
 

 חזרה לגן–האגיס  שלתחרות ב השתתפות תקנון

 הגדרות .1

 :  להלן לצידם המפורטת ההגדרה תהא בתקנון הבאים למונחים 

 מ"קימברלי בע -חוגלה" תחרותה עורכת" .א 

בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של האגיס  תחרות שתתקיים -"תחרותה" .ב 
 , "(תחרותעמוד ה" :להלן)

. של הבייבי שלהםבגן  מהיום הראשוןת ותמונת הגולשים מוזמנים להעלו
ת יכאשר מדי יום תיבחר תמונה אחת על ידי עורכת התחרות כיצירתית ומקור

התמונות הנבחרות יזכו את הגולשים שהעלו "(. התמונות הנבחרות: "להלן)
 .כהגדרתו להלן, אותן בפרס

  41.2.8.13-3.0.8.13מתאריך  -"תקופת התחרות"

 (הזוכה האחרון נפרסם את 9.0-ב)

או כתב /או כתב ויתור ו/חתם על כל הצהרה וכל גולש אשר  -"משתתף" .ג 
ושאינו מנהלה של עורכת , ככל שתדרוש, התחרותהסכמה שתדרוש עורכת 

אשר העלה לעמוד , פחותיהםאו מי מבני מש/ו ,או אחד מעובדיה תחרותה
 .  התחרות ל במהלך תקופתוהכ ,לעיל' ק ב"כאמור בס, תמונההפייסבוק 

משתתף אשר העלה תמונה במהלך אחד מימי התחרות אשר הוגדרה  -"זוכה" .ד 
, ובלבד שעמד בכל תנאי התקנון, כתמונה נבחרת והוכרזה כזוכה לאותו היום

או כתב הסכמה שדרשה עורכת /או כתב ויתור ו/וחתם על כל הצהרה ו
 . ככל שדרשה, התחרות

  -"הפרס" .ה 
עד למימוש תוקף ) הצלמת אתי מהגרמקצועי של צילום : מקום ראשון

41/18/13) 
 

 :הצילום כולל
 באזור מודיעיןדקות צילומי חוץ  34
 תמונות מעובדות .8

מעבר לכך ניתן לצרף )נפשות  4הם עבור משפחה גרעינית אחת עד  הצילומים
 (.ח לאדם"ש .2בני משפחה בתוספת תשלום 

בקישור אינטרנטי ברזולוציה  תמונות יועברו ללקוח עד חודש מהצילומים
 מלאה ובאיכות הדפסה וכן ברזולוציה נמוכה לרשת

 לא ניתן לקבל חומרי גלם
 התמונות הן עבור שימוש פרטי ואינן מורשות לשימוש מסחרי לזוכים
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 פרשנות  .8

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים שבו וההגדרות לתקנון המבוא .א 

 לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .ב 
ורת או באמצעי תקש/ותחרות עמוד הב לרבות, תחרותה בדבר כלשהם אחרים
ככל שתפורסם בעמוד  התקנון תנאי שינוי על מפורשת הודעה למעט, כלשהו

 .  ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה ,בלבד תחרותה

 תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה .ג 
 . פרשנות לצרכי

 לשון גם משמע זכר ולשון,  ולהיפך רבים לשון גם משמע יחיד לשון, זה בתקנון .ד 
 .המקרה לפי, ולהיפך, נקבה

 

 כללי התחרות .4

בהתאם  לעמוד הפייסבוק או לאינסטגרםכל גולש הנכנס  בתחרות המשתתפים .א 
 להוראות תקנון זה

 מבחינת להעלות רשאים שהינם תמונות ורק אך יעלו בתחרות המשתתפים .ב 
כאמור , העלאת התמונות ותיוגןבעצם  .יוצרים זכויות מבחינת לרבות, הדין

הם  וכי בתמונות הזכויות יבעלמצהירים המשתתפים כי הם , לעיל' ב1בסעיף 
  . כמפורט לעיל ולהלן, ם לתת לעורכת התחרות את זכות השימוש בהןרשאי

