס דלעיל ו/ו פעילותהשתתפותה באו לקבל כל תמורה בעבור /ולדרוש 

 .הפרס המפורט לעילשל  ו התחליפישווי

מתן או לבטל /את הזכות לעכב ו ןלעצמת ושומראו אפריקה מגורים /ואינטרנט ידיעות  .8
  : כמפורט להלן, המקרים הבאיםמ או יותר/ו פרס בקרות אחדה

  הורשע בעבר בפלילים, בדיעבד שמי מבני המשפחה הזוכה עויוודבמידה ; 

 אינה עולה בקנה אחד עם האמור , הזוכה או במידה והתנהגותו של מי מבני המשפחה/ו
, או אינה מתאימה לפרסום במסגרת פעילות זו/או שהתנהגותו אינה הולמת ו/בתקנון זה ו

של מי , או שבהתנהגותו/ו( ושכבות הגיל" )לכל המשפחה"שבמהותה מיועדת להיות תוכן 
 או/ואינטרנט ידיעות או /היה כדי לפגוע במי מחבר השופטים ו, הזוכה מבני המשפחה

 .מי מטעמם או/ו אפריקה ישראל מגורים

 שלא נותן הסכמתו לכך, או ליווי של צד שלישי/מימוש הפרס תלוי בהסכמה ו. 

 המשפחה הזוכהשל  האו מרמה לגבי זכאות/או זיוף ו/חשש לאי תקינות ו. 

  ביצעו עבירה או עוולה במהלך הפעילות, או מי מטעמה/ואו חלק ממנה /המשפחה הזוכה. 
  או כפי /הנדרשת לפעילות כמפורט בתקנון זה ו הפרטי ללמסירת כלהמשפחה הזוכה סירוב

 .כתבהלאו סירוב להצטלם /ושנדרש באופן סביר מהשתתפותה בפעילות 
  לכללי הפעילות  הבינה והינה מסכימה, ה כי קראהמתלאשר בחתיהזוכה המשפחה סירוב

 .או האמור בתקנון זה/ו
  ללא הסכמה מראש , לצד שלישי כלשהו או חלק ממנו/ו ה את הפרסתהזוכה המחהמשפחה

 ובכתב מטעם 
 .אינטרנטידיעות 

 או ראיונות /ו צילומיםאיננה משתפת פעולה בכל הנוגע לזימונה ל הזוכה נמצא כי המשפחה
 .או במסגרתם של ימי הצילום של הסדרה/ההשופטים ו עם חבר

 לעכב או לבטל את מסירת הפרס, על פי הדין, כל סיבה אחרת אשר יש בה. 

או להפסיק את /ומשפחה זוכה של  הלבטל זכייתאינטרנט ידיעות אין בזכותה כאמור של  .9
ל כל  סעד אשר או להוות ויתור ע/לגרוע וכדי  או לעצור את מימוש הפרס/בפעילות ו ההשתתפות

 . או מי מטעמה/אותה משפחה וכנגד אינטרנט ידיעות לקיים 

 טופסה

, בעמוד הפעילות ובמסגרת השאלון המפורט טופסעל התשובות שכל משפחה תמלא בגוף ה .11
צולמו על /חוברו/ואשר נוצרו, (לא מועתק)המלאה והבלעדית  הבבעלותלהיות בגדר תוכן שמצוי 

: להלן ולעיתים)בתשובות אלה זכויות כלשהן מבלי שלצד שלישי , (תוכן מקורי)ידו בלבד 
  .("התוכן"

אין משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום , או במסירתו/על התוכן ו .11
פרסומים אסורים בנוגע , פגיעה בזכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, פרסומי תועבה, לשון הרע

 . או כל פרסום אסור אחר/לקטינים ו



אותו אדם נתן  -בתוכן אדם כלשהו או מתואר /וכי אם וככל שמופיע  תמתחייב שפחההמ .12
כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו ובזכותו שלא להיחשף בניגוד , כמפורש וכדיןלכך הסכמתו 

