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 תקנון תחרות
 0203פברואר  תומשפחתיתחפושות סרטונים בנושא 

 
 כללי 35
 

מטרתו של תקנון זה היא להסדיר ולקבוע באופן בלעדי את הכללים על פיהן תתנהל  353
 התחרות )כהגדרתה להלן(5

 
הינה לצרכי נוחיות בלבד וכוללת גם פנייה בלשון נקבה השימוש בתקנון זה בלשון זכר  350

 ו/או רבים, לפי העניין5
 

 של התחרות5האינסטגרם  עמוד/או ו הפייסבוק של החברהבעמוד תקנון זה מפורסם  351
 

, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד האינסטגרם של התחרות 359
 במסגרת התחרות5

 
ו/או מי  תחרות לבין החברהבבין המשתתפים התקנון ממצה ומסדיר את היחסים  355

לכל שלהם מבטאת הסכמה מלאה כאמור בתחרות  המשתתפים מטעמה והשתתפות
וויתור של המשתתפים על כל טענה ודרישה כנגד החברה ו/או  ללא סייג תנאי התקנון

 מי מטעמה בקשר עם השתתפותם בתחרות5
 

 פרסום אחר של החברה בקשר לתחרות, בעל פי או בכתב5כל יגברו על הוראות תקנון זה  351
 

לחוק  330למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  357
 הזכייה בה אינה תלויה בגורל5ש כיווןהעונשין, 

 
מעת לעת לפי  תקנון,ה הוראות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את רשאית החברה 351

כל שינוי בתקנון יחייב מעת  ללא צורך במתן הודעה מוקדמת5שיקול דעתה הבלעדי 
 5הפייסבוק של החברה ו/או בעמוד האינסטגרם של התחרותבעמוד פרסומו 

 
בעצם השתתפותם תקנון זה במלואו ובקפידה המשתתפים בתחרות מאשרים כי קראו  354

 הם נותנים מלוא הסכמתם להוראותיו5בתחרות 
 

 / ההשתתפות בתחרות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק 3532
 5אינסטגרם

 
השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתף לכל תנאי תקנון זה ללא כל סייג וכן  3533

מהווה הצהרה של המשתתף כי הפרסום של הסרטון בעמודי הרשתות החברתיות נעשה 
של המשתתף וכי אין לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי  המלאהעל דעתו 

 החברה בקשר לפרסום זה5
 

המשתתף לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה  3530
5 פרטיו החברה לדרכי ההתקשרות עם המשתתף שמסר בעת הרשמתו לתחרותשל 

המשתתף רשאי לבקש החברה5 ע של האישיים, אותם מסר המשתתף ישמרו במאגר המיד
 את הסרתו ממאגר המידע ומתפוצת הדיוור, באמצעות שליחת מייל לכתובת

lrogrm.aaloai5lac5am5 
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 הגדרות 05
 

 למונחים בהסכם זה יהיה הפירוש, כמפורט להלן:
 
, ח5פ5 החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ )חל"צ( "החברה"

5337573395 
 

 תחרות תחפושות משפחתיות5 "התחרות"
 

"אתר האינטרנט של 
 החברה"

https://www.ironit.org.il 
 

"עמוד הפייסבוק של 
 החברה"

https://www.facebook.com/ironitash 
 הפנאי אשדוד""החברה העירונית לתרבות 

 
האינסטגרם של עמוד "

 התחרות"
https://instagram.com/ironit_ashdod 

הווטסאפ של חשבון "
 החברה"

 1590112-21חשבון ווטסאפ עסקי של החברה בטלפון 

 
 תחרותתקופת ה 15

 
 03:22שעה ב 015050203סתיים ביום תו בבוקר 7:22שעה  055050203ביום תחל התחרות  153

 5("תקופת התחרות" -)להלן 
 

 351502035ביום הזוכים בתחרות יפורסמו  150
 

ו/או להפסיק את התחרות  להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות החברה רשאית 151
, של החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,באופן זמני או קבוע ו/או לבטל כליל את התחרות

 5התחרותשל  אינסטגרםה הפייסבוק של החברה ובעמודבעמוד בהודעה שתינתן 
  

בכל עת, לפי שיקול דעתה  ,החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות לחלוטין 159
 הבלעדי5

