
 

 תקנון המיזם 

 

 הנוער ואירגוני  מיזם לתמיכה ביוזמות חינוכיות וקהילתיות של חניכי תנועות  -זזים

         טפחות - תוכנית משותפת למועצת תנועות הנוער בישראל ובנק מזרחי

 כללי  .1

מועצת תנועת הנוער בשיתוף בנק מזרחי טפחות מכריזים על מיזם חברתי   - המיזם "זזים"

  -הנוער, יוזמים פרויקטים חברתיים  ואירגוני שבמסגרתו, בני נוער חניכי תנועות  "זזים",בשם   וחינוכי 

 " (. המיזם "  – )להלן  התנועתי או הקהילה בה הם פעילים חינוכיים בשיתוף הסניף 

מטרת מיזם זה, לחזק ולתמוך "בפרויקטים חברתיים", שעניינם פעילות למעורבות חברתית התורמת  

 ה והמביאים לידי ביטוי רעיון ערכי. לקהיל

הנוער  ואירגוני החברים/חניכים בתנועות   13-18המיועדת לכל בני הנוער בגילאי  תחרות ארצית  המיזם הינו 

 למועצת תנועות הנוער.   יםהכפופ יםהשונ

נוער אשר נתנה הסכמתה להשתתף במיזם וללוות את מימוש   ארגון / על מגיש ההצעה להשתייך לתנועת

 חניך תנועת נוער כזאת.  -הפרויקט, או לחבור לבן נוער  

בני הנוער מוזמנים להציע פרויקטים, בהם הם מעורבים, מתנדבים ומובילים, שעניינם פעילות ערכית  

חברתית, תורמת לקהילה מעשירה ומקדמת את העשייה החינוכית בתנועה, ועונה על צורך ייחודי של  

  ם בה על ידי עובדי בנק מזרחי טפחות ים מרכזי נושאיםנה, נבחרו שלושה . השהאוכלוסייה אליה פונה המיזם 

 .  , על כל יוזמה לתת מענה לצרכי הקהילה בתחום שנבחרלעסוק היוזמות של בני הנוערים צריכ

 :  הם    הנושאים 

 מניעת אלימות והתנהגויות סיכון         ·

 אוכלוסיות עם מוגבלות בקהילה יוזמות בשילוב          ·

 חיזוק הקשר הבין דורי         ·

  . 

 "(. הפרויקט/ים"  – )להלן 

, כמו  להן מחויבת מועצת תנועות הנוער   ,משרד החינוך על הפרויקטים לעמוד גם בהנחיות המקובלות על ידי 

 . בכל הנוגע למניעת הידבקות בנגיף הקורונה , כפי שיהיו באותה העת,הבריאותכן לעמוד בהנחיות משרד 

 . 2022במהלך שנת    בין יום אחד לבין מספר חודשים   -משך הפרויקט

 כל גילאי וגווני האוכלוסייה.   – קהל היעד של הפרויקט/ים 

הפרויקטים יוגשו על ידי בני הנוער חניכי התנועות באמצעות עמוד הפייסבוק של התכנית. מתוך כלל  

פרויקטים שיעלו לאירוע הגמר של תכנית "זזים". אירוע הגמר יתקיים   80- הפרויקטים שיוגשו, יבחרו כ

לאירוע יוזמנו שני  , א.ת צפוני לוד.  13לבר אבא הלל סיבכתובת   20:30-16:00בין השעות  30/1/22בתאריך 

למידה בנושא יזמות עסקית וחברתית, לחידוד  בסדנת  גמר, להשתתף  שלב ה נציגים מכל פרויקט שעלה ל

הפרויקטים בפני ועדת השיפוט של המיזם בה  , יובאו הסדנהושיפור ההצעות והרעיונות שהוגשו. בתום 

שתבחר בפרויקטים     - י מזרחי טפחות ונציג/י ציבור חיצוניים ג ישתתפו נציגי מועצת תנועת הנוער, נצי



