
 
 

           

 
 

 
 

 
 

 תחרות מצלמים את הביתתקנון 
 

 מבוא .1
תחרות המועצה בעמוד הפייסבוק של  2020מרץ לשנת פוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בחודש בכ .1.1

תושבים )בהווה או בעבר( הבמסגרתה מצלמים את הבית" "תושבי המועצה לדורותיה צילום הפתוחה ל
  .יתבקשו לעלות ולתייג תמונות

תמונות של תושבי המועצה ובני משפחותיהם לדורותיהם, תמונות שמצולמות בשטחי המועצה, תמונות  .1.2
מאירועי המועצה ו/או הקהילה השונים כגון: טיול משפחות, פעילויות חגים, פעילות חינוך/בלתי 

 פורמאלי/תנועה ועוד
תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי בפרשנותו של  .1.3

התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או 
בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות 

 .זה לכל דבר וענייןתקנון 
  ד.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יח .1.4
 . ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה .1.5
 .צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות .1.6
 המועצה. של הפייסבוק עמוד של למקום, הגדלת חשיפה תושבים של מטרות התחרות: חיבור .1.7

 
 
 הגדרות .2

 למונחים הבאים בתקנון תהא תחרות המפורטת לצדדים להלן: .2.1
 .84960מועצה אזורית תמר, ד.נ. ים המלח  -  "התחרות כת"עור .2.2
, וועדה לבחירת הזוכה המורכבת מנציגי המועצה )סיון טויטו, רונן ארליך, עפרה גזית – "ועדת השיפוט" .2.3

 חברת היח"צ( –ונציג פאר לוין  מור גילאון
 מסמך זה. -  "התקנון" .2.4
 ההשתתפות המפורטים בתקנון זה. עמד בכל תנאיואדם שהעלה לפייסבוק תמונה  - "משתתף" .2.5
שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים מלאה וכן מספר טלפון פעיל אחד לפחות,  -  "פרטים אישיים" .2.6

 וני בעלי תוכן שיווקי ממועצה אזורית תמר.והסכמה לקבלת הודעות דואר אלקטר כתובת מייל
" התקופה הרלוונטית להעלאת תמונות לצורך השתתפות בתחרות הינה החל מיום מועד התחרות" .2.7

. צילומים שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות 26/03/2020עד  01/03/2020
 .תקופת התחרות או קיצורה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת

 משתתף אשר תמונתו נבחרה כזוכה עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט" זוכה" .2.8
 07/04/2020 ההכרזה על הזוכה""מועד  .2.9

הראשון: שובר "צניחה חופשית" במנחת מצדה המופעל על ידי הזכיין במקום. )צניחה  "הפרס" .2.10
 ומעלה( 12מותרת מגיל 

 כרטיס כניסה זוגי לספא עין גדי כולל ארוחת בוקר/ערב פרס שני: .2.11
 מימדים 7כרטיס כניסה זוגי לסרט  פרס שלישי: .2.12
 ת להצגה בחסות מתנ"ס תמר וזוגי ות/הזמנה פרסים נוספים: .2.13

 התישלח הודעה לזוכ 30/04/2020 ולא יאוחר מיום הבסמוך להכרזה על הזוכ - "יום קבלת הפרס" .2.14
 לתיבת הדואר בחשבון הפייסבוק שלו. 

לערוך   תחרויות נוספות  התחרות ו/אויהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת התחרות עורך  .2.15
 .ולהוסיף, להפחית או לשנות פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי

  
 להשתתפות בתחרות אים תנ .3

 ודרש המשתתף להציג הוכחה להיותיכתנאי לקבלת הפרס ילתושבי המועצה בעבר ובהווה )רות פתוחה התח .3.1
 . (תושב המועצה האזורית תמר בעבר או בהווה, לשביעות רצון ועדת השיפוט



 
 

           

 
 

 
 

שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים  18תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד  .3.2
-sivan@maבמייל:ת בנוסח המופיע בתחתית תקנון זה, שישלח למועצה האזורית תמר להשתתף בתחרו

tamar.co.il 
 .ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים .3.3
ובני חברי וועדת השיפוט , מועצה האזורית תמר וגופי הסמך שלהההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי ה .3.4

 .משפחותיהם מדרגה ראשונה
זה. משתתף אשר לא מילא יה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון יההשתתפות, הזכ .3.5

אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי 
 .לזכות בפרס כלשהו במסגרתה

 תמונות במסגרת התחרות כולה 10כל משתתף רשאי לשתף/להעלות עד  .3.6
 .לא ישתתפו תמונות שצולמו תוך עבירה על חוקי המדינה .3.7
 .(שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד )פוטושופ ודומיו תמונות לא יתקבלו .3.8

 
 תהליך התחרות:  .4

 המועצה בתחוםו/או  שלהם ביישובים מרגעים תמונות לשתף הגולשים יתבקשו בוהמועצה תעלה בקמפיין  .4.1
 ועוד  משפחתיותתמונות , דורות 3 של צילום, בקהילה פעילות, בגן ילדים: לדוגמה. תמר האזורית

להעלות את התמונה כתגובה לפוסט ולציין את מיקום התמונה + תאריך  יתבקשו המשתתפים/התושבים .4.2
  הצילום 