 המהוות כאלו או/ו מבזות או/ו הולמות בלתי תתמונו העלאת כי בזאת מובהר .ג 
 כל או/ו גזענות, פורנוגרפיה, תועבה המכילות כאלו או/ו כלשהו' ג בצד פגיעה

 ברגשות לפגוע שעלולה או/ו הכלל או/ו הפרט בצנעת הפוגעת אחרת תמונה
 כל או/ו יוצרים זכויות הפרת כדי בהן שיש תמונות או/ו הציבור או/ו הגולשים

, האיסור בתכלית אסורה הינה, כלשהו דין של הפרה מהווה שפרסומה תמונה
 את שהעלה המשתתף על תהיה כאמור פרסום בגין המלאה ותהאחרי וכי

 .בלעדי באופן ועליו, התמונה

 מי ידי על שיועלו תמונות לפסול הזכות את לעצמה שומרת התחרות עורכת .ד 
, חשד התחרות עורכת אצל התעורר אם, ולהסיר מהן את התיוג, מהמשתתפים

 התחרות עורכת את לבזות או/ו לפגוע עשוי פרסומן כי, ליבה לתשומת הובא או
 פגיעה להוות או/ו כלשהו שלישי צד או/ו אותן שהעלה המשתתף את או/ו

 .דין כל של הפרה או/ו דהוא מאן של הטוב בשמו

או /או מי מטעמה אינה עורכת ו/ו התחרותכי עורכת  , מבלי לגרוע מן האמור מובהר

למעט כמפורט  במסגרת התחרותאו תוכן המועלים  תמונה, מפקחת על כל מידע

או לכל תוכן אחר /לסרטונים ו, לא תשא באחריות למידע התחרותועורכת , בתקנון זה

 .שיתפרסמו

נעשתה  בתחרות ורשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפות התחרותעורכת 

או שלא כדין מכל בחינה  בניגוד לרוח התחרות, זיוף, מירמה, מתוך מעשה עבירה

 .ובלא צורך לנמק התחרותלא של עורכת וזאת לשיקול דעתה המ שהיא

 . מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת לכל היותר במהלך התחרות .ה 

 



 תקופת התחרות  .3

תקופת : "להלן 3.0.8.13 ' הותסתיים ביום  41.2.8.13' אהתחרות תחל ביום  .א 
 ".התחרות

 תקופת את לקצר או/ו להאריך רשאית תהא תחרותעורכת ה כי בזאת מובהר .ג 
 שינוי תקופת התחרות בדבר הודעה .הבלעדי דעתה שיקול פי על התחרות

 .השינוי לזמן בסמוך  תחרותה באתר תתפרסם כאמור

 

 בחירת התמונות הנבחרות  .4

 התמונות כלל מביןאחת  תמונה התחרות עורכת תבחר, תחרות יום כל בסוף .א 
 .תחרות יום תובאו, הפייסבוק ולאינסטגרם לעמוד שהועלו

 עורכת של והבלעדי המוחלט דעתה שיקול פי על תיבחרנה ל"התמונות הנ .ב 
 איכות או/ו לכמות קשר וללא, ידה על שייקבעו קריטריונים פי על, התחרות
 .תמונה כל תזכה להן התגובות

 לחשוף או, בתמונות הנבחרות בחירתה את לנמק תידרש לא התחרות עורכת .ג 
 ובלתי, סופית תהיה והחלטתה, ל"הנ התמונות נבחרו לפיהם םהקריטריוני את

 .  השגה או לערעור ניתנת

 

 הזוכים ומתן הודעה על זכייתם  איתור .6

עורכת התחרות  . הודעה על זכייה בפרס תישלח לכל אחד מהזוכים בתחרות .א 
ובו , שלהםאו האינסטגרם תשלח הודעת זכייה לחשבון הזוכים בדף הפייסבוק 