 . םבתרומת הבנק למימושמצטיינים שיזכו 

עמוד  ש ל להיות מוכוונים מרא, 2022שנבחרו לשנת נושאים לעסוק באחת או יותר מהעל הפרויקטים  

מותאמים  . עליהם להיות , כפי שמפורסמות באותה העת של ביצוע הפרויקטהנחיות של משרד הבריאות ב

,  התקהלויות גדולות , ללאקבוצות קטנות, קפסולות ב  -, כדוגמא בשלב משבר הקורונה    להוראות השעה

על הפרויקט להיות בעל גמישות רעיונית   ובעדיפות לפרויקטים שעונים על צרכי הקהילה בימי הקורונה.

 וביצועית לקיומו גם במצבי סגר, למשל באמצעי המדיה החברתית. 

  פרויקטים זוכים בהתאם לצורכי  60-כ₪ שיחולקו ל  350,000הכולל יעמוד על סך של  מענקים גובה ה

מיועדים למימוש הפרויקט/ים הזוכים   מענקיםהפרויקט והיקפו, כפוף להחלטת ועדת השיפוט של המיזם. ה

  אינם ניתנים להמרה בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.   מענקיםולתמיכה בהם. ה

מיזם שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל עת חלקים מהמיזם, או את המיזם כולו, או כל שלב  מארגני ה

 ממנו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. 

 . מענק דיני המכרזים ו/או החוזים לא יחולו בכל הקשור לבחירת המשתתף הזוכה ב

  

 .התקנון 2

התקנון    . מענקקטים נשוא הזכייה בבתקנון זה יוסדרו התנאים של המיזם "זזים", על פיהם ייבחרו הפרוי 

וההשתתפות המשתתף במיזם    ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות המשתתף במיזם, 

 מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר  

  זה. תגברנה הוראות תקנון   המיזם,

מארגני המיזם רשאים לשנות את התקנון, או הוראה מהוראותיו, למשל: בכל הקשור לתקופת המיזם, סוג  

למשתתפים במיזם זה או לזוכים בפרס לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או    , תוכן, תאריכים וכיוצ"ב,מענקה

 תביעה בעניין זה. 

  

 . הגדרות 3

 תוף מזרחי טפחות. מועצת תנועת הנוער בשי – מארגני המיזם 

בן נוער, חניך תנועת נוער היוזם, מוביל, מנהל, מעורב ומוביל פרויקט אשר תורם ו/או יתרום    –משתתף

 תרומה משמעותית לקהילה ואשר שלח את פרטי הפרויקט שלו ועמד בכל תנאי ההשתתפות של מיזם זה. 

משתתף אשר עמד בכל הקריטריונים של המיזם, וועדת השיפוט של המיזם החליטה כי   – מענקזוכה ב

 . מענק למימוש המיזם שלו זכה ב הפרויקט 

ועדה הפועלת על בסיס התנדבותי בלבד ללא כל תמורה או שכר. הועדה תהיה   - ועדת השיפוט של המיזם

בתוקף תפקידם בתחומי החינוך / רווחה.  מורכבת מנציגי מארגני המיזם וכן מאישי ציבור מוכרים העוסקים  

 מארגני המיזם רשאים לשנות את הרכב הועדה מעת לעת. 

 בתקנון זה, לשון רבים כוללת גם לשון יחיד ולהפך.  - לשון רבים/יחיד

 בתקנון זה לשון מין זכר כולל גם לשון מין נקבה ולהיפך.   -לשון מין זכר/נקבה 

  

 . זכאות להשתתף במיזם 4

ואירגוני  חניכי כל תנועות נוער  13-18כלל ארצי. במיזם זה זכאים להשתתף נערות ונערים בני  מיזם זה הינו 



חניך תנועת   - לבן נוער    במועצת תנועות הנוער )או בני נוער בגילאים אלה שחברו  ים החברהנוער 

רומה משמעותית  אשר יוזמים, מובילי, מנהלים, ומעורבים בפרויקט/ים אשר תורמים ו/או יתרמו ת  -     נוער( 

 . 2022או שיפעלו בשנת    לקהילה. המיזם פתוח לפרויקט/ים הפעילים 

  

 כל חניך/חניכה בתנועות הנוער אינם מוגבלים במספר הפרויק/טים שהם זכאים להגיש במסגרת המיזם. 

