
 "חוגגים חתונה עם מוש בן ארי"תקנון פעילות 

 ("הפעילות" )להלן:" חוגגים חתונה עם מוש בן ארי" ברוכים הבאים לפעילות  

  ynet, בעמוד הפייסבוק של ynetאתר  ידיעות אינטרנט, מפעילת הפעילות מנוהלת על
)להלן ולפי    https://www.facebook.com/ynetnews/?ref=br_rs  בפייסבוק, בכתובת

(, בשיתוף "דף הפייסבוק" או "עמוד הפייסבוק" או "עמוד הפעילות" או "האתר" העניין:
 "מעניקת הפרס"(.)להלן:סוכנות יח"צ נידר עוז פעולה ובחסות

ת בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם  ההשתתפו
של ידיעות   מדיניות ופרטיות לו תנאי שימושלבקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם 

הנ"ל וקישורים המצויים בעמוד הבית  hyperlink-הניתנים לעיון גם באמצעות ה טרנאינט
שימוש ,  ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם וכן בהתאם לתנאי ה  נטראינטידיעות   של  

 התנאים והמגבלות של אתר פייסבוק כפי שמפורטים באתר פייסבוק . 

 אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
 התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 פרשנות. 1

 מעל לגיל ynetלגולשי דף פייסבוק הרשמי של הפעילות והשתתפות בה הינה  .1
(. כאשר הפעילות תתבצע במסגרת "לשונית" הפעילות "דף הפייסבוק" )להלן: 18

  כפי שתוצג בדף הפייסבוק. 
)להלן: "המשתתף"  18מעל לגיל  דף הפייסבוק גולשיבמסגרת הפעילות יוזמנו  .2

שמספרת   הפעילות  פוסט תגובה לאו "המשתתפים"( לפרסם בתקופת הפעילות,  
"פריטי  או "התכנים" או "הפוסט" להלן:. רגע ומנטי בזוגיותכםהעל 
ת התוכן  (. ניתן לצרף לפוסט תמונות וסרטונים בהתאם למגבלו"התוכן" או התוכן"

, שניתנת לעיון בתנאי השימוש של האתר נטראינטומדיניות התוכן של אתר ידיעות 
 תנאי שימוש המופיעים בקישור זה:

 תיאור הפעילות    2

בישראל. הפעילות תתקיים באמצעות הרשת החברתית הפעילות מיועדת לכלל הציבור    2.1
 "פייסבוק" 

 פוסטתגובה לבתקופת הפעילות,  לפרסם ידיעות אינטרנט מזמינה את גולשי הפייסבוק   2.2
 שמספרת על הרמוניה מושלמת שהייתה להם עם חברים ולתייג אותם.  הפעילות

.  , בעמוד הפייסבוקynetבכפוף לשיקול דעת  , היא תתפרסם,התגובהלאחר העלאת  2.3
 תגובה ו/או להסיר מובהר כי ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם

 שהועלתה על ידי הגולשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק.

 (10) עשרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ynetהועדה מטעם ייבחרו ע"י  התגובותמתוך  2.4
 להלן.  6כמפורט בסעיף  זוכים אשר יזכו בפרס
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 תנאי הפעילות   .3

  29.7.20  -עד הו צהרייםב 08:00משעה  27.7.20הפעילות תתקיים בין התאריכים    3.1
        "(.תקופת הפעילות"  -)להלן 23:59בשעה 

מובהר כי לאחר מועד הפעילות לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות, ובכל מקרה שתועלה     3.2
 לאחר מועד זה, לא תיחשב כמשתתפת בפעילות. תגובה

ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את כללי הפעילות כפי שנקבעו  מובהר ומוסכם כי    3.3
 בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר.

הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות   הידיעות אינטרנט תהיה רשאית, על פי שיקול דעת   3.4
 ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי הפעילות. 

ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות להאריך את הפעילות או כל שלב בה,    3.5
הבלעדי ובלבד שתפורסם   הל דעתלקצרה, להפסיקה, ו/או לבטלה, בכל עת, על פי שיקו

 על כך הודעה מראש.

 תנאי השתתפות בפעילות                         4

ההשתתפות בפעילות כרוכה ברישום לאתר "פייסבוק". במידה שאינך רשום או מנוי     4.1
 לאתר "פייסבוק" לא תוכל להשתתף בפעילות עד שתרשם כאמור לאתר "פייסבוק".