 
 הזכאים להשתתף בתחרות 95
 

 המצטברים תנאיםכל הזכאי להשתתף בתחרות מי שהסכים לאמור בתקנון זה ועומד ב 953
 המפורטים להלן:

 
 5תושב אשדוד 95353

 
 ומעלה5 31בן  95350

 
 ניאו ב , עיריית אשדוד וחברות עירוניותאינו נמנה על עובדי החברה 95351

 מדרגה ראשונה5 ותיהםמשפח
 

 באמצעות נציג אחד5 להשתתף בתחרות פעם אחתכל משפחה )בית אב( יכולה  95359
 

 המשתתף נרשם מראש לתחרות במועד הנדרש5 95355
 
 

https://www.ironit.org.il/
https://www.facebook.com/ironitash
https://instagram.com/ironit_ashdod?igshid=1l1c3k7f30umy
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אב( לא זכו בפרסים בפעילויות של החברה בשנת  המשתתף או משפחתו )בית 95351
02035 

 
, או באופן זמני או קבועהחברה רשאית לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות,  950

קיימו לא דעתה הבלעדי של החברה,  ללבטל את זכייתו בתחרות, אם לפי שיקו
ות כל פעולות שיש בהן כדי להפר הורא ואת הוראות תקנון זה ו/או ביצעהמשתתפים 

גין שלילת בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ב יםמוותר פיםוהמשתת ,דין
 5כאמורזכייתם /השתתפותם

 
להסיר בכל  או רשאית לסרב לפרסם מבלי לגרוע מהוראות הדין או תקנון זה, החברה 951

או ו/או שבוצע מעשה זה תנאי תקנון  ו, אם הופרשהוגש לתחרותתוכן סרטון או עת כל 
, אינסטגרם, במשתמשים בהניתנים באינסטגרםמחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים 

בלי ליתן הודעה מו החברהמי מטעמה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של  חברה ו/אוב
 מוקדמת או נימוק5

 
 הרשמה לתחרות 55

 
לחברה את הסרטון המשתתף  ישלחשלפני כל משתתף חייב להירשם לתחרות מראש  553

 בתחרות5
 

 הרשמה תעשה באופן המפורט להלן: 550
 

"תחרות תחפושות את הפעילות  החברה באתר בחירהו החברהלאתר  כניסה 55053
 משפחתית"5

 
 לפעילות ולאחר מכן "הוסף לסל"5 3כרטיס  בחירת 55050

 
" ולהזין את כל הפרטים הנדרשים5 לקוחות הרשמה סיוםהבא יש ללחוץ " במסך 55051

 נרשמו לאתר יבחרו ב"לחץ להתחברות"שכבר 
 

 דוא"ל אותהה לכתובת גם שיישלח רכישה אישור יופיעסיום ההרשמה  לאחר 55059
 הזין המשתתף5

 
 התחרות 15

 
 5לעיל 2בנושא כהגדרתו בסעיף החברה מקיימת את התחרות  153

 
לחשבון המשתתף את הסרטון המשתתף בתחרות לאחר סיום הליך ההרשמה ישלח  150

 5של החברה פווטסאה
 

 37:22 - 24:22ה' בשעות  -על ידי החברה בימים א'  סרטוןיבדק הילאחר משלוח הסרטון  151
שתתף יו של התחרות האינסטגרםועלה לעמוד י תקנון זהעומד בהוראות  סרטוןוככל וה

 בתחרות5
 

הקהל ו יוצגו לבחירת הקהל בעמוד האינסטגרם של התחרות )כהגדרתו לעיל( הסרטונים 159
 הרחב יסמן "לייק" לסרטונים לפי בחירתו5

 
שיהיו רשומים לכל סרטון במועד סיום התחרות יובאו בחשבון בחישוב רק ה"לייקים"  155

 הניקוד של המשתתף5 
 



 
 

351-9575451 

וכן ללא כל סייג  תנאי תקנון זהכל מהווה הסכמה מצד המשתתף ל השתתפות בתחרות 151
ת וב, לרבעמודי הרשתות החברתיות סרטוןשל ההמשתתף כי הפרסום של מהווה הצהרה 