 ההשתתפות במיזם אינה כרוכה בתשלום כלשהו למארגני המיזם. 

                       

 להגשת המועמדות    מועדים  .5

            עד לתאריך לכל המאוחר  על ההצעות של המשתתפים להגיע   1/11/21 -ב  תחלהתחרות במיזם זה 

המיזם רשאים להאריך את המועד האחרון לשליחת ההצעות הנ"ל, וכן רשאים, לדחות  מארגני . 1/12/21 -ה

להאריך את המועדים לא    או להקדים כל תאריך ו/או מועד אחר הקשור למיזם. אם מארגני המיזם בחרו

 נוספים מעבר למפורט בתקנון זה. מענקים יחולקו 

  

 תהליך ההרשמה והגשת הצעות להשתתפות במיזם  .6

תנועות    -במיזם ימלא טפסים מובנים ומקוונים שיופיעו בעמוד המיזם בפייסבוק בכתובת "זזים"   המשתתף

 "(. טופסי ההשתתפות במיזם "  - הנוער למען הקהילה" ורק באמצעותו )להלן

כל משתתף חייב למלא את טופסי ההשתתפות במיזם במלואם ומחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים ואישור  

)למועמד שלא מלאו    1961ף כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב נציגו של המשתת

 שנים(.  18לו  

משתתף שלא ימלא את טופסי ההשתתפות במיזם במלואם ובאופן תקין ו/או לא ימלא אחר תנאים  

כלשהו.   מענקתישלל זכאותו לקחת חלק במיזם או לזכות ב  ההשתתפות במיזם כפי שמופיעים בתקנון זה, 

האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף  

 ולמארגני המיזם אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם. 

פרטים  רק משתתף שהקליד פרטים אישיים מלאים שנקלטו יוכל להשתתף במיזם. משתתף שלא הקליד 

 אישיים מלאים ו/או מדויקים עלול להיפסל מהשתתפות במיזם. 

משתתף יהיה רשאי לצרף לטופסי ההשתתפות במיזם תיאור על הפרויקט המוצע על ידו והסבר על אופן  

 תרומתו של פרוייקט זה לקידום הסיוע לקהילה. 

ות / מכתבים / תעודות/  המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו חומרים תיעודיים )סרטונים/ כתבות / תמונ

 או כל חומר שיש בו להעיד על פעילותו בפרויקט.   מצגות/ 

 דקות צפייה   3עמודים או    5החומר המצורף לא יעלה על  

 "(. "החומרים/התכנים )להלן: 

 החומרים/התכנים המצורפים הנ"ל אינם ניתנים לשינוי לאחר צירופם להצעה. 

 : בל אצל רכזת המיזםניתן לק פרטים נוספים אודות תהליך ההרשמה

 . 054-5964367בטלפון :  נופר עזר 

  

המשתתפים מוזמנים לשיח תקשורתי מכבד באמצעות הפייסבוק, אך לא תתקיים תחרות  

 בפייסבוק.  LIKE או    SMSמבוססת



 המשתתפים מתחייבים לשמור על תרבות ואופן התנהלות השיח בעמוד המיזם זזים בפייסבוק 

 וכו..(. )שפה נאותה 

רשאים להסיר תגובות לא נאותות בין הגולשים, או תכנים לא נאותים בסרטונים, קבצים,    מארגני המיזם

 ולרבות פסילת מועמדות של משתתפים. 