של  יםו החוקייאפוטרופסאו /הרי שהוריו ו, ככל שמופיע קטין בתוכןלרצונו בציבור וכן כי 
 . הקטין בתוכן ותנאים אלולהתייחסות אל  הביעו את הסכמתםהקטין 

לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן  תאחראי תהיה שפחההמ .31
או /או נזק ו/כל הוצאה וב לא יישאו אפריקה ישראל מגוריםאו /ו אינטרנטידיעות  . ומפרסומו

 יות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפיםאאחרולא יהיו  לפעילותאו התחייבות בקשר /חבות ו
 .על ידי המשתתפים בכל דרך שהיא או בקשר עם המידע אשר יסופק/עקב ו או המשפחות

ועל מנת שתינתן לך האפשרות להשתתף  פעילותהתוכן לצורך ההשתתפות בבטרם להעלאת  .14
הינו לפעילות הרישום . הפעילותידרש בעמוד יעל כל משפחה להזין את פרטיה כפי ש, פעילותב

 . ללא עלות ואולם על המשפחה חלה החובה למלא פרטים נכונים בלבד

ישמשו את , הפעילותבמסגרת עמוד בפעילות נתוניה של כל משפחה שתגיש מועמדות להשתתף  .11
, המשפחות המשתתפותשל  ןשמוכן לצורך האפשרות לפרסם את  הלצורך ניהולאינטרנט ידיעות 

  .ון וכן לכל שימוש אחר כמפורט  בתקנון זהבאופן אשר תראה לנכ, שיפורסמו באתר

המשתתפים המשפחות והזכות לעשות שימוש בפרטי אינטרנט ידיעות לבנוסף לאמור לעיל ניתנת  .16
 בכתובת  ynetבהתאם למדיניות הפרטיות של אתר  בפעילות

(http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-825,00.html) ,או אתרי /במסגרת קמפיינים ו
ירת מידע סטטיסטי לצורך ניתוח ומסכן ו ,ידיעות אינטרנטאו מדיה חברתית של /אינטרנט ו

 (.םולא יזהו אות י לבני המשפחהבמקרה זה הנתונים לא יתייחסו אל)לצדדים שלישיים 

את האפשרות לבחור אם הפעילות עמוד ב ידיעות אינטרנט רשאית להציג בפני כל משפחה .11
וצדדים שלישיים הקשורים )או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט /ברצונך לקבל מידע שיווקי ו

או /מידע שיווקי ובאפשרות לקבל לבחור הזכות , הפעילות תינתן במקרה זהעמוד ב, (עימה
מסירת . המפורש בכפוף לאישורכם, של צדדים שלישיים תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט או

עמוד בכפי שתבוא לידי ביטוי , דיעות אינטרנט והיא כפופה להסכמתכםהמידע תתבצע על ידי י
ידיעות אינטרנט תהה רשאית לשמור את , ניתן אישור כאמורבמידה ו. פעילות כאמורההרשמה ל

אל הפרטים  ,במאגר המידע שברשותה ולשלוח מעת לעתלפעילות בעת הרישום שנמסרו הפרטים 
 service@y-i.co.ilלפנות לידיעות אינטרנט לכתובת בכל עת ניתן  .מידע כאמור ,שנשמרו
או את הפסקת משלוח המידע /ממאגר המידע של ידיעות אינטרנט ו הסרת פרטיםולדרוש 

 . השיווקי מטעמה של ידיעות אינטרנט

 הכתבותצילומי 

 צילומיה ולפרסום, לכתבהמשפחה את הסכמתה לצילומה כל  המביע בפעילות בהשתתפותה .18
ידיעות על ידי  או בכל מסגרת אחרת ככל שתופק/ו הפעילותבמסגרת על ידה והתכנים שיועברו 

כתבות , טואליותסכגון תכנים נלווים לרבות כתבות טק, אפריקה ישראל מגוריםאו /ואינטרנט 
או על גבי מדיות /ו  Ynetאשר יוצגו באתר , ב"אירועי קידום וכיו, ראיונות מצולמים, וידיאו

או את /ו הפעילותכמו גם במסגרת פרסומים שבמהותם מיועדים לקדם , או נוספות/אחרות ו
ת וכל זא, אפריקה ישראל מגוריםאף באמצעות מיתוגם בזיקה ישירה ל אפריקה ישראל מגורים

