
תקנון תחרות "ביסלי פרייסטייל רעבים ברעבך"

1הגדרות
1ונספחיםכללי

1בתחרותההשתתפות
2ופרסיםהתחרותמהלך
3מיסים

3פרטיותמדיניות
3אחריות

4רוחניקניין
4השיפוטוסמכותהחלהדין

4שונות

הגדרות.1

"קבוצת רעבים ברעבך"/ "עורכת התחרות"
)facebook(פייסבוקהחברתיתברשתכתובתהאשרברעבך","רעביםהאוכלקהילתשלקבוצה

רעביםקבוצת"(להלן:https://www.facebook.com/groups/hungryinyourhungerהיא:
").ברעבך בפייסבוק

"אסם"
;1-700-70-76-76טלפוני:שירות.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'בע"מ,השקעותאסם

/.https://www.osem-nestle.co.il-אסם""אתר.customer.services@il.nestle.comדוא"ל:

"התחרות"
הנערכת בהתאם לתקנון זה.תחרות נושאת פרסים בשם "ביסלי פרייסטייל רעבים ברעבך",

"פוסט התחרות"
לחברי הקבוצה להשתתף בתחרות.פוסט שיעלה בקבוצת רעבים ברעבך בפייסבוק, אשר ייקרא

"משתתף"
לוקחאשרהחוקי,אפוטרופסואוהורהוהסכמתאתקיבלאשר13גילמעלקטיןאו18גילמעלבגיר

זה.חלק ומשתתף בתחרות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון

"תקופת התחרות"
תחילתמועדאתלשנותרשאיתאסם.23.8.2021ביוםותסתיים15.8.2021ביוםתחלהתחרות
הודעהללאהתחרות,תקופתאתלקטועאולקצראולהאריךלרבותסיומה,מועדאתו/אוהתחרות

ולאאסםבאתרמעודכןתקנוןתפרסםכן,לעשותאסםהחליטההבלעדי.דעתהשיקולפיועלמראש,
תידרש הודעה נוספת מצידה.

"שופטי התחרות"
בזהותשינוייםלערוךהזכותאתלעצמהשומרתאסםברעבך.רעביםקבוצתשלמטעמהנציגים

שופטי התחרות.

"מועד הבחינה"
.31.8.2021ליוםעד)1(אחתבחינההתחרותשופטייערכוזהתקנוןפיעלהזוכיםקביעתלצורך
שלקיומםאתלאפשרכךובכללהבחינה,במועדשינוייםלערוךהזכותאתלעצמהשומרתאסם

מועדי בחינה נוספים.

"הפרס"
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מעושןבצלבטעם)5(חמשחריף,חמוץבטעם)5(חמש-פריסטיילביסלייחידות)15(עשרהחמש
גרם.(שישים)60במשקלכאמוריחידהכל).5(חמשהאש.עלבטעם)5(וחמש

כללי ונספחים.2
ממצההתקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובתחרותההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1

הסכמה מלאה לכל האמור בו.את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה
לנקבה.גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.2
התחרות.שלאחרפרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות2.3
זה.תקנוןהוראותבחינתלצורךשיחייבוהםאסםרישומיהאמור,מכלליותלגרועמבלי2.4

ההשתתפות בתחרות.3
לפוסט)LIKE(לייקלעשותבפייסבוקברעבךרעביםלקבוצתלהיכנסמוזמןמשתתףכל3.1

שלטעםלאיזהולספרהתחרותפוסטעללהגיבלביסלי,שמכורחברלתייגהתחרות,
"התיוג"בהתאמה:(להלן,חבראותואתדווקאלפנקלךבאולמהמכורכברהחברביסלי

").התגובהו- "
תכניםאורמיזותגסות,פוגעניות,גזעניות,התבטאויותאואמירותתכיללאהתגובה3.2

ו/אואמירהכלו/אוהמשתתף,שאינואחראדםשלאישיאופרטימידערע,לשוןמיניים,
העשוייםתכניםו/אוכלשהו,ציבורו/אואדםברגשותלפגועשעלוליםפעולהו/אוכיתוב
ביטויכלו/אוהרחב,בציבורו/אואחרג'צדבכלו/אובתגובהבצופיםלפגועו/אולהביך

אובארץכלשהו,ג'צדשלאחרתזכותכלאומסחרסימןיוצרים,זכויותלהפרכדיבושיש
").תוכן אסורבחו"ל (להלן: "

קייםלאוהמשתתףבמידהתגובהלפסולרשאיותאסםו/אוברעבךרעביםקבוצת3.3
איזו מההנחיות המופיעות בתקנון זה.