קש את כתובת הדואר האלקטרוני של כל אחד מן הזוכים על מנת שתישלח תב
: להלן) אליהם הודעת דואר אלקטרוני בנוגע להסדרת אופן מסירת הפרס

 . כעבור מספר ימים HUGGIESוכן בעמוד הפייסבוק של  "(הודעת הזכייה

קשר עם עורכת  ליצור יידרשו הזוכים, וכתנאי לקבלת הפרס, בהודעת הזכייה
על , שתיפתח על ידי עורכת התחרות תעודיייבכתובת דואר אלקטרוני  חרותהת

 . והתנאים למימוש הזכייה, מנת לקבל את המועדים האפשריים לקבלת הפרס
 

 דעתה שיקול פי על, התחרות עורכת ידי על ייקבעו כאמור והתנאים המועדים
 .והמוחלט הבלעדי

 הזהות תעודת של ברור צילום חרותהת לעורכת להעביר יםהזוכ ויידרש כן כמו .ב 
 המצולם: "להלן) ככל שיש כזה, בתמונה המצולם נוסף אדם כל ושל, הםשל

 . בתמונה המצולמים הם כי המעידים"( הנוסף

 את התחרות לעורכת להעביר, םלזכיית כתנאי ,הזוכים ויידרש, בנוסף .ג 
 :  הנוסף המצולם ידי ועל ידו על חתומים כשהם, הבאים האישורים

 .תנאיו כל את מקבלים והם התקנון את קראו כי אישור .1  

, בתמונה שימוש כל לעשות התחרות לעורכת מיתירים הם לפיו אישור .8  
, כלשהם תמלוג או/ו תמורה ללא, מסחריות למטרות שימוש לרבות



 מי או/ו התחרות עורכת נגד טענה כל על ומוותרים, זמן הגבלת וללא
 .זה בהקשר מטעמה

 נוסף כתנאי, הזוכה יידרש, קטינים הינם הנוסף המצולם או/ו והזוכה במידה .ד 
, לעיל' ג בסעיף כאמור, האישורים את התחרות לעורכת להעביר, בפרס לזכייתו

, הנוסף המצולם של או/ו שלו האפוטרופוסים כל ידי על גם חתומים כשהם
 היותם על עידהמ הספח לרבות, האפוטרופוסים של הזהות תעודות בצירוף

 18וכי גילו של הקטין מעל , הנוסף המצולם של או/ו הזוכה של אמו או אביו
 או/ו הזוכה של האפוטרופוסים היותם על אחר רשמי אישור כלחודשים וכן 

 .   הנוסף המצולם

 או/ו קשר עמו ליצור התחרות עורכת בידי עלה לא או/ו הזוכה אותר לא באם .ה 
 פרק במשך, לעיל זה בסעיף כאמור, הדרישות כל אחר מילא לא והזוכה במידה

 איתורו ולאחר במידה או/ו, הזכייה הודעת שליחת ממועד שעות 32 של זמן
 עורכת תהא, זה תקנון בתנאי עמד לא כי הוברר, הזוכה עם הקשר ויצירת

 המשתתפים ידי על שהועלו  אלו מבין אחרת תמונה לבחור רשאית התחרות
 לפי, התחרות תקופת כל במהלך או היום באותו, תהתחרו לעמוד בתחרות

 .  במקומו כזוכה, אותה שהעלה המשתתף את ולהכתיר, העניין

 רשאית, כאמור, זוכה לכל אישי באופן תישלח אשר, הזכייה להודעת בנוסף .ו 
 .  התחרות בעמוד גם הזוכים שמות על להכריז התחרות עורכת

 כל ואין, התנגדות כל לו אין כי ףמשתת כל מצהיר בתחרות השתתפותו בעצם
 .התחרות בעמוד הזוכים כאחד שמו לפרסום חוקית מניעה