לו כל טענות ו/או תביעות  איןנעשה על דעתו המלאה של המשתתף וכי  אינסטגרם"
 5פרסום זהבקשר ל החברהו/או דרישות כלפי 

 
המשתתף מצהיר כי הוא או מי מטעמו לא פועלים בכל צורה שהיא בכדי לזכות  157

 5סרטוןלב"לייקים" פיקטיביים בקשר 
 

 בציוד, ברשתותתקלות ו/או הפרעות ו/או קלקולים, לרבות ברשת האינטרנט,  151
אינם שייגרמו להפרעה למהלך התקין של התחרות, השונים,  המדיהובאמצעי  החברתיות

על כל טענה, דרישה או  ומוחלטבאופן מלא סופי  מוותר והמשתתף באחריות החברה
מהתקלות ו/או בקשר עם כל תקלה ו/או נזק שאירעו כתוצאה  החברהתביעה כנגד 

 5הפרעות כאמור לעיל
 

רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה חובה חוקית החברה  154
, וכן בכל מקרה בו המידע נדרש לחברה לשם גילוי או מניעה של מרמה או לעשות כן

 פעילות בלתי חוקית אחרת, התגוננות בפני הליך משפטי, מניעת פגיעה ברכוש או בנפש5
 
 ותוכן אסור הסרטונים שישתתפו בתחרות 75

 
 הסרטונים שישתתפו בתחרות ייעשו לפי ההנחיות שלהלן: 753
 

 סרטון בנושא תחפושות של בני המשפחה5 75353
 

 המלל של הסרטון יהיה בשפה העברית5 75350
 

 BG 95-גודל הסרטון עד לא יותר מ 75351
 

 MP45 פורמט הקובץ 75359
 

 אורך סרטון מינימאלי: שנייה אחת 75355
 

 שניות 32אורן סרטון מירבי:  75351
 

 אין חובה לקול בסרטון5 75357
 

 חובה לכתוביות או גרפיקה אחרת5 אין 75351
 

 יתקבלו סרטונים בתחרות הכוללות את התוכן המפורט להלן: לא 750
 

לרבות זכויות יוצרים  -כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן  75053
 וסימני מסחר5

 
 כל תוכן הידוע למשתתף שהוא שקרי, מטעה או מסולף5 75050

 
ו/או  או בעל אופי מיני בוטהו/תוכן פורנוגרפי  פרסום חומרי תועבה ו/אוכל  75051

 תוכן המראה עירום5
 

ומזהה אותם, את פרטיהם  שאינם הילדים של המשתתף כל תוכן הנוגע לקטינים 75059
 האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם5
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סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,  75055
אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, קבצים דיגיטליים, אתרי 

 בלא תשלום או הרשמה כאמור5
 

 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב5 75051
 

 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח5 75057
 

צבע עור, עדה, כל תוכן מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא,  75051
לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, 

 כלכלי5-השקפה פוליטית, או מעמד חברתי
 

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות  75054
 אזרחית5

 
 כל תוכן העלול להטעות צרכן5 750532

 
, ואינה מתאפשרת באופן ד'באמצעות סיסמה וכ כל תוכן שהגישה אליו חסומה 750533

 5בעמוד האינסטגרם של התחרות המשתמשיםחופשי לכל 
 

ן המהווה הפרת כל דין, לרבות אך לא רק חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה כל תוכ 750530
 34775 -, חוק העונשין, התשל"ז 3413 -"א מ, חוק הגנת הפרטיות, התש3415 -

 
 כל תוכן המהווה תעמולת בחירות5 750531

 
 כל תוכן שאינו עומד בכללי הפרסום של פייסבוק ו/או אינסטגרם 750539

 
לאלתר  את הוראות תקנון זה לא יתקבל לפרסום וככל והתקבל לפרסום יוסר תוכן המפר 751

מהתחרות ללא הודעה מוקדמת, ולרבות פסילת ההשתתפות של המשתתף שהעלה את 
 מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה התוכן האסור לפרסום והמשתתפים