תוכן אסור.השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא לכלול בתגובה3.4
כי:בעצם התיוג והתגובה בפוסט התחרות מצהיר המשתתף ומאשר,3.5

כל שינוי שיעשה בהן).קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן (לרבות.1
שימושאיזהלעשותמתחייבותאינןאסםו/אוברעבךרעביםשקבוצתלכךמודעהוא.2

בתגובה שלו.
שנתןמטעמואדםשלו/אושלומקוריתיצירההיאהתגובהכיבזאת,מצהירהוא.3

סימןיוצרים,זכויותשלהפרהכלברבים)בהצגתה(אובואיןוכילשליחתה,אישור
איןוכיבחו"לאובארץכלשהו,שלישילצדהעומדתאחרתזכותאיזושלו/אומסחר

לעיל.3.2 בסעיףכמפורטאסורתוכןכלבתגובה
ידיעלבתחרותוההשתתפותהתגובההתיוג,פייסבוק,החברתיתברשתהשימוש.4

ג'צדכלאישורו/אוהסכמתקיבלוהואהבלעדיתאחריותועלנעשיםהמשתתף
אסם,אתלשפותמתחייבוהואבתחרותההשתתפותולשםכךלשםהנדרשים

הוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,
דרישהו/אותביעהטענה,כלבגיןמשפט,והוצאותעו"דשכ"טזהובכלללה,שייגרמו
ו/אוהתגובהעםבקשרכלשהושלישיצדעל-ידיהתגובהאוהתיוגנגדשתועלה

השימוש שיעשה בה.
שלהשתתפותלבטלו/אולהפסיקלהגביל,למנוע,הזכותאתלעצמהשומרתאסם3.6

הנמקה.משתתף כלשהו בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת
לאו,אםוביןזכהאםביןהמשתתף,מקנהוהתגובה,התיוגבתחרות,השתתפותובעצם3.7

(לרבותבתגובההזכויותמלואאתשהיא,סיבהמכלבתחרותהשתתפותובוטלהאםואף
כלבכך,תבחראםלעשות,לאסםהואמאשרזהובכלללאסם,הרוחני)הקנייןזכויות
העתקתה,ולרבותברבים,המשתתף)שלפרטיו(בליוויפרסומהלרבותבתגובה,שימוש

תבחרבהדרךבכלוזאתכיוצ"ב,וכלעריכתהעיבודה,לציבור,מסירתהשיווקה,הפצתה,
מכירותקידוםו/אוציבוריחסיפעילויותבמסגרתלרבותהבלעדי,דעתהשיקוללפיאסם,

ככלהמשתתף,מסכיםכן,כמולמשתתף.תמורהללא-והכלאסם,שלפרסוםו/או
הזכויותולהקנייתמידעלמסירתהסכמהכתבעללחתוםאסם,ידיעלשיתבקש
תעמודלאלמשתתףכיספק,הסרלמעןמובהר,אסם.שתספקבנוסחלאסם,בתגובה
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כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתגובה ו/או בפרטיו.

ופרסיםהתחרותמהלך.4
עלתגובהוהגיבוחברתייגוהתחרות,לפוסטלייקשעשותמשתתפיםלאותםביחס4.1

זהבתקנוןכמפורטבפניהםשהובאווההנחיותההוראותכלאחרומילאוהתחרותפוסט
"), תתאפשר השתתפות בתחרות.משתתף/ים זכאי/ם(להלן: "

אשר,זכאיםמשתתפים)5(חמישהבפרסיזכוהזכאים,המשתתפיםכלמבין4.2
תחרותבתקופתהתגובותכלמביןביותרהיצירתיתתהיההפעילותלפוסטשלהםהתגובה

ברעבךרעביםקבוצתשלהבלעדידעתןלשיקולבכפוףוהכל"),לזכייההמועמד/ים"(להלן:
ואסם, ובאופן המפורט להלן:

בהתאםוזאתהבחינה,במועדהתחרותשופטיידיעלתקבעלזכייההמועמדיםזהות4.3
לזכייהלמועמדיםו/אוהזכאיםשלמשתתפיםכךהתחרות,שופטישלהבלעדידעתםלשיקול

ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.
מטעמהמיו/אואסםאזיתבוטל,אותיפסללזכייהמועמדשלזכאותושבובמקרה4.4

נוסףלזכייהמועמדהבלעדי,דעתהלשיקולבהתאםחייבת),לא(אךלבחוררשאיתתהא
מתוך כל המשתתפים הזכאים שהשתתפו בתחרות.