  .או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן/ללא תמורה ו

אפריקה או /ואינטרנט ידיעות או תביעה נגד /או דרישה ו/כל משפחה מוותרת על כל טענה ו
 .בהקשר זה  ישראל מגורים

או /בביתן של המשפחות ו, צילומים כאמור יכול שיעשו במסגרת צילום וידיאו או סטילס .19
המשפחות מסכימות לשתף . או באתרים בסמוך לבתיהן/ובמקומות העבודה של בני המשפחה 

פעולה עם דרישה זו וידאגו לקבלת אישורים ככל שידרשו לצורך ביצוע הצילומים במיקומים 
 .שונים מחוץ לבתיהן

  
לבית , לעברםהנוגעים לספר על פרטים ידרשו לשתף הקהל והמשפחות , במסגרת חשיפה כאמור  .21

 .ולביתם הנוכחי, ילדותם

אפריקה ישראל או /ו אחרונותשידיעות , המשפחות מצהירות כי הן מודעות לכך ומסכימות   .13
או תכנים /או חלקים ממנה ו/ונשוא הפרויקט המצולמת  פעילותת להציג הורשאייהיו  מגורים

מי  בניהולאו /ו מי מהן שבבעלותבאתרי האינטרנט , כאמור לפעילות המצולמת כאמורנלווים ש
גם ) facebookרשתות חברתיות כגון , סלולרית, ם אחר כגון עיתונות כתובהאו בכל מקו/ו מהן

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( פעילותלאחר תום ה

לא תוכל להתחרט בדיעבד מלשתף , כתבהמשפחה שנבחרה ליטול חלק בצילום ה  -יודגש 
או /או לדרוש את אי פרסומה או הצגתה או הצגת הפרקים ו/ו כתבהפעולה עם צוות הפקת ה

  .החלקים שבה נראית המשפחה המצולמת

מצהירה כי היא מודעת מבינה ומסכימה , כל משפחה זוכה, מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה
או מי /שבהם היא ו כתבהשל צילומי ה, (או אי הצגה/מחיקה ו)שלא תדרוש עריכה החוצה , לכך

או /ו אינטרנטידיעות לתסב נזק , פיעים ושדרישה כאמור וממילא היענות להמטעמה מו
 .אשר הם יהיו זכאים לפיצוי וסעדים משפטיים בגינו, או מי מטעמם/ו  אפריקה ישראל מגורים
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תהא  אחרונותהמשפחות מסכימות כי קראו תקנון זה וכי הן מבינות ומסכימות  שידיעות  .11
או /לתוכן ומתחייבת מראש שהינה מבלי , כתבהוצילומי הכתבה רשאית לבצע עריכה של ה

כמו גם בנוגע , יוצגו בסופו של דבר לקהל הרחבאו /או הכתבות ו/ו, העריכה הסופיתאיכות 
 . פעילותהסופית בכתבות לכמות ה

וברור להן שעריכת , כי הן מודעות לאמור ומסכימות לכךהמשפחות מצהירות , בהקשר זה
, לא תהלום בהכרח את שביעות הרצון שלהן, מנהמאו חלקים /או הצגתה ו/הסופית וכתבה ה

אינה מחמיאה , אשר ככזו" תכנית ריאליטי"מעין במתכונת של יופקו  הכתבותושמטבען 
 . ואינה גורפת בהכרח ביקורת אוהדת מצד הציבור, בהכרח למשתתפים בה

או /ואו דרישה ו/תבואנה בכל טענה  ולא, המשפחות מצהירות כי הן מודעות ומסכימות לכך
או חבר השופטים /ו אפריקה ישראל מגוריםאו /ו תביעה בקשר עם כך כלפי ידיעות אינטרנט

 .או מי מטעמם/ו

או אז הוריהם או האפוטרופסים החוקיים שלהם , במידה ובמשפחה קטינים או חוסים .11
או חוסים /שקטינים וים כי הם מבינים ומודעים לאמור בתקנון זה ומסכימ, מצהירים בזאת