מארגני המיזם לא יישאו באחריות אם כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המשתתף או של מארגני  

 צורה משובשת פרטי המשתתף ופרטי הפרויקט המוצע על ידו. או ב   אבדו, או נקלטו בצורה חלקית   המיזם,

  

 בחינת הפרויקטים על ידי ועדת השיפוט של המיזם  .7

בדיקה ראשונית על ידי מארגני המיזם, וההצעות המתאימות יועברו לאחר    ההצעות של המשתתפים יעברו

 מכן לועדת השיפוט של המיזם. 

ול דעתה, לזמן את המשתתפים, כולם או חלקם, לצורך ליבון  ועדת השיפוט של המיזם, רשאית בהתאם לשיק

 והתרשמות נוספת אודות הפרויקט/ים המוצעים על ידם. 

  

 ועדת השיפוט של המיזם תבחר בפרויקט/ים הזוכה/ים בהתאם לקריטריונים שתבחר, כגון: 

חרו לשנת  שנב נושאיםמשלושת ה ד באחפרויקט העוסק במעורבות חברתית, סביבתית ותרומה לקהילה, 

2022  : 

 מניעת אלימות והתנהגויות סיכון         ·

 יוזמות בשילוב אוכלוסיות עם מוגבלות בקהילה         ·

 חיזוק הקשר הבין דורי         ·

 : המביא לידי ביטוי רעיון ערכי 

 תרומת הפרויקט לקידום הקהילה; 

 קורונה" "מתן מענה על צרכי הקהילה בעת            ·

 "גמישות ביישום הפרויקט על פי הנחיות משרד הבריאות באותה העת"     .      

 "מקוריות הפרויקט";          .  

 "חדשנות הפרויקט";           ·

 "מחויבות המשתתף בפרויקט";           ·

 "מנהיגות המשתתף בפרויקט";           ·

 "מידת רתימת הסביבה למען הפרויקט"           ·

 "מידת ההתמדה , המסירות ותכיפות הפעילות"           ·

 "פעילות ויציבות פעילות הפרויקט לאורך זמן";           ·

 "עבודת צוות"; "היקף המשתתפים בפרויקט";           ·

 "מידת ההשקעה של המשתתף בפרויקט"           ·

   "מס' הנהנים מהפרויקט ותוצאות הפרויקט"           ·

 ראויים אחרים.    ם/ ערכים/נורמותקריטריוני          .

  

באם יתברר לוועדת השיפוט של המיזם כי ההצעות של המשתתפים אינן עומדות בקריטריונים הדרושים, אזי  



)כולו או  מענקולא לחלק את ה מענק ועדת השיפוט של המיזם רשאית שלא לבחור במשתתף כלשהו שיזכה ב

 חלקו(. 

סופית ומוחלטת. ועדת השיפוט המיזם לא תידרש לנמק את   קביעת הזוכים על ידי ועדת השיפוט הינה

 החלטותיה. 

 למשתתפים במיזם ו/או לכל צד אחר לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט של המיזם. 

 יפורסמו שמות המשתתפים הזוכים.  לאחר בחינת והערכת הפרויקטים, 

  

 לפרויקטים שהסתיימו שקת פרויקטים חדשים וחלוקת תעודות  ה .8

יוענקו בטקס רשמי במעמד ובהשתתפות    פרויקטים שהסתיימו,ל השקת הפרויקטים החדשים וחלוקת תעודות 

נציגי מועצת תנועות הנוער ומזרחי טפחות, ועדת השיפוט של המיזם, המשתתפים, בכירים בבנק ובקהילה,  

 ומוזמנים אחרים. 