חמישהבתוךלזכייההמועמדיםאלתפנהברעבךרעביםקבוצתהפרס,קבלתלצורך4.5
שיתפושממנוהפייסבוקלחשבוןהודעהבאמצעותהבחינה,ממועדעסקיםימי)5(

הטלפוןמספראתלקבלבבקשה"),הזכייההודעת"(להלן:התגובהאתלזכייההמועמדים
האמצעי"(להלן:הפרסשליחתו/אוקשרליצירתלזכייההמועמדיםשלהדוא"לכתובתו/או

שםאתהתחרותתקופתלאחרתפרסםברעבךרעביםקבוצתבנוסף,").הקשרליצירת
.ייעודי בקבוצת רעבים ברעבך בפייסבוקהמועמדים לזכייה בפוסט

ימי)5(חמישהתוךכמבוקשהקשרליצירתאמצעילזכייההמועמדשימסורבמקרה4.6
אללפנותתפעלמטעמה)מי(ו/אוברעבךרעביםקבוצתהזכייה,הודעתממועדעסקים

שלאככלפנייה.ניסיונות)3(שלושהבלפחותשמסרהקשרליצירתבאמצעילזכייההמועמד
אוכאמור,עסקיםימי)5(חמישהבתוךכמבוקשהקשרליצירתאמצעילזכייההמועמדישלח

קבוצתשלניסיונותיה)3(שלושתלאחרשנמסרהקשרליצירתבאמצעימענהיהיהשלאככל
לפעולרשאיתתהאואסםתבוטלבתחרותלזכייההמועמדשלזכאותוברעבך,רעבים

לעיל.4.4 בסעיףכמפורט
כזוכהלזכייההמועמדיוכרזהקשרליצירתהאמצעיבאמצעותהקשריצירתבמעמד4.7

עשריםתוךאסםידיעללזוכהיישלחוהפרס"),הזוכה"(להלן:הזכייהבהודעתכאמורבפרס
הזכייהבהודעתכאמורבלבד,אחדפרסיקבלהזוכההזכייה.הודעתממועדימים)20(

וכמפורט בנספח א' לתקנון זה.
שיוציאוההוצאותיתרוכלכפרסהמוענקיםהפריטיםאתרקכוללהפרסכימובהר4.8

בלבד ועל חשבונם.הזוכים במסגרת מימוש הפרס, אפוא, תהיינה באחריות הזוכים
הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להעברה.4.9

שינוילערוךרשאייהיהלאזוכהכן,כמוממנו.חלקאוהפרסאתלהחליףרשאייהיהלאזוכה4.10
בפרס, או לבקש תמורה כספית בגינו.

מיסים.5
הרלוונטיבמועדבתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהאפרסשקבלתיתכן5.1

הפרס,בקבלתהכרוכיםוהתשלומיםההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאהזוכהלמסירתו.
תהיהלאולאסםלכךבקשרהמתאימותהרשויותמולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעל

מחויבות כלשהי בקשר לכך.
הפרסבגיןעליוהחלהמסתשלוםאתלרשותהלהעבירמהזוכהלדרושרשאיתתהאאסם5.2

שקוללפיאסם,לותודיעעליואחרלמועדבסמוךעדאובפרסזכייתושאושרהלאחרבסמוך
בקשרטענהכללותעמודולאהפרסלויימסרלאכאמור,המסאתהזוכהשילםלאדעתה.
עם כך.
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פרטיותמדיניות.6

נמסרואשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבתחרותהשתתפותובעצםכימאשרהמשתתף6.1
אתישמשו")המידע"(להלן:האישייםופרטיוהתגובהלרבותהתחרות,במהלךיאספוו/או

המידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתףהתחרות.ניהוללצורךמטעמהמיו/אואסם
לצורך כאמור.על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש

ולאחסנובתחרותהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהמטעמהמיו/אואסם6.2
חובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלה.מידעבמאגרי

לשםמתחייבתכאמורהמידעמסירתכימובהר,(אךהמידעאתלחשוףאולמסורשבדין
שיעשהלשימושבנוסףכיעליו,ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכןבתחרות);השתתפות

במידעשימושלעשותרשאיתותהאעשויהאסםזה,תקנוןפיעלוהעברתואגירתובמידע,
עסקיים,ולשותפיםאליההקשוריםלתאגידיםלהעבירווכןמידעבמאגריאותולאגורכאמור,

(כפיאסםשלהפרטיותבמדיניותכמפורטהכלהמדינה,לגבולותמחוץאללהעבירוו/או
שמופיעה באתר אסם), והכול בכפוף להוראות הדין.

שונים,תקשורתובאמצעיבפלטפורמותמסוקרתלהיותעשויהזהתקנוןנשואתהתחרות6.3
הבלתיהסכמתואתהמשתתףמביעבתחרותבהשתתפותומכירות.קידוםלצורךלרבות
השתתפותוולסיקורותמונתו)זהותו(לרבותהתגובהלפרסוםמותניתוהבלתיחוזרת

כלעלמוותרוהואתמורה,כלללאשונים,תקשורתבאמצעיהתגובהפרסוםו/אובתחרות
טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהיא.

אחריות.7
שגיאות,תקלות,ללאתתקייםהתחרותכימתחייבות,אינןברעבך,רעביםוקבוצתאסם7.1

או דרישה כתוצאה מכך.נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה
ברעבךרעביםקבוצתפייסבוק,החברתיתהרשתשלהתקינהלפעילותאחראיתאינהאסם7.2

ולאואיןכלשהן,ממוחשבותמערכותו/אווהתקשורתהטלפוןהאינטרנט,מערכותבפייסבוק,
כלבגיןו/אואחרשיבושכלו/אומשובשתקליטהו/אוקליטהאיבגיןאחריותשוםלהתהיה
תישאלאוהיאבשליטתהאינואשראחרציודלכל וכןאלה,במערכותהקשורהאחרתתקלה

ו/אוההתקשרותבעתבעיהלמשתתףיגרמואשרבשירותהפרעותו/אולהפסקותבאחריות
ההשתתפות בתחרות.

מערכותהשונות,במערכותהמושקעיםהאמצעיםכלאףעלכילכך,מודעהמשתתף7.3
לרבותתקלה,אומטעותחסינותאינןאשרמורכבותמערכותהינןוהמחשובהתקשורת

תקלותתתכנהכילמשתתף,ידועמהאמור,לגרועמבליאנוש.מטעויותהנובעותתקלות
בתחרותההשתתפותאתאוהתגובהאוהתיוגהלייק,קליטתאתהשאר,ביןשימנעו,טכניות

ולמשתתף לא תהא טענה בשל כך.
דעתשיקוליינתןהתחרותשלהתקינהלהתנהלותתפריעאשרכלשהיתקלהשלבמקרה7.4

בקשרפעולהכללבצעאולקצראולשנותאולבטלברצונההאםלהחליטלאסםמלא
לתחרות.

התחרותמשתתפיכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמןמיו/אוברעבך,רעביםקבוצתאסם,7.5
ברעבךרעביםקבוצתלרבותברעבך,רעביםבקבוצתלעתמעתשיעלוהתכניםעםבקשר

בפייסבוק.
אינווהפרסהיהפיצויכללזוכיםחייבותיהיולאמטעמןמיו/אוברעבך,רעביםקבוצתאסם,7.6

כלאיןברעבךרעביםולקבוצתלאסםכי,יובהרכן,כמושהיא.סיבהמכלרצונםלשביעות
של התחרות.אחריות ביחס לשווים של הפרסים - ככל שצוין באיזה פרסום

לקבוצתבמישריןתופנהבפייסבוקברעבךרעביםבקבוצתפגםו/אולתקלהבקשרפניה7.7
רעבים ברעבך בלבד, אשר תהיה אחראית לטיפול בהם.