עילות, וזיהוי המשתתפים ייעשה על פי פרטיו האישיים של המשתמש ההשתתפות בפ   4.2
 כפי שהם מופיעים בפרופיל האישי של המשתתף ברשת "פייסבוק".

מובהר כי ההשתתפות בפעילות מהווה ויתור ומתן הסכמה של המשתתף ל"ידיעות     4.3
 " לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך זיהוי והשתתפותאינטרנט

בפעילות, והשימוש בפרטים האישיים ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות,  
 . 1981 -התשמ"א 

על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.  יהההשתתפות בפעילות על כל שלביה תה   4.4
לא יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים ו/או מי מטעמה    טנאינטר  ידיעות

 השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו בפעילות.עקב ו/או בקשר עם 

מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף בפעילות     4.5
  ים יהיה פטור  ו/או מי מטעמה  טנאינטר  מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, ידיעות

 מאחריות לכל נזק כאמור.

ולתנאי השימוש בתקנון באתר "פייסבוק" המהווה חלק  לתקנון זההפעילות נערכת בכפוף     4.6
בלתי נפרד מתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות 

 דין.  בתקנון שלה ו/או על פי כלאינטרנט   המוקנות לידיעות

ו/או  , למנוע הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר אינטרנט ידיעות   4.7
 השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, מכל סיבה שהיא.להפסיק את ה

לעצור את  אינטרנט ידיעות תתקלה מכוח עליון, רשאי במקרה של תקלה טכנית ו/או      4.8
הפעילות או לדחות את המשך הפעילות למועד מאוחר או להאריך את הפעילות, הכול לפי  

 .בלעדי שיקול דעתה



שתתף בפעילות, בהתאם לתנאי ההשתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שיבחר לה      4.9
תקופת הפעילות, שהינו כשר לפעולות משפטיות )כהגדרת מונחים אלה   במהלךהתקנון, 

(, ושהנו תושב או אזרח ישראל 1962  -הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בבחוק  
 או בעל היתר שהייה חוקית בישראל.

במידה שהמשתתף הינו קטין, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,     4.10
 סיו. ואזי השתתפותו בפעילות מחייבת את הסכמת הוריו או אפוטרופ 1962-תשכ"ב

את הזכות להתערב ולפסול משתתפים  הלעצמ תשומראינטרנט ר, כי ידיעות מובה   4.11
ה אשר נעשתה על ידי מי  בפעילות במידה שיזוהו חריגות. חריגה לעניין זה, הינה כל פעול

או על ידי צד שלישי כלשהו, שלא בתום לב ומתוך מטרה להערים ו/או  /מהמשתתפים
, וליהנות מתנאי הפעילות שלא כדין ושלא בתום אינטרנט להונות ו/או לתמרן את ידיעות

 .אינטרנט , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ידיעותלב

, עובדיו, שותפיו ובני משפחותיהם אינם רשאים ידיעות אינטרנטקבוצת  מובהר כי עובדי     4.12
 אחים ואחיות(.בן זוג, הורים, ילדים,     -לקחת חלק בפעילות. )לעניין סעיף זה: בן משפחה

או בצילום  /ולרבות במלל  , בתוכן הזכויות כי משתתף כל מצהיר בפעילות בהשתתפותו 4.13
וכי אין    בלבד  ולו  לו  שייכותו/או בסרטון, המועלה על ידו בתגובה לפוסט הפעילות, כאמור,  

בתוכן האמור כדי להוות הפרת דין כלשהו, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות,  
  בגין   אחריות  מכל  מטעמה  מי   או/ו  הפעילות  עורכת  את  משחרר  והוא הוצאת לשון הרע וכו',  

  או /ו בפרטיות פגיעה או/ו הרע לשון בגין זה ובכלל, זה לתוכן באשר תלונה או/ו טענה כל
 .  אחר עניין כל בגין או/ו רוחני  וקניין יוצרים  זכות  הפרת או/ו  בקטינים פגיעה

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לפרסום תגובתו בהתאם לשיקול    4.14
. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון, ואולם אם ידיעות אינטרנטדעת בלעדי של 

 בפעילות. אינו מסכים אינו רשאי להשתתף 

" אינה מתחייבת לפרסם את התגובה שישלחו אליה אינטרנטמובהר כי "ידיעות    4.15
האם לפרסם והבלעדי יהיה שיקול הדעת המוחלט  אינטרנט במסגרת הפעילות, ולידיעות

 אם לאו.

