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 כללי .1

 כמפורט בתקנון זה 2מספר  "החברה") עורכת פעילות "משפחה בטוחה" :המוסד לבטיחות וגיהות (להלן .1
בכתובת החברה  ") באמצעות עמוד הפייסבוק שלהפעילות" :(להלן

https://www.facebook.com/safeworkil )על ידי  עבור החברה הפעילות מתופעלת  .)"העמוד" :להלן
 "). המפעילה" :להלן( סנונית שירותי תוכן

  . תנאים תקנון זהל והינה כפופהלהלן)  מפורט(כאת הזוכה פרס בההשתתפות בפעילות תזכה  .2

תתף תנאיו. מובהר כי כל משמסכים למצהיר כי קרא תקנון זה וכי והוא בהשתתפותו בפעילות, המשתתף  .3
 ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאי הפעילות מעצם השתתפותו בה.

 תקופת הפעילות  .2

  .")תקופת הפעילות" :(להלן 28.11.14א'  ותסתיים ביום 21.09.14א'  הפעילות תחל ביום .1

החברה ו/או המפעילה שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות  .2
הבלעדי ולא תשמע ו/או תתקבל כל  ןסבירה, על פי שיקול דעת ןבה שתראה להו/או לבטלה מכל סי

 המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.  ו/אותביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה 

 הפעילות .3

") האפליקציה" :תעלה לעמוד הפייסבוק של החברה אפליקציית "משפחה בטוחה" (להלן 21.9.14 ביום .1
  לאפליקציה.  יםהמפנ יםבעמוד הפייסבוק פוסט וכמו כן יעלבטאב ייעודי. 

לעמוד של  "LIKE" -על כפתור ה ץלחו") להיכנס לטאב האפליקציה ולמשתתפים"ה :על הגולשים (להלן .2
" והצטרף בכך כחבר LIKE" -רק גולש שלחץ על כפתור ה .זאת קודם לכן במידה ועדיין לא עשו החברה

 .פרסוייחשב כמשתתף אשר יכול לזכות בבפעילות רשאי להשתתף  בעמוד האוהדים של החברה יהיה

 שצולמה על ידם או מישהו מטעמם,  מקורית תמונהבאפליקציה יתבקשו המשתתפים להעלות  .3
יכולים  בתמונה .הממחישה מדוע משפחתם היא "משפחה בטוחה" בצירוף הסבר קצר בכמה מילים

יטואציה/חפצים הממחישים כי משפחת המשתתף להופיע בני המשפחה בהרכב כזה או אחר בצירוף ס
בכל הקשר אחר כיד הדימיון בעבודה או היא משפחה בטוחה בבית או בגן השעשועים או בחופשה או 

 הטובה.

שאינן תמונה בה מופיעים בני משפחתם בהרכב כזה או אחר. תמונות  ליצור ולצלםעל המשתתפים 
בהשתתפותם מצהירים תחשבנה כתמונות ברות זכייה.  לא Google-ממאגר תמונות ו/או ממקוריות כגון 

המשתתפים כי התמונה שהעלו לאפליקצית הפעילות נוצרה על ידם או על ידי בן משפחתם וכי אינה 
 רכוש או קניין רוחני של אדם אחר וכי הם המחזיקים הבלעדיים בזכויות היוצרים של התמונה.

משתתף מצהיר  -   ומעלה 18ומוגבלת לגילאי  ההשתתפות בפעילות לא תהא כרוכה בתשלום כלשהו .4
 .18מעצם השתתפותו כי הוא מעל גיל 

 מועד – 28.10.14- המשתתפים יוכלו להעלות תמונות שיצרו וצילמו לאפליקצית הפעילות לא יאוחר מה .5
 סיום הפעילות.

 לפי שיקול ,"י הגולשים מכל סיבההחברה שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם תמונות שהועלו ע .6
יות בכל צורה ואופן לרבות, איכות הצילום, תמונות בעלי אופי מיני ו/או אלים ו/או פוגענ דעתה הבלעדי,

  ולגולשים לא תהיה טענה כנגד כך. 

  הזוכים והפרסים .4
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זוכים אשר יצלמו ויעלו לאפליקציה את התמונה הממחישה בצורה הטובה והמעניינת  3בפעילות יזכו  .1
בתמונה יכולים להופיע בני המשפחה בהרכב כזה או אחר בצירוף  ה.ביותר את היותם משפחה בטוח

סיטואציה/חפצים הממחישים כי משפחת המשתתף היא משפחה בטוחה בבית או בגן השעשועים או 
 בחופשה או בעבודה או בכל הקשר אחר כיד הדימיון הטובה.