ו/אורצוןשביעותחוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל7.8
צדתהאלאואסםברעבךרעביםלקבוצתבמישריןתופנההתחרות,עםבקשרנפשעוגמת
סופיויתורועניין,דברלכלמהווה,בתחרותההשתתפותבנוסף,בה.לטיפולו/אולפניה
קשורהחברהו/אובתחברתו/אואסםנגדתביעהו/אודרישהטענה,כלעלחוזרובלתי

שלה בקשר לכך.
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ובכלללתחרות,בקשראינפורמטיבימידעקבלתלרבותזה,תקנוןלהוראותבקשרפניהכל7.9
לאסםו/אוברעבךרעביםלקבוצתבמישריןתופנההתחרות,ותנאידרישותאודותמידעכך

(בהתאם לפרטי הקשר המפורטים לעיל).

רוחניקניין.8

קניינואואסםשלקניינההםהתחרות,במסגרתהמופיעיםהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל
בזכויותשימושכללעשותרשאיאינוהמשתתףהשימוש.אתלאסםשהתירשלישיצדשל

עלבתחרותהשתתפותלצורךתגובה,בהעלאתכאמור(למעטכאמורהרוחניוהקנייןהיוצרים
הסכמתקבלתללאשהוא,אמצעיבכלג',צדעםבשיתוףאובעצמוזה),לתקנוןובכפוףפי

אסם מראש וכתב.

השיפוטוסמכותהחלהדין.9

אחר.דיןכליחולולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין
המשפטלבתימוקניתהימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות

המוסמכים של תל-אביב יפו.

שונות.10

לשנותו/אוהתחרותאתלהפסיקו/אולעתמעתזהתקנוןתנאיאתלשנותרשאיתתהאאסם10.1
אתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףהבלעדידעתהשיקוללפיעת,בכלהתחרותתקופתאת

עדכוןייחשבאסםבאתרהמעודכןהתקנוןפרסוםזהולענייןהתקנון,שינויבדברהמשתתפים
כאמור.

איחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי10.2
אותויזכוולאזהתקנוןשלהפרהייחשבולאאסםשלבשליטתהשאינובאירועמקורםאשר

בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
ובניספקיהם,שותפיהם,מנהליהם,ברעבך,רעביםוקבוצתאסםעובדיבתחרותישתתפולא10.3

משפחתם מקרבה ראשונה.
קייםלדעתהאםלפרס,זכאותאישורלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,אסם10.4

הדין.חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות
במהלכהשתתעוררשאלהלכלובנוגעלתחרותהקשורענייןבכלהסופיתהפוסקתתהאאסם10.5

ניתןלאכך.בשלטענהכלתהיהלאולמשתתףזה,תקנוןעםבקשרלרבותעמה,בקשרו/או
אחריהשאיןמכרעתראיהומהוותומוחלטת,סופיותוהכרעותיהאסם,החלטותעללערער

דבר.
אובשמוהבאיםולכללותהיהולאלואיןכיחוזר,בלתיבאופןבזאתמצהירהמשתתף10.6

הקשורבכלברעבךרעביםקבוצתאואסםכלפידרישהאותביעהטענה,כלמטעמו,
במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

לצורכיהינהבתחרותההשתתפותכיבמפורש,בזהמוצהרהאמור,מכלליותלגרועמבלי10.7
כללמשתתףתקיםלאההשתתפותמקרהבכלוכיבתחרות,טעויותליפולעלולותכישעשוע,

כלו/אותוצאותיהניהולה,התחרות,עםבעקיפיןאובמישריןהקשורהתביעהאוטענהעילה,
הכרוך בה.

מהם.לגרועאועליהםלהוסיףהתחרות,תנאיאתלשנותרשאיאינוהמשתתף10.8
לציבורברעבךרעביםקבוצתו/אואסםמאתהצעהמהוויםאינםזהתקנוןו/אוהתחרות10.9

משתתףלכלהתחרותעורכתמטעםהזמנהאלאאינםוהםכלשהו,למשתתףאובכלל
בשלמותםזה,בתקנוןהמפורטיםובתנאיםבאופןוזאת,בתחרות,השתתפותואתלהלהציע

.ובהם בלבד
המפורטיםהתנאיםבכלעמדכיומאשרמצהירבתחרות,השתתפותובעצםמשתתף,כל10.10
.בתקנון
אסם.באתרהתחרותבתקנוןלעייןניתן10.11
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