 בגין כך5
 
 בחירת הזוכה בתחרות 15

 
של התחרות באמצעות סימון האינסטגרם הקהל הרחב יצביע לסרטונים בעמוד  153

 לייק/אהבתי5
 

 ה תקים וועדת בחירה של הסרטונים המורכבת מעובדי החברה5החבר 150
 

תנקד את הסרטונים לפי בחינת עמידתם בנושא התחרות, ולפי שיקול ועדת הבחירה  151
, והחוש האמנותי של ייחודיותןדעתם הבלעדי על סמך מקוריות התחפושות, 

הינה סופית ולא ניתנת לערעור והמשתתפים  הבחירההמשתתפים5 הכרעת ניקוד ועדת 
 מוותרים על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או הליך הבחירה5

 
ומספר הלייקים שקיבל מהקהל  ועדת הבחירהלפי שקלול קולות סרטון יקבל ניקוד כל  159

 לקולות הקהל5 52%-לקולות השופטים ו 52%לפי שיעור של 
 

 בתחרות5הוא הזוכה  בניקוד הגבוה ביותרהמשתתף שיזכה  155
 

קים, ללא צורך בנימוק לפסול כל עמוד אשר נחשד ברכישת ליי תרשאי ועדת השיפוט 151
 למשתתף5 כלשהו
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מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בתחרות המשתתף  157

בקשר להליכי הבחירה של הזוכה, החלטות ועדת השיפוט, חלוקת הפרס, או איזה משלבי 
 התחרות5

 
 זכויות יוצרים 45

 
והוא מתחייב כי  סרטון המוגש על ידו לתחרותעל המשתתף מוטלת האחריות המלאה ל 453

ו/או העברת  םאין בפרסוכי ו ,בלבד מי מטעמועל ידי או ידו  על םוצול ךנער הסרטון
 כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו5  הסרטון לחברה

 
ואם מדובר בקטין  המשתתפים בסרטון המשתתף מצהיר כי קיבל הסכמת כל המצולמים 450

, באופן ללא תמורההסרטון לפרסם את  -שלו  אפוטרופוסההורה או ההסכמת קיבל את  -
גבלת בזמן ו/או במקום ולא תהיה למי מהם כל טענה ובלתי חוזר ולתקופה שאינה מ

ו/או כל  לפרסום הסרטוןו/או ההרשאה  הסרטוןו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם 
 5בסרטוןשימוש אחר 

 
שייכות  בסרטוןכי כל הזכויות  בסרטוןהמשתתף מצהיר כי ידוע לו ולכל מי שצולם  451

 5 לחברהבלעדית 
 

 וו/או פרסומ הסרטוןכי אין לו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי בקשר עם  מאשרהמשתתף  459
ולכל דרישה ו/או טענה הסרטון והוא אחראי לכל נזק אם וככל שיגרם כתוצאה מפרסום 

 בקשר לכך5 שלישיל צד כו/או תביעה מ
 

בכל צורה שהיא ובכל מדיה,  סרטוןלהציג ולהפיץ את ההמשתתף בתחרות מתיר לחברה  455
ולרבות ביצוע  ,לרבות עיתונים, טלוויזיה, רדיו, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, וכד'

על פי פרטי המשתתף  תוך מתן קרדיט למשתתף פעילות מסחרית/שיווקית של החברה,
אין חובה על החברה לערוך בדיקות, חקירות המופיעים בפוסט שפרסם באינסטגרם5 

לגילוי שמו של המשתתף מעבר לשם והקרדיט שפרסם המשתתך עצמו בפוסט ודרישות 
 באינסטגרם5

 
החברה רשאית לפרסם את הפעילות, הפרסים וכל פרטים הקשורים לתחרות, בכל שלב  451

של התחרות או לאחר סיומה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי ובכל מדיה, לרבות 
וכד',  פייסבוק, אינסטגרם, , רשתות חברתיות,עיתונים, טלוויזיה, רדיו, אתרי אינטרנט
5 רשות שימוש זו הינה בלתי הדירה וניתנת ללא לרבות שמם ותמונתם של המשתתפים