 ₪. 8,000ראשון: ההפרס לזוכה במקום  .2
  ₪. 4,000הפרס לזוכה במקום השני: 

 ₪.  2,000הפרס לזוכה במקום השלישי: 

לשם קבלת הפרס, יידרש  .10.11.14-זהות הזוכים תפורסם בעמוד הפייסבוק של החברה לא יאוחר מה .3
 על לחתום וכן, זהות תעודת הצגת ידי על האישיים הפרטים במסגרת שמסר הפרטים את לאמתהזוכה 
 .פרסה קבלת את המאשר מסמך

שעות מקבלת החלטת ועדת השיפוט באחד  48צור קשר עם הזוכה תוך במידה והחברה לא תצליח לי .4
החברה תהא רשאית לפנות לזוכה הבא המדורג  –טלפון או דואר אלקטרוני  –מפרטי הזיהוי שמסר הזוכה 

 מיד לאחריו

 סכום את מהזוכה לדרוש רשאית תהא החברה. בפרס הזוכה על תחול, תהיה אם, כלשהו במס חבות .5
  .לזוכה הפרס מתן עקב לנכותו או/ו דין פי על, ולשלמ שתידרש המס

 התמונה את לפרסם רשאית תהא או/ו בפרסים שזכו המשתתפים שמות את לפרסם רשאית תהאהחברה  .6
ו/או בכל מדיה אחרת לפי שיקול דעת החברה  הכתובה בעיתונות או/ו האינטרנט ברשת הזוכה של

תהיה רשאית לשמור את התמונות שלא זכו  החברה .לכך המלאה םהסכמת ניםנות יםוהזוכ, הבלעדי
 בפרסים וליצור קשר עם הזוכים במידה ותרצה לעשות בהם שימוש פרסומי או אחר בעתיד.

  .פעילותב להשתתף רשאים אינם משפותיהם ובני החברה עובדי .7

 לערעור ניתנת ובלתי ומוחלטת סופית תהיה והיא, חבר השופטים ידי על תבוצע, בפעילות הזוכים קביעת .8
 .השגה או

  חבר השופטים בפעילות .5

התמונות  3חבר השופטים יבחן את התמונות אשר עולות באפליקציה בתקופת הפעילות, מתוכן יבחר את  .1
 הטובות ביותר וידרג עפ"י מקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי.

 חבר השופטים יורכב מ .2

 נציגי המוסד לבטיחות ולגיהות   .א

 חיצונייםמשופטים מקצועיים   .ב

 .צלם מקצועי – גליה גור זאב -יועצת צילום מקצועית   .ג

  פטור מאחריות והתחייבויות המשתתפים .6

ההשתתפות בפעילות נעשית על אחריות הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או המפעילה ו/או מי  .1
מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למי מהמשתתפים בפעילות בגין ו/או 

 ם השתתפותם בפעילות ו/או בגין השימוש באפליקציה ו/או בעמוד החברה בפייסבוק.בקשר ע

 ינה אחראית לפעילות התקינה של רשת האינטרנט ו/או לפעילותו התקינה של אתר הפייסבוקאהחברה   .2
ולא תשא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות /ואו כשל טכני ו/או לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד 

גרם למשתתפים, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או בגין חוסר יכולתו להשתתף ים לההעלולי
במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול  בפעילות.
 להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לפעילות. דעת מלא
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תחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או כל משתתף מ .3
דרישה (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד סביר) שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעות שעילתן במעשה ו/או 

 ., לרבות, בכל הנוגע לזכויות יוצריםמחדל של המשתתף ו/או הפרה של תנאי תקנון זה

עול על פי תקנון זה ובהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להגנה על זכויות קניין כל משתתף מתחייב לפ .4
רוחני, זכויות יוצרים, לשון הרע, הגנה על הפרטיות וכל היבט אחר העלול להיות קשור בפעילות. 
המשתתפים לא יעלו תמונות ו/או מלל העלול להיחשב כפוגע, בעל אופי מיני, גזעני ו/או העלול לפגוע 

מתחייב המשתתף כי העלאת התמונה  –אם מדובר בצילום של קטין  ותו של אדם ו/או בשמו הטוב.בפרטי
במידה ומי מהגולשים סבור כי התמונה פוגענית, מטרידה, . החוקי של הקטין נעשתה ברשות האפוטרופוס

פעל להסרת והחברה ת internet@osh.org.ilלא מורשית או מפרה זכויות עליו לפנות לנציג החברה במייל: 
 התמונה. 

המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה,  .5
שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה 

 .של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה

  פרטיות  מדיניות .7

 פרופיל לרבות התקשרות אישיים ודרכי פרטים בהשלמת טעונה, חברהה של הבאפליקצי הפעילות .1
   . ל"דוא וכתובת בפייסבוק משתמש

  . נרשם תתףהמש שאליו המפורט הנושא למעט שימוש כל יעשה לא הנמסר במידע .2

 על יימסר כזה מידע כן אם אלא, אישי זיהוי המאפשר המשתתפים אודות מידע תאסוף לא האפליקציה .3
 . ומרצונ ,ידי המשתתף

  . בתקנון זה כמפורט הפרטיות הצהרת תנאי את עצמו על מקבלההשתתפות המשתתף  בעצם .4

 שונות .8

רשאית החברה ו/או המפעילה לחסום את  ,דיןהפרת תקנון זה ו/או הוראות כל במידה וקיים חשד ל .1
  . מכוח השתתפותו תפקע מיידיתפרס כות להשתתפותו בפעילות לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל ז

, פרסההחברה ו/או המפעילה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, סוג  .2
 . על פי שיקול דעתה המוחלט

  השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  .3

 ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, בכל מדיהמקרה של סתירה  לבכ .4
  שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. 

ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון  .5
   .  האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודי נתונה לבתי המשפט  .6
חודשים ממועד  12יפו. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה תהא - המוסמכים במחוז תל אביב

 סיום הפעילות.

  !הצלחה לכל המשתתפיםמאחלות  המפעילהו החברה

  