  מימוש הזכייה .9

, במועדים, ייעשה במקום, מימוש הזכייה בפרסים המופיעים בתקנון זה .א 
או בכל הודעה מאוחרת יותר שתינתן , כפי שיצוינו בהודעת הזכייה, ובתנאים

 .  על ידי עורכת התחרות

מובהר כי לעורכת התחרות יהא שיקול דעת מוחלט בכל הנוגע לתנאי מימוש  .ב 
, והחלטותיה לעניין המועד, הזכייה באיזה מן הפרסים המופיעים בתקנון זה

 . יהיו בלתי ניתנות לערעור, והתנאים למימוש הזכייה, המקום

ם תהיה עורכת התחרות רשאית לדרוש מן הזוכים באיזה מן הפרסי, כמו כן
וכל מסמך , לשם אימות זהותם, להציג במעמד מימוש הזכייה תעודת מזהה

 . על פי שיקול דעתה הבלעדי, או אישור אחר/ו

ולא מימש את , כאמור בתקנון זה, קיבל הודעה על זכייתו בפרסש משתתף .ג 
או בכל הודעה מאוחרת יותר , במקום ובזמן הנקובים בהודעת הזכייה, זכייתו

או לא קיים אחר התנאים למימוש הזכייה /ו, עורכת התחרות שתינתן על ידי
הצגת תעודת מזהה או כל תנאי אחר שתציב עורכת התחרות למימוש איזה מן )

 ולא, או תמורה כלשהי במקום הפרס/ו הפרס את לקבל זכאי יהא לא ,(הפרסים

 . המטעמ מי או/ו תחרותהכת עור כלפי בעניין טענה כל לו תהיה

במעמד מימוש , חרות תהא רשאית לדרוש מהזוכים בתחרותעורכת הת .ד 
ולא , לפיה קיבלו את הפרס, בנוסח שייקבע על ידה, לחתום על הצהרה, זכייתם

 . או מטעמה/תהיה להם כל טענה כלפיי עורכת התחרות ו

. להעברה ניתנת ואינה אישית הינה, כאמור בתקנון זה, בפרסים הזכייה .ה 
לרבות המרה בכסף או בשווי ) המרה או החלפה, וילשינ ניםנית לא יםהפרס



 דעתה שיקול פי ועל ובכתב מראש תחרותעורכת ה בהסכמת אלא (כסף
 .  הבלעדי

 מכלהפרס  את להחליף או/ו לשנות הזכות את לעצמה שומרת תחרותעורכת ה .ו 
 בהתאם, האמור סהפר על נוספים פרסים להוסיף או/ו ,עת בכל ,שהיא סיבה

    .ומטעמה ידה על יפורסמו שרא לעדכונים

מימוש  אי או למימוש צורה בכל אחראית תהיה ולא אינה תחרותעורכת ה .ז 
 כל או/ו ,דחייה, עיכוב, שיבוש לגבי או/ו בה תלויות שאינן נסיבות עקב הזכייה

 .עמם בקשר או/ו בפרסים פגם

 . מוש הזכייהבכל הקשור במי, יהוו ראיה מכרעת, רישומיה של עורכת התחרות . ח 

 

 התחרות במסגרת  שיפורסמו בתמונות התחרות עורכת זכויות .2

, התחרות במסגרת ,משתתפים בידי שיועלו התמונות כל כי בזאת מובהר .א 
 והיא, התחרות עורכת של הבלעדי קניינה יהיו, לעיל' ב1כאמור בסעיף , ויתויגו

 עורכת של הפייסבוק בעמוד כאמור התמונות את לפרסם רשאית תהא
כי , יובהר.   לנכון שתמצא זמן בכל, לנכון שתמצא אחרת מדיה ובכל התחרות

 18לא יפורסמו על ידי עורכת התחרות תמונות של ילדים אשר טרם מלאו להם 
 .חודשים

 מסורה תהא, לאו אם, משתתף כל שהעלה התמונה את לפרסם באם ההחלטה .ב 
 החלטת על ערעור זכות כל תהיה לא ולמשתתף, התחרות לעורכת בלעדי באופן
 .כאמור התחרות עורכת

