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 מכריזה בזה על  511065906ח.פ  ,בע"מ החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה

 , בהתאם לתנאי תקנון זה להלן:לצילומים "פייסבוק"ת פעילועריכת 

 

 הגדרות:ו פרשנות .1

ומשמע לצורכי נוחיות בלבד הינה שימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר ה .א

 ., לפי הענייןגם נקבה ו/או רביםבמפורש 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  .ב

 -כלשהן  אודות הטבותשל עורכת הפעילות לפרסומים אחרים כלשהם 

 תגברנה הוראות תקנון זה. 

אתר האינטרנט שמרכז את הפעילות:  -" פעילותאתר ה" .ג

exactive.co.il/marina . 

בין נערכת ר שא, , כמפורט בתקנון זהיםנושאת פרס פעילות  -" פעילותה" .ד

בתקנון זה,  פורטכמין התאריכים תיערך בו, משתתפים באתר הפעילותה

 בתקנון זה. יםהמפורט יםבפרס /והיזכ בה /יםהאשר הזוכ

                   3האחמשית  באוניהזוגי )הפלגה( ייט ש - פרס ראשון  -" יםהפרס" .ה

)או אוניה אחרת שתיבחר על ידי עורכת הפעילות( למשך כשעה                   

   .)כולל שתיה קלה, שמפניה, שוקולדים וצילום תמונות( במרינה הרצליה

זוגית במסעדת "ביסטרו" במרינה הרצליה,  שובר לארוחה - פרס שני

תי מנות ראשונות לבחירה + לחם, שתי מנות עיקריות                      הכוללת ש

ושני קינוחים. בנוסף, שתיה קלה / כוס יין לכל סועד ושתיה חמה.             

ש''ח )כולל מע"מ(. תוקף הפרס הראשון  350השובר הינו עד לסך של 

  .והפרס השני הינו עד חצי שנה ממועד פרסום הזוכים

ת: פעילוכתובת הדואר האלקטרוני של עורכת ה -" דוארכתובת ה" .ו

Galit@herzliya-marina.co.il 

             ,בע"מ החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה -" פעילותעורכת ה" .ז

 כאמור לעיל;הינו מענה אשר  ,511065906ח.פ 

 בועז נוה. עו"ד -" פעילותמפקח ה" .ח

אישר ר שאו אתר הפעילותבשם רר נשא, כל אזרח ישראל - "/יםמשתתף" .ט

 תקנון זה.את הסכמתו לתנאי 

כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש מכל סוג שהוא  - "לקוח" .י

באתר הפעילות, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי 



מהמנויים על שאינו אחד מי כי  ,ובין בכל דרך אחרת. להסרת ספק מובהר

להשתתף בפעילות ובהתאם לא יהא לא יוכל קוח" כאמור לעיל הגדרת "ל

 לממש את הזכייה.זכאי 

 ,, כהגדרתה להלן, באתר הפעילותשהעלה תמונההמשתתף  -" הזוכה" .יא

. במועד סיום תקופת הפעילות והתמונה זכתה למספר ה"לייקים" הרב ביותר

ועד הפרס השני יינתן למי שהגיע למספר ה"לייקים" השני הרב ביותר במ

  .סיום תקופת הפעילות

 2017 דצמברב 21 החל מיוםתיערך  פעילותה - "פעילותתקופת ה" .יב

רשאית  פעילותעורכת ה ;23:59בשעה  2018אר פברוב 28 ותסתיים ביום

פי שיקול דעתה -, לקצרה או להאריכה, עלפעילותלשנות את תקופת ה

שינוי  . הודעה בדבראו נימוק הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת

 . " של עורכת הפעילותהפייסבוק"בעמוד  תפורסם פעילותתקופת ה

 

 : הפעילות תנאי .2

עמוד בבנוסף ו עורכת הפעילות תפרסם את הפעילות באתר הפעילות .א

גלישה באתר הפעילות או כניסה אליו או  .של עורכת הפעילות "פייסבוקה"

, זהאו העלאת תמונה בהתאם לתקנון  שימוש בשירותים המוצעים בו

      מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין את הסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, 

    חול על כל פעולה שביצע ו/או יבצע המשתתף באתר הפעילות. ת יאוה

, כולם או חלקם, כמפורט בתקנון זה אשר אינו מסכים לתנאי השימושגורם 

 שלא לעשות כל שימוש באתר הפעילות.נדרש 

 ה כרוכה בתשלום. אינ פעילותההשתתפות ב .ב

 הזכאים להשתתף בפעילות הינם המשתתפים, כהגדרתם לעיל. .ג

, ם, מנהליה, עיריית הרצליהפעילותעורכת המפקח הפעילות,  מובהר כי  .ד

אינם זכאים , של כל המנויים לעיל משפחותיהםובני  םעובדיהנבחריהם, 

 להשתתף בפעילות.