במסגרת האודישנים ובמידה והמשפחה תזכה לצורך  יצולמו במסגרת משפחתית כאמורכאמור 
 .ופרסומה על גבי כל מדיה כמפורט בתקנון זהכתבה הפקת ה

וזאת  פעילותמתחייבות לשמור על חשאיות מלאה בנוגע לפרטי ה, פעילותהמשפחות שילוהקו ל .24
ופרסום דבר זכייתה , וקידומה בכלי התקשורת פעילותלאורך כל הצילומים וכל זמן הצגת ה

הינה הפרה יסודית של תנאי תקנון זה וההשתתפות , הפרת סעיף זה. בכלי התקשורת
שמורה הזכות לנקוט בכל האמצעים  או לאפריקה מגורים/ו ולידיעות אינטרנט, בפעילות

כי הפרה תנאי , לידיעות אינטרנט לגביה עיוודנגד משפחה אשר החוקיים העומדים לרשותה 
שלילת זכאותה לפרס במידה ותזכה , זה ובכלל זה לשלול את המשך השתתפותה בפעילות

 .או פניה לתביעה סעדים משפטיים כגון פיצויים כספיים גבוהים/בפעילות ו

 בפעילותרשאי להשתתף אינו מי 

אפריקה או /ה להשתתף בה למעט עובדי ידיעות אינטרנט ופתוחה בפני כל  מי  שירצ פעילותה .21
 . עובדיהם ובני משפחותיהם, שותפיהם, וכן מנהליהם ישראל מגורים

 .אח או אחות, ילד, הורה, ה בציבור/ידוע, לרבות בן זוג" בני משפחה", לעניין סעיף זה

באופן זמני  פעילותידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף ב .26
או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי /אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו, או קבוע

לפי , וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, ynetהשימוש הכלליים של 
 .סכםעל פי כל דין או ה, שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות להה בגין כך

 תנאים נוספים

הבינה והיא מסכימה לאמור בתקנון , כי קראה, כל משפחה מאשרת בעצם השתתפותה בפעילות .21
שביקשו לקבל כל המידע , או המוסמכים מטעמה/או לנציגים המורשים ו/ו להנמסר זה וכן כי 

עומד בכל התנאים המפורטים אותה משפחה בפרט וכי זה בכלל ובקשר לתקנון לפעילות בקשר 
 .בתקנון זה

 as)להשתתפות כמו שהיא  ניתנתהפעילות . בתשלום כלשהואיננה מותנית  פעילותב השתתפות .28

is .)או  אפריקה ישראל מגוריםאו /ו תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט, לא תהיה כל טענה
ידיעות אינטרנט איננה . מגבלותיה ודרך ניהולה, הוראותיה, בגין תכונות הפעילות, מי מטעמה

, תנוהל ללא טעויות, תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות מתחייבת שהפעילות לא תופרע או
 -שגיאות דפוס ותקלות , אי דיוקים, קלקולים, נזקים, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית

 . בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר, לות בחומרהלרבות תק
או בנושא /או תוצאותיה ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/בכל מקרה של מחלוקת ו .29

פרשנות התקנון ניתנת לידיעות אינטרנט זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב 
או הקשור /המעורבים בפעילותואו את כל הגורמים /או הזוכות ו/את המשפחות המשתתפות ו

 .או מי מטעמם/בפעילות ו

 אחריות

שביקשו להשתתף  מי מהמשפחות אינטרנט אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטי ידיעות .31
או /או מכשל ו/ו התומכת בעמוד ההרשמה לפעילותכתוצאה מכשל במערכת המחשוב בפעילות 

שכתוצאה ו כמו גם השאלון ששלחה הכל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטי
או חלק  טופסשל אותה משפחה או המענה ל ההושמדו או שובשו פרטי, נמחקומתקלות כאמור 

 האו תשובותי, המועד השתתפות, פעילותב ה של אותה משפחהלרבות עובדת השתתפות) מנומ
 (.לשאלות