 מאחריות ויתור ופטור         5

מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר מובהר ומוסכם כי מאחר שההשתתפות בפעילות        5.1
על אובדן נתונים  תהיה אחראיתלא  אינטרנט האינטרנט "פייסבוק", מובהר כי ידיעות

כלשהם לרבות פרטי המשתתפים וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על 
ידם במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתף ו/או מכשל 

, ו/או מכל כשל אחר ו/או של אתר "פייסבוק"  אינטרנט במערכות המחשב של ידיעות
ת המשתתף ו/או פרטים הנוגעים להשתתפותו וכתוצאה מכשל זה פרטים אודו

 נמחקו, הושמדו ו/או שובשו.  בפעילות

מובהר כי מאחר והפעילות נערכת באמצעות אתר האינטרנט "פייסבוק" שמופעל       5.2
אין שליטה על האתר ועל הנתונים שקיימים בו,  אינטרנט לידיעות   באמצעות צד שלישי,

לכל נזק ו/או מחדל ו/או רשלנות שמקורם   תאחראי האינ אינטרנט ובכל מקרה ידיעות
 באתר "פייסבוק".

הפעילות, לידיעות   תפגע בהתנהלות התקינה של במקרה של תקלה כלשהי אשר     5.3
לבטל או לשנות או לקצר או   הלהחליט האם ברצונובלעדי  יהיה שיקול דעת מלא  אינטרנט  

 בקשר לפעילות. לבצע כל פעולה



בקשר  בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו'   כל הזכויות     5.4
 . אינטנרט תהיינה שייכות במלואן ובאופן בלעדי לידיעות עם הפעילות 

בהשתתפותו, מצהיר כל משתתף בפעילות, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל      5.5
בקשר עם  םומי מטעמ העובדי ,המנהלי ,אינטנרט טענה ו/או תביעה כלפי ידיעות דרישה,

 הפעילות. 

לעשות  תהיה רשאית ידיעות אינטרנטבהשתתפותך בפעילות אתה מאשר ומסכים כי      5.6
שימוש בפרטיך האישיים כפי שמופיעים בכרטיסך באתר "פייסבוק" ובכלל זה לפרסם את 

ו/או מי  במידה שזכית בפעילות. מובהר כי לא תהיה לך  , בכל מדיה שהיא,שמך ותמונתך
כל טענה, ו/או טרוניה בקשר עם הפרסום האמור לרבות טענות הנוגעות להפרת מטעמך 
 וכיו"ב.  , זכויות יוצרים, הפרטיות

, ובכל או באתר לפרסם את שמות הזוכים, ב"פייסבוק"  תהיה רשאית אינטרנטידיעות      5.7
הבלעדי, ולא תהיה לך כל טענה ו/או טרוניה בעניין   האמצעי מדיה אחר, לפי שיקול דעת

 זה.

לא רנט  טאינ  השתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. ידיעות     5.8
באחריות לכל נזק, לרבות נזק ממוני, עגמת נפש וכיו"ב אשר נגרם למי ממשתתפי שא ת

השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק  הפעילות אלו עקב ו/או בקשר עם
 ממנה.

 הפרסים      6

שיכתבו  ," אינטרנט ע"י "ידיעות זוכים 10ו בחרהמשתתפים ימבין התגובות שישלחו       6.1
  "(.התשובות הנבחרות" )להלן : על פי שיקול דעתה הבלעדי מרגשהכי סיפור את ה

 כולל כיבוד קל ,זוגי ביקורזוכים אשר יזכו ב (10) עשרהייבחרו  הפעילות תקופת תום ב   6.2
בשעה  4.8.20בתאריך   מלון מנתור, בית אורןבשל מוש בן ארי פרטית לייב  במופע ושתייה,
18:30 

 
לפי הנחיות הגורמים המוסמכים, שצפויות    ויקויםהמופע מוגבל למספר משתתפים *

היתר, ביחס לאופן קיום  בהתאמה, יתכנו שינויים בין  .להשתנות עד למועד המופע 

 המופע )כמות משתתפים בקהל( ואף דחייתו למועד אחר. 