לא ניתן להעלות יותר  דהיינו, - לא ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת .ה

 .מאשר תמונה אחת

ו/או בהרצליה תמונה מהמרינה כל משתתף  עלהי פעילותתקופת המהלך ב .ו

" LIKE"המשתתף  קליקי ,וסףבנ .("תמונההלהלן: ")חופי הים של הרצליה מ

הנדרשים  םפרטיכל הויכניס את  של עורכת התחרות "הפייסבוק"בעמוד 

 תליפסעלול לגרום לו/או לא נכונים, מילוי פרטים חסרים  .באתר הפעילות

  מועמדותו של המשתתף בתחרות.



של מפורשת ות מהווה הסכמה ומתן הרשאה פעיללאתר ה תמונההעלאת ה .ז

             ות, פעילבאתר ה תמונההות להציג את פעילההמשתתף לעורכת 

של עורכת הפעילות ו/או באתר האינטרנט של עיריית באתר האינטרנט 

אישור כן ו , וזאת ללא כל הגבלה בזמן,בכל אמצעי מדיה אחראו הרצליה 

בתמונה פי כל דין  לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות עלבלתי חוזר 

 פעילות.לאתר הידו  שהועלתה על

לכך הבלתי חוזרת בשימוש באתר הפעילות, נותן המשתתף את הסכמתו  .ח

          שעורכת הפעילות תוכל ליצור עמו קשר בפרטי ההתקשרות שמסר

אחר( בכל אמצעי בטלפון, במסרונים, בפקס, בדואר אלקטרוני ו/או דהיינו, )

 . , לפי שיקול דעתה המוחלטלשם משלוח מידע שיווקי, פרסומי ו/או אחר

כפופים לתנאים המפורטים  הפעילות הפעילות וההשתתפות בתחרות באתר .ט

           ה. מתבקש לקרוא את התקנון בקפיד/ המשתתף בתקנון זה. הלקוח 

כי / המשתתף אישור בלתי חוזר של הלקוח יהווה  הפעילותשימוש באתר 

 .והוא מסכים לכל הוראות התקנון את התקנון והבין את כל הוראותיו קרא

    של עורכת הפעילות  "הפייסבוק"תפורסמנה בעמוד תוצאות התחרות  .י

 .לותעורכת הפעיקביעתה הבלעדית של על פי  באמצעי מדיה נוספיםו

עורכת הפעילות באחריותה של  והינ יםקביעת הזוכמובהר בזאת, כי אופן  .יא

 . ובפיקוחו של מפקח הפעילות באופן בלעדי

במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או  .יב

פי הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת ל במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא ע

 עורכת הפעילות ומפקח הפעילותשום, יהיו ריעת המצגים לא נכונים ב

או סעד אחרים הנתונים ו/רשאים לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות 

 זה.במקרה כ הםל

            בתחרות  יםלפרסם את זהות הזוכ תרשאי תהיה ת הפעילותרכעו .יג

 .תהובכל מקום אחר, לפי שיקול דע הפעילות באתר

 

 :הזכייה בפרס ומימושו  .3

             .בתום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל תעשה יםזוכבחירת ה .א

. כמות הלייקים הגדולה ביותר לתמונהיהיה  יםהקריטריון לבחירת הזוכ

ו/או דרישה ו/או תביעה על כל טענה באופן בלתי חוזר המשתתפים מוותרים 

דרישה ו/או כאמור ויהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או  בחירהבקשר ל

ו/או להחלטות   לתחרות ו/או בכל עניין הקשור לתקנון ו/או קשר לכךתביעה ב

 מי מטעמם.  כל ו/או עורכת הפעילות ו/או מפקח הפעילות 

 השגה. לאו ו/ רולערע נותנית תהיינה סופיות ובלתי הפעילותתוצאות  .ב



 ., כמוגדר לעיליםבפרס