, שהעלה התמונה לפרסום הסכמתו את משתתף כל מביע בתחרות בהשתתפותו .ג 
 עורכת של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, בה שימוש כל ועשיית

 כאמור, לנכון התחרות עורכת שתמצא עת ובכל המדיה אמצעי בכל, התחרות
 כל על מוותר והוא, זמן הגבלת וללא כלשהם תמלוג או/ו תמורה ללא, לעיל

 .זה בהקשר מטעמה מי או/ו התחרות עורכת נגד טענה

 התחרות משתתפי ידי על שיועלו התמונות מן באיזה שימוש עשיית כי מובהר .ד 
 עובד יחסי ליצור מנת על בה יהיה לא, התחרות עורכת ידי על, התחרות לעמוד
 .התחרות עורכת לבין בתמונתו שימוש עשהשנ המשתתף בין מעביד

 להצהיר משתתף כל מתחייב, זאת תדרוש התחרות ועורכת במידה, כן כמו .ה 
 פרסום עם בקשר דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא תהיה לא כי, בכתב

 .לעיל כאמור השונים התקשורת באמצעי שהעלה התמונה

 

 אחריות ושיפוי .0

תחרות עורכת הו ,באחריותו הבלעדית של המשתתף הינה תחרותההשתתפות ב .א 
, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הפסד, נזק לא תישא באחריות בגין כל

 .תחרותה או או בעקיפין עם/הקשורים במישרין ו

לא תהיה  תחרותכי  עורכת ה ,מובהר בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
נקלט המשתתף עות שבגינה לא או ט/לכל תקלה וגם אחראית באופן כלשהו 

או לא הועלתה תמונתו /ו ,כעוקב חדש בחשבון האינסטגרם של עורכת התחרות



אחראית לכל נזק ולא תהיה  ,או לא נקלט תיוגה של עורכת התחרות בתמונה/ו
שיגרמו למי , או עקיפות/לרבות הוצאות ישירות ו, עקיף או/ו ישיר

 .כאמור או טעות/מהמשתתפים עקב תקלה ו

 מכל,  םמטעמ ומי עובדיה, מנהליה,  תחרותעורכת ה את בזאת פוטר משתתףה
( ההשתתפות אי או) ההשתתפות, תחרותה עם בקשר תביעה או/ו דרישה,  טענה

 . בגינם סעד או שיפוי,  פיצוי לכל זכאי יהיה ולא, בה זכייה או/ו

 או לשינוי ניתנת תיובל חוזרת בלתי הינה זו התחייבות כי מצהיר המשתתף
 . ביטול

 ידי על שיעשה שימוש לכל אחראית תהיה לאכמו כן מובהר כי עורכת התחרות  .ב 
 והמשתתף תחרותה במסגרת שהועלו בתמונות אינסטגרם בעמוד מהגולשים מי

 .לכך אחריות מכל עורכת התחרות את בזאת משחרר

,  העניין ילפ,  ישפה או/ו ויפצה,  ומכללא מפורשת,  אחריות בכל יישא המשתתף .ג 
 עם מיד,  מטעמה מי או/ו עובדיה או/ו מנהליה את או/ו תחרותעורכת ה את

,  ישירים נזקים,  רק לא אך,  לרבות) נזק כל בגיל,  כן לעשות הראשונה דרישתה
 אובדן,  הפסד, (במוניטין ופגיעה רווחים הפסדי, תוצאתיים, נסיבתיים ,עקיפים

 או/ו טענה כל בגין, ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות וכן, וסוג מין למכ, והוצאות
 בדרך קשוריםה ,כדין שלא מחדל או/ו מעשה הנובעת ,תביעה או/ו דרישה
 במישרין הפרה או/ו זה תקנון הוראות פי על שנתן התחייבות או/ו למצג כלשהי