 

 מובהר כי לא ניתן להמיר את הזכייה בפעילות בכסף ו/או שווי כסף.       6.3

ותתפרסם  באמצעות משלוח הודעה פרטית ב"פייסבוק"  תיעשהההודעה על הזכייה       6.4
 . הפעילות תתקיים בוש פייסבוקהבעמוד 

הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה, ייעשו על פי הפרטים שנקלטו בעת משלוח       6.5
" שתנסה ליצור קשר עם המועמד אינטרנטקבלת התגובה לעמוד הפייסבוק של "ידיעות 

 , כאמור. הפעילות מתום שעות 72לזכייה בתקופה של 

תיפסל זכייתו והוא    -כאמור לעיל  מכל סיבה שהיא,  מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל        6.6
 לא יהיה זכאי לכל פרס או פיצוי כשלהו.

  אינטרנט בתוכן ו/או  מובהר כי כל שימוש, ממין וסוג כלשהו, שייעשה על ידי ידיעות      6.7
ו/או  לא יזכה את בעליהן  ו/או בסרטונים שיעלו המשתתפים במסגרת הפעילות בתצלומים



בתמורה ו/או בתמלוגים ו/או בטובת הנאה כספית או אחרת בגין השימוש מי מטעמם 
   שנעשה.

של משתתף בפעילות בכל  זכייהאת הזכות לבטל  הלעצמ תשומר אינטנרט ידיעות      6.8
 י תקנון זה, שלא בתום לב ו/או בניגוד לדין. מקרה שהזכייה הושגה בניגוד לתנא

" אינה אחראית לטיב הפרסים ו/או איכותם ו/או כל תקלה ידיעות אינטרנטמובהר כי "       6.9
אשר תתגלה בהם. האחריות לפרסים חלה על יצרני ו/או ספקי הפרסים ועליהם בלבד. 

ו/או כל מי מטעמה מכל טענה "  ידיעות אינטרנטהמשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את " 
של איזה מימוש ה ו/או מניעת  איחור ,ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש

הפרסים ו/או כל פגם אחר אשר יתגלה בפרסים ו/או אשר יגרם בעקבות מימוש הפרס מ
 לרבות אחריות נזיקית מכל מין וסוג שהוא.

ה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף  מובהר כי דינו של תקנון זה ודינ   6.10
, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל 1973 -לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 33

החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת  
 תביעה מכל מין וסוג שהוא. 

לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה   כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע   6.11
 בעניין זה. 

במקרה שבו המשתתף לא מילא אחר הוראות הפעילות המפורטות בתקנון זה, כולן או     6.12
 לממש ו/או להעניק את הפרס כאמור. תהיה חייבת" לא אינטרנט מקצתן, "ידיעות

 שונות        7

 להשתתף  המעונייןומצהיר המשתתף ו/או  בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר     7.1
אם לא קרא  מקבל עליו את הוראותיו, וגםו מסכים התקנון וכי הוא כי קרא את בפעילות

ויחייבו לכל   להשתתף כי תקנון זה יחול עליו  את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה
 דבר ועניין. 

את הזכות לבטל ו/או לשנות את הפעילות ותנאיה, בכל   הלעצמ  תשומרטרנט  אינידיעות       7.2
 הבלעדי. השלב, על פי שיקול דעת

  את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות,  לשנות תרשאיאינטרנט ידיעות      7.3
 המוחלט. הדעת הפרסים וכיו"ב, על פי שיקול תנאי הפעילות,

לשינוי תנאי הפעילות ו/או   לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר למשתתפים,     7.4
עקב תקלה ו/או  אינטרנט ידיעות נקוטת ו/או לפעולות בהן יםתנאי הפרסהפרסים ו/או 

 לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.  טעות כאמור לעיל ו/או בקשר

  ידיעות ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את מצהיר  מסכים, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף     7.5
במישרין ו/או   הקשורה דרישה מכל טענה ו/או תביעה ו/אוו/או מי מטעמה  אינטרנט

 בעקיפין לפעילות. 

ברחוב נח מוזס,  ידיעות אינטרנט לעיון במשרדי הפעילות כפופה לתקנון זה, הנמצא     7.6
 . 9:30-16:00ה' בין השעות -ראשון לציון, בימים א'

דעות שיתגלעו -לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי  6.10בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור        7.7
בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין  



יפו, ולאף  -הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב
 א תהיה הסמכות לדון בו. ערכאה אחרת ל

  

  