 תינתן הודעה מתאימה.  תעודות ים וחלוקת ההשקת הפרויקטים החדש ל מועד קיומו של טקסע

   יוזמנו להציג במהלך הטקס את הפרויקט/ים הזוכה/ים.  מהפרויקטים הנבחריםחלק 

 . או לא יתקיים כלל   במידה ולא מתאפשר לקיים טקס בשל הנחיות משרה"ב, הטקס התקיים באמצעי המדיה 

, אינו ניתן להסבה או להמחאה או  הפרויקטשיזמו את  מיועד לקבוצת הזוכים  התקציב למימוש הפרויקט 

 לצדדים שלישיים כלשהם, במישרין או בעקיפין.   להעברה 

  

קבל פיצוי או  ל  זכאי , הוא לא יהיההתקציב שהוקצה לו זוכה לא יוכל לממש את פרויקט אם מסיבה כלשהי, 

מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה   ים מנוע ינםמראש, שה יםומאשר  מים מסכי יוזמי הפרויקטחלופי אחר, ו  מענק

 ו/או טענה בעניין זה. 

להחזיר    יםזוכה מתחייב יוזמי הפרויקט הסילת זוכה במיזם מכל סיבה שהיא, במקרה של ביטול זכייה ו/או פ

 ולא תהיה לו כל זכות ו/או טענה לפיצוי כלשהו.   המענקלמארגני המיזם את סכום 

, או במהלכו באמצעות המדיה  ם את הפעילות בסיום הסגר במקרה של סגר מלא, ניתן יהיה להמשיך ולקיי

ות, הפרויקט  במידה והפעילות לא תתקיים כלל, בין אם בשל הנחיות קורונה או סיבות אחר. החברתית 

 . הזוכה לא יהיה זכאי לקבלת התקציב למימוש הפרויקט

  

 פרסום  .9

את דבר ההשתתפות    מארגני המיזם יוכלו לפרסם באתר האינטרנט, או בכל אמצעי תקשורת אחר שיבחרו,

של המשתתפים, את שמות המשתתפים הזוכים, ופרטים אחרים/נוספים הקשורים לפרויקטים המוצעים  

 . מענקים הולקבלת 

מגבלה מכל מין וסוג שהוא,    פרסומים אלה יוכלו להיות בתמורה ו/או שלא בתמורה, בדרכים אחרות, ללא

 נציגו או מי מטעמו.   כגון: זמן, מקום ואמצעי פרסום, וללא צורך בקיום אישור מוקדם של המשתתף או

  

לצילום ו/או לפרסום שמו ותמונתו, פרסום נתונים    בהשתתפות במיזם זה כל משתתף מאשר ומסכים מראש 

 אודותיו ופרטים אודות הפרויקט המוצע על ידו. 

ף מסכים כי נתונים אלה עשויים להיות מסוקרים ומפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות  המשתת

בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי האינטרנט והוא מביא את הסכמתו לצילום ולפרסום נתונים אלה במסגרת  



 הסיקור והפרסומים האמורים. 

ת מכוח חוק הגנת הפרטיות,  המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבו

 . 1981 - התשמ"א

כמו כן, כל משתתף מסכים ומאשר כי הוא לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין הפרסומים הנ"ל, לא בכסף ולא  

בשווה כסף. המשתתף מסכים ומאשר מראש כי הוא מוכן להתראיין ולהצטלם ללא כל תמורה בפרסומים  

 נשוא מיזם זה. 

  

 . הוראות כלליות: 10

ההשתתפות בפרויקט על ידי המשתתף ו/או צד שלישי אשר שלח בשם המשתתף,    לוח/מילוי טופסי מש

המשתתף מסכים מצהיר ומאשר כי קרא את התקנון, מקבל את    מהווה אישור והסכמה לתנאי תקנון המיזם. 

 הוראותיו, מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו בהתאם בכל דבר ועניין. 

את מארגני המיזם ו/או מי מטעמם מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בהקשר להוראות  המשתתף פוטר 

 התקנון, או למיזם או להרכב ועדת השיפוט של המיזם, או לתהליך הבחירה בזוכים וכיוצ"ב. 