 הגבלת זמן וללא כל תמורה או תמלוגים כלשהם5
 

בנוגע לשימוש ו/או ו/או תביעה כנגד החברה ו/או דרישה  טענהכל מוותר על משתתף ה 457
של המשתתפים  ו/או מוניטין של הסרטון בנוגע לזכויות יוצריםו/או סרטון אי שימוש ב

 5בסרטון
 

 יםפרסהו יםהזוכהכרזה על  325
 

  951502035תודיע על הזוכים בתחרות עד ליום  החברה 3253
 

 באמצעותואו בשיחת טלפון למספר הטלפון  במסרוןהחברה תודיע לזוכים על הזכייה  3250
 5ההשתתפות"כרטיס"  ורכישת ההרשמה נעשתה

 
 עמוד הפייסבוק של החברה/או אתר האינטרנט של החברה ותודיע על הזוכים בהחברה  3251

ככל  יםשל הזוכ םותמונת םרשאית לפרסם את שמו ו/או עמוד האינסטגרם של התחרות



 
 

351-9575451 

 ניםונות יםמאשר יםוהזוכ , בכל אמצעי מדיה, לרבות הודעות לעיתונותשנמסרו לה
 בתחרות5 םהמלאה לכך מראש וכתנאי להשתתפות םהסכמת

 
למספר הטלפון ממנו או בשיחת טלפון בהודעה פרטית  תודיע לזוכים על הזכייההחברה  3259

 5נשלחה הודעת הווטסאפ באמצעותה הוגש הסרטון לתחרות
 

 :שיחולקו על ידי החברה הינם כמפורט להלן בתחרות יםלזוכ יםהפרס 3255
 

 ש"ח 3,222בשווי  תלושי שי בשובר דיגיטלי למימוש -מקום ראשון 
 

 ש"ח 152בשווי  תלושי שי בשובר דיגיטלי למימוש -מקום שני 
 

 ש"ח 152בשווי  תלושי שי בשובר דיגיטלי למימוש -מקום שלישי 
 

 להעברה5 ניתן ואינו אישי הינוהפרס  3251
 

 5הפרס, איכותו, פגם או ליקוי שיתגלו בוהחברה אינה אחראית לאפשרויות מימוש  3257
 

או תביעה לגבי כל אי ו/פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה משתתף ה 3251
 התאמה ו/או חוסר שביעות רצון באשר להשתתפותו בתחרות ו/או לפרס5

 
 5תחול במלואה על הזוכהכל חבות מס בגין הזכייה בפרס  3254

 
ככל והזוכה לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה  32532

או  הזוכה בפרס שוויתר על הפרסרשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר5 החברה 
שלא עמד בתנאי תקנון, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס5החברה 
 

 רשאית שלא למסור את הפרסהחברה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  32533
עבירה פלילית ו/או בניגוד להוראות תוך ביצוע בניגוד לדין ו/או  שזכה בתחרותלידי מי 
 5התקנון

 
על כך,  החברהם ממועד הודעת ימי 21זוכה בפעילות אשר לא יאסוף את הפרס בתוך  32530

 5לעיל 10.10יראו אותו כמי שוויתר על הפרס, ויחול האמור בסעיף 
 

החברה רשאית בכל עת לשנות ו/או לבטל את פרסי התחרות, על פי שיקול דעתה  32531
 5הבלעדי

 
 יותראח 335

 
מי מהם לבגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם המשתתפים פוטרים את החברה  3353

והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה  בשל פעילות החברה 
 רות5חבקשר לת

 
אם החברה נדרשה לשלם תשלום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של המשתתף, ישפה  3350

המשתתף את החברה בגין כל תשלום ששילמה, לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות 
 והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה5

 
אחראית לתגובות פוגעניות ו/או להפרת תנאי השימוש על ידי משתתפים  החברה אינה 3351

 אחרים בתחרות או צד שלישי5
 



 
 

351-9575451 

 
 סמכות שיפוט והדין החל 305

 
 5ממנו הוא הדין הישראלי והוא בלבדהדין החל על תקנון זה וכל הנובע  3053

 
, לדון במחלוקות הנובעות מהתחרות ו/או הוראות תקנון זהת הייחודיסמכות השיפוט  3050

 5באשדוד ךת המשפט המוסמינתונה לב
 

 
 החברה העירונית לתרבות 
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