 .זה תקנון מהוראות איזו של בעקיפין או/ו

 

  יםהזוכ פרסום ..1

, זוכיםה מותשאת הזכות לפרסם את  שומרת לעצמה תחרותעורכת ה .א 
 מדיה בכל אמצעיו, ככל שמילאו פרטים כלשהם בעמוד התחרות ,הםופרטי

 .בכל עת שתמצא לנכון ,אחר

להיות  עשויה, תחרותכי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים ב, מובהרכמו כן 
 ובאתרי ,בטלוויזיה, לרבות בעיתונות, מסוקרת באמצעי התקשורת השונים

תחרות עורכת הקידום שיווק ויחסי ציבור של , ולרבות לצרכי פרסום אינטרנט
 .  או התחרות עצמה/ו

בכל , ופרטיו, שמום מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסו תחרותבהשתתפותו ב .ב 
ללא  ,כאמור לעיל, לנכון התחרותאמצעי המדיה ובכל עת שתמצא עורכת 

יר כי לא ידוע לו על מניעה מצה ,וללא הגבלת זמן, כלשהם או תמלוג/תמורה ו
או מי /ו תחרותעורכת הומוותר על כל טענה נגד  , חוקית כלשהי לפרסום שמו

 .מטעמה בהקשר זה

 

 שונות .11

מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא  תחרותצם ההשתתפות בע .א 
ומקבל על עצמו את כל  ,אינסטגרםתקנון אתר הלזה ו מסכים להוראות תקנון

או מי מטעמה /ו תחרותעורכת האת  וכן פוטר ,ת ותנאי התקנונים כאמורהוראו
. תחרותה עם, במישרין או בעקיפין, דרישה או תביעה הקשורה, מכל טענה

 תחרותי המשתתף בעמוד ה"הוראות התקנונים יחולו על כל שימוש שיעשה ע
המשתתף לבין יתר המשתתפים  ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין



 .או מי מטעמה/ו תחרותעורכת האו /ו תבתחרו

 התחרותהכנסת שמו למאגר עורכת משתתף אשר הזו מבהצטרפותו , כמו כן
באמצעות  ,קימברלי -וספתו לרשימת הדיוור של חוגלההלצורך עדכון מבצעים ו

או בכל דרך /ו SMSבהודעות , ל"לרבות דיוור בהודעות דוא, דיוורים שונים
  .המשתמש בכפוף לכל דיןאו אשר אושרה על ידי /אחרת המותרת על פי דין ו

או לשנותו /שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו תחרותעורכת ה .ב 
וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי  ,עתבכל  תחרותמפעם לפעם ולהפסיק את ה

בסמוך   התחרותהודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר . ובכפוף לכל דין
 . לזמן השינוי

או מצב לא צפוי /בנוגע לכל תקלה ו, תחרותבכל שאלה שתתעורר במהלך ה .ג 
 טענה כל תהיה לא ולמשתתף ,הסופית הפוסקת תחרותעורכת ה תהיה, כלשהו

   . או דרישה בקשר לכך/ו

ככל שיחולו בקשר עם  ,שהוא סוג מכל, מס לתשלום דרישה או ניכוי, מס כל .ד 
 . וישולמו על ידו הזוכה על יחולו ,האו זכייה ב תחרותההשתתפות ב

 .לזכייה בקשר כלשהו מס בתשלום תישא לא מטעמה מי או/ו תחרותעורכת ה

וכל סכסוך  ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,פרשנותו, על תקנון זה .ה 
או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית 

 .יפו בלבד-באבי-המוסמכת בתל

לציבור בכלל  התחרותאו תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת /ו תחרותה .ו 
לכל  תחרותוהם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת ה, או למשתתף כלשהו

וזאת באופן ובתנאים , את השתתפותו תחרותמשתתף להציע לעורכת ה
 .המפורטים בתקנון זה

 

 