את ידיעות  יםרפוט, או מי מטעמה/כל משפחה מצהירה כי מודעת לכך ומסכימה כי היא ו .31
או דרישה /או תביעה ו/מכל טענה ו, ןאו מי מטעמ/ו אפריקה ישראל מגוריםאו /ו אינטרנט

 .ולתוצאותיה פעילותאו בעקיפין ל/הקשורה במישרין ו
או /ו  ןמטעמאו מי /ו אפריקה ישראל מגוריםאו /ו ידיעות אינטרנט, מבלי לגרוע מהאמור .32

מי מבני אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו ל, או מי מטעמם/ו פעילותהגורמים הקשורים ב
, ישירים ובין עקיפיםנזקים בין , המשפחות המשתתפות בפעילות ובפרט המשפחות הזוכות

או /אובדן ו, גניבה, מחלות, נזקים מחמת תאונות, האמור לעיללרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 
למי הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם , ישפוזדמי א, מימון, כרטיסי אשראי, שוד מסמכים

במסגרת השתתפותה בימי  - ותזוכות או במקרה של משפח/ו מהם בשל השתתפותם בפעילות
 . או טיבו/או בקשר עם הפרס איכותו ו/ו הכתבהאו צילומים /ראיונות ו

זכאים יהיו , ןמטעמאו מי /ו ןמנהליה, ןעובדיה, אפריקה ישראל מגוריםאו /ו ידיעות אינטרנט .33
לרבות )תביעה או דרישה , הוצאות, אובדן, הפסד, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזקלשיפוי 

של או בעקיפין /במישרין ובגין הפרה , של צדדים שלישיים כלפיה( ד"ט עו"הוצאות משפט ושכ
או /הופרו ואו אם /ו ynetאו את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של /תקנון זה ו

מצד המשפחה שביצעה הפרה כאמור , או במחדל את התנאים בתקנון זה/במעשה וקיימו לא 
 .או מי מטעמה/ו
אפריקה מתנת  םשה ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםלפרסידיעות אינטרנט איננה אחראית  .34

ידי למשפחות הזוכות ישירות על  ויוענקים מטעם אפריקה ישראל מגורים הפרס. ישראל מגורים
ים הפרס הענקתעצם  לגבי באחריותתישא  אפריקה ישראל מגוריםו אפריקה ישראל מגורים

, ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםפרט לעצם אספקת הפרסאך  ,מטעם אפריקה ישראל מגורים
לא תהיה כל  לידיעות אחרונותכן ו אפריקה מגוריםל, אשר תהיה באחריות אפריקה מגורים

 םלרבות טיב, ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםבקשר עם הפרס אחריות מכל מין וסוג שהוא
ואת  אפריקה ישראל מגוריםמשתתפים בפעילות פוטרים את משפחות והה כי מובהר .םואיכות

או /ו ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםמכל טענה ביחס לטיב הפרס, ידיעות אינטרנט ומי מטעמן
, וידיעות אינטרנט ומי מטעמן אפריקה ישראל מגוריםוכן כל טענה לגבי איכות הפרס ו הםרכיבי

  . כאמור ים מטעם אפריקה ישראל מגוריםמתן הפרסמשיגרם כתוצאה  נזקכל ב נהתישא לא

 קניין רוחני

סימני מסחר וסודות , זכויות יוצרים, לרבות פטנטים, פעילותכל זכויות הקניין הרוחני ב .31
או כל צד שלישי /אחרונות אינטרנט וידיעות  הנם רכושה הבלעדי של, ככל שישנם, מסחריים

זכויות אלה חלות . או בפרט לטובת פעילות זו/שהתיר לידיעות אינטרנט להשתמש באלה ככלל ו
טקסט וכל חומר , (לוגו)שמות וסמלים מסחריים , קובץ גרפי, קוד מחשב, בין השאר על כל תוכנה

ל "להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ, להפיץ, אין להעתיק .פעילותאחר הכלול ב
 . בכתב ומראש,  אינטרנטידיעות בלא קבלת הסכמתה של 

המועבר  הטפסים תוכןבזאת שכל הזכויות לרבות זכויות היוצרים ב ותמצהיר משפחותה .36
על ידי שולחיהם  צולםאו /או חובר ו/מקורי וכי נוצר ו הוא, לידיעות אינטרנט במסגרת פעילות זו