  

 מובהר כי גלישה ו/או כניסה לאתר התחרות ו/או שימוש בו מבטאת ומהווה הסכמה מצדו של כל גולש 

 )להלן: "הגולש"( לתנאי תקנון זה.  שתתף במיזם()אשר אינו מ 

אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, הינך מתבקש לצאת מאתר התחרות ולא לעשות בו  

 שימוש.    כל

  

מודגש, כי התחרות במיזם כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל  

כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או    טענה, דרישה או תביעה בגין 

 תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. 

מארגני המיזם אינם מתחייבים שהתחרות במסגרת המיזם לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או  

קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס  הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים,  

 ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. 

כל תקלה במיזם, מכל סיבה שהיא, למשל: איחור, הפרעה, שיבוש או ביטול, לרבות בגין שיבושים אצל  

ארגני  מארגני המיזם, שיבושי דפוס, אי עמידה בלוחות זמנים, תקלות במערכות המחשב ותקשורת של מ 

המיזם ו/או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו כל משתתף ו/או גולש ו/או כל גורם אחר  

לכל תרופה או סעד או זכות, לרבות גם אם בשל תקלות אלו נבצר מהמשתתף לזכות בפרס ו/או לקבלו ו/או  

 לממשו. 

ארגני המיזם לא יהיו אחראים לכשל  ויובהר, כי מאחר והרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט, מ

 במערכות המחשב שכתוצאה מכך אבדו או נמחקו או שובשו פרטים אודות המשתתף. 

  

, לא יצהירו, יציגו מצג, יקבלו על עצמם התחייבות, יאשרו התחייבות או  מענקים ב המשתתפים לרבות הזוכים  

או מטעמם. מוסכם בזאת כי בין הצדדים לא  יבצעו אותה, במישרין ו/או בעקיפין, בשמם של מארגני המיזם ו/

מעביד, או יחסי הרשאה, או יחסי שליחות, או יחסי נציגות/סוכנות, ותקנון זה אינו   -מתקיימים שום יחסי עובד 

 מתיימר ליצור או יוצר בפועל שום יחסים כאלו בין הצדדים. 



  

רה או מעשה שלא כדין שאינו הולם  אם הוא ביצע עב  מענקבמארגני המיזם יוכלו לבטל את זכייתו של זוכה 

, או מכל כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל  מענקבאת מטרות הפרויקט נשוא הזכייה 

 ו/או תמורתו.  מענקהלדרוש את השבת    . במקרים המנויים לעיל, יוכלו מארגני המיזםמענק האת מסירת 

  

או המידע או הפרטים שצירף ו/או המציא    תכנים· המשתתף מסכים ומאשר מראש כי כל החומרים/ה

במסגרת המיזם,    למארגני המיזם בכל הקשור להשתתפותו במיזם, וכל חומר אחר שיגיע לידי מארגני המיזם

לא יוחזרו אליו והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך. זכויות הקניין הרוחני  

זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות בעלות, זכויות שימוש, הפצה, וכל זכות  בחומרים/התכנים הנ"ל לרבות 

אחרת תהיה שייכת למארגני המיזם. מארגני המיזם שומרים לעצמם את הזכות לעשות כל שימוש  

 בחומרים/התכנים הנ"ל לרבות לצורכי פרסום ושיווק. 

  

ו נשלח על ידם יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות  המשתתף או כל גולש אחר, מתחייבים, כי כל חומר שפורסם א 

של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני. המשתתף או הגולש לא יעלו לאתר כל חומר שהוא בלתי חוקי,  

בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, מאיים או גס, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו  

, פורנוגרפיה, גזענות, הפליה אסורה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור עדה,  הטוב של אדם, חומרי תועבה 

לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטיה מינית, מחלה, נכות נפשית או גופנית, אמונה, השקפה פוליטית, מעמד  

חברתי/כלכלי או על כל בסיס אחר, או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול  

 ו/או להטריד משתתפים ו/או גולשים אחרים.   לפגוע

המשתתף או הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר כל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או  

לעודד התנהגות פלילית או העשוי להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.  