 ונזכה המועצה של התושבים בדף הפעילות את נשתף ובנוסף המודעות סדרת את ממומן באופן נקדם .4.3
 אורגנית לחשיפה

 
 כללי ההשתתפות .5

הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות  .6
אלמנטים המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או 

אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות משתף 
 .הצילומים

יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי המועצה האזורית תמר  תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים  .7
ה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדי

  /תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתצלום
המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת  .8

ילומים בתחרות, מביעים התחרות בצילומים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף הצ
המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור 

 .כאמור למועצה האזורית תמר, כמפורט בתקנון זה
במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף, ו/או אשר הינם מושא לזכויות בידי צדדים  .9

יים ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו, המשתתף יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום והאישורים שליש
הנדרשים, על מנת להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש, כמתואר בתקנון זה, והכל, קודם לשיתוף 

, יהא המשתתף הצילומים בתחרות. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו
אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים המתוארים בתקנון 

 .זה
פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, ואם הוא קטין פרסום שמו ו/או שם  .10

וק ובאופן ובמועדים שיקבעו על פי הוריו/אפוטרופוסיו, מענם ופרטים נוספים אודותיהם, יעשה בהתאם לח
 שיקול דעתה של עורכת התחרות. 

 

 התחרות  פרסום תוצאות .11

עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התמונות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים  .11.1
 .המפורטים בתקנון זה

, כל לייק וכל שיתוף שווים הגבוה ביותרושיתופים "לייקים" הכולל של  מספרההתמונה שקיבלה את  .11.2
 תוכר כזוכה בתחרות.( 50%( ושיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט )50%נקודה אחת )

או בכל מקום אחר אשר תבחר ו/שם הזוכה יפורסם בפרופיל הפייסבוק של המועצה האזורית תמר  .11.3
 עורכת התחרות וכן תשלח הודעת זכייה לחשבון הפייסבוק של המשתתף. 



 
 

           

 
 

 
 

 15.1יפסלו צילומים אשר אינם עומדים בתנאי התקנון בכלל ובסעיף ת ו/או ועדת השיפוט עורכת התחרו .11.4
אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שצילומים של משתתף מסוים בפרט. עורכת התחרות ו/או ועדת השיפוט 

ומבלי שלמי  נפסלו ו/או לא זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט,
 .ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין

 החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור.  .11.5
 48לצורך קבלת הפרס יידרש משתתף אשר יוכרז כזוכה לאשר ההודעה על זכייתו וזאת לא יאוחר מ .11.6

 שעות ממועד משלוח הודעת הזכייה על ידי המועצה. 
כתנאי  הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי התקנון, .11.7

 לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות.
ייתם תיפסל זכ–שעות ממועד משלוח הודעת הזכייה על ידי המועצה 48וכים שלא יצרו קשר תוך ז .11.8

 והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי. במקרה כזה  תעבור הזכאות לזוכה הבא אחריו ברשימה, לפי סדר הזוכים.
 

 זכויות יוצרים .12
כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין  .12.1

כויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, ז
 .התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות

למען הסר ספק, יובהר כי אין בשימושים המורשים של המועצה האזורית תמר, כאמור לעיל, כדי למנוע  .12.2
 .מהמשתתף לעשות שימוש בצילומים שהגיש

עצה האזורית תמר ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל המו .12.3
דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או 

ות של אדם ו/או כל זכות אחרת של פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטי
צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין,  המועצה האזורית תמר
מועצה האזורית תמר כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו ל

כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה 
בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף בתחרות יהא אחראי לשפות ולפצות את 

ורית תמר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, המועצה האז
 .ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין

 
 אחריות המשתתף .13

ו/או מי כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, והמועצה האזורית תמר  .13.1
מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, 
הפסד, הוצאה ואובדן רווח )לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש( אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות 

לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, 
 .לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות

המועצה האזורית תמר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד  .13.2
 .עם התחרות שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר

 
 שונות .14

חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח/לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או  .14.1
הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה 

וחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין ר
בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת 

 .אמון או סודיות
בלות או הפסקות, תנוהל ללא עורכת התחרות אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מג .14.2

טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, 
בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת 

שא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק התחרות. עורכת התחרות לא תי
ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או 

ע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנוב
 .לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב



 
 

           

 
 

 
 

  1973לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  33על התחרות יחולו הוראות סעיף  .15

 

 נוסח הסכמת הורה .16

 פרסום  מאשריםה_____________ ת.ז:______________ ______ /הקטיןאנו הורי 
 אתר ובחשבון הפייסבוק של המועצה האזורית תמר. תמונות בננו/בתנו ב

כאמור, וכן אנו מודעים כי  אנו מודעים בזאת כי אנו מוותרים על כל זכות לרבות זכות שבקנין רוחני בתמונה/ות
 בתנו.בהסכמתנו זו אנו מצהירים כי בפרסום תמונה/ות כאמור אין כל פגיעה בפרטיות של בננו/

בגין צילום ו/או פרסום צילום  המועצה האזורית תמראנו מתחייבים שלא תהייה לנו כל דרישה ו/או תביעה כלפי 
 ה./הקטיןו/או כל שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונה/ות 

 תאריך:____________ שם ההורה:____________ ת.ז:____________ חתימת ההורה:__________

 
 

 