 . בלבד

כי הן מודעות , או המשפחות הזוכות מצהירות לפי העניין/ו פעילותהמשפחות המשתתפות ב .31
וכן תוכן צילומי  פעילותשתשלחנה לצורך השתתפותן ב טפסיםכי תוכן ה, לכך ומסכימות

והבלעדית של ידיעות אינטרנט וככזו  מועברים לבעלותה המלאה, שבהן ייקחו חלק, כתבהה
על פי שיקול דעתה הבלעדי , וכן להרשות רשאית ידיעות אינטרנט לעשות בהם שימוש

נשוא תקנון  כתבהאו ה/ו פעילותאו לצורך ה/במסגרת ו, בהם שימוש אפריקה ישראל מגוריםל
ללא תשלום למי מהמשפחות , ברשת האינטרנט הכלל העולמית, ללא הגבלת זמן, זה

או להעמידם לרשות הציבור באופן /ובכלל זה לפרסמם ו, (לפי העניין)או הזוכות /המשתתפות ו
 . או העברתו לצדדים שלישיים/שכל אדם יוכל לצפות בו אותו ולהשתמש בו ו

אינה זכאית לכל , או הזוכות/שאף אחת מהמשפחות המשתתפות ו, יודגש שוב להסרת כל ספק .38
עבור או /ו פעילותהמלאים במסגרת ה טפסיםעבור משלוח ה, ו בשווה כסףבכסף א, רהתמו

, אף אם יוכח אחרת ביחס למשפחות הזוכות, ומבלי לגרוע מכך, הכתבההשתתפותה בצילומי 
סופית והוגנת בגין , מהווה תמורה מלאה, כאמור פרסבאו אז שווי זכייתה של כל משפחה 

או אחרת כלפי /או תביעה כספית ו/או דרישה ו/פחות כל טענה והאמור ולא ואין ולא תהנה למש
או /ו פעילותבגין ה, או מי מטעמם/ו אפריקה ישראל מגוריםכלפי  או/ידיעות אינטרנט ו

  (.לפי העניין)או זכייתן בה /השתתפותן ו
או /או הזוכות תכלול בתכנים שתעביר לידיעות אינטרנט ו/במידה ומי מהמשפחות המשתתפות ו .39

או מסרים שלא ניתן היה באמצעים סבירים להבין כי הם /תכנים ו, במסגרת ימי הצילום
או אז חרף העובדה שידיעות אינטרנט מבצעת , לפגוע בצדדים שלישיים או עלולים/ו מיועדים

מתחייב לשפות את מי מבני המשפחה שכלל מידע פוגעני כאמור ידרש ו, עריכה לצילומים כאמור
או הוצאה שייגרמו , בגין כל נזק או מי מטעמן/ו אפריקה ישראל מגוריםאו /ו ידיעות אינטרנט
  .בגין כךאו תביעה שתועלה נגדם /להם בגין טענה ו

 שיפוט והתיישנות, דין

סמכות השיפוט הייחודית . הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .41
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות . נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 . הינה שנה ממועד סיומו פעילותאו בעקיפין מהשתתפות ב/אינטרנט בכל עניין הנובע במישרין ו



 סופיות תנאי ההשתתפות

, התחייבות, הצהרה, האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב .41
או /ו אפריקה ישראל מגוריםאו /ידי ידיעות אינטרנט ו על, אם ניתנו, ב אשר ניתנו"פרסום וכיו

לשנות את תנאי שאית רידיעות אינטרנט . או על ידי כל גורם אחר/ואו מי מטעמם /האתר ו
ויחול על , באתר מראשוהודעה בדבר השינוי תפורסם או מועדיה /ו פעילותההשתתפות ב

 . מיום כניסתו לתוקף ואילך פעילותה

 שאלות ובירורים

 .  i.co.il-service@yרורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת לבי .42
 .הצלחה רבה כםומאחלים ל פעילותב כם על השתתפותכםהננו מברכים אות

 
 

mailto:service@y-i.co.il