ו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי  המשתתף או הגולש לא יאספו ו/או יחשפ

 חוקיות. 

כמו כן המשתתף או הגולש לא יעלו לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום  

"(. מארגני המיזם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע שיפוי  תכנים אסורים "  -למארגני המיזם נזקים )להלן  

 נזק שיגרם למי מהם ו/או למי מטעמם בעקבות העלאת תכנים אסורים. עבור כל 

  

המשתמש יקבל בכתב את הסכמת המצולמים או את    בכל הקשור להעלאת תמונות או כל חומר תיעודי אחר, 

 הסכמת האחראים עליהם. 

  

להפרעה    בנסיבות בהן משתתף או כל גולש עשה או עושה שימוש בתכנים האסורים או באופן העלול לגרום

לפעילות של משתתפים או גולשים אחרים או באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן  

המעורר חשד סביר כי המשתתף/הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, יהיו  

גביל ו/או להפסיק את גלישת  מארגני המיזם רשאים לפסול את מועמדות המשתתף במיזם או לחסום ו/או לה

וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי   המשתתף או הגולש באתר או להוריד תכנים אסורים 

 לגרוע מכל סעד לו יהיו זכאים מארגני המיזם על פי כל דין. 

  



פותם  על מארגני המיזם לא תחול כל חובה להחזיר למשתתפים במיזם כל הוצאה שנגרמה להם בגין השתת

במיזם. למשתתפי המיזם לא תהיה כלפי מארגני המיזם כל תביעה ו/או דרישה ו/או עילה מכל מין וסוג שהוא  

 גין השתתפותם במיזם. להחזר עלויות או הוצאות שנגרמו למי מהם ב 

  

כל חומר שיפרסם המשתתף או הגוש באתר יהיה חשוף לכל המשתתפים האחרים / הגולשים / משתמשי  

האינטרנט, ומארגני המיזם ממליצים למשתתף/הגולש לנקוט זהירות בפרסום פרטים אישיים. מארגני המיזם  

 לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתתף/הגולש. 

  

משתתפים במיזם או  שייגרם למי מה    מארגני המיזם לא יישאו באחריות כלשהו לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, 

עקב ו/או בקשר עם השתתפותם במיזם לרבות: לרבות, הפסד, הוצאה, שכ"ט, פגיעה    לגורם אחר כלשהו

בשם הטוב, נזק בגין פרסום, נזק גוף, נזק ממוני, נזק בלתי ממוני, נזק עקב תקלה או רשלנות מטעם מארגני  

ני המיזם לא יהיה חייבים לפצות או  המיזם אשר מנעה ממשתתף להשתתף במיזם או לזכות בפרס. מארג

 לשפות את מי מהמשתתפים ו/או כל צד ג' בגין כל נזק כזה. 

האמור לעיל, יחול בשינויים המחויבים ובהתאמה, בכל הקשור לנזק מכל מין וסוג שהוא שנגרם עקב ביצועו או  

 אי ביצועו של הפרויקט נשוא הזכייה בפרס או כל פרויקט אחר שלא זכה בפרס. 

פות בתחרות של כל משתתף הינה על אחריותו בלבד ומותנית בהסכמת נציגו כהגדרתו בחוק  השתת

 . 1962 - הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב

  

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד.  

פי דין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי  -נות המס, אם יידרשו לכך על יהיו רשאים להעביר לשלטו  מארגני המיזם

 לא יישאו בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.    מס במקור. מארגני המיזם 

  

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד מארגני  

 עקיפין מהמיזם הינה שנה ממועד סיומה. המיזם בכל עניין הנובע במישרין ו/או ב 

  

          ט.ל.ח. 

 

 ומאחלים לכולם הצלחה.    מברכים את המשתתפים במיזם    "זזים" מארגני המיזם               

 

מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין     אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את מארגני המיזם 

 רות, בלא יוצא מהכלל. או בעקיפין, בקשר עם המיזם/התח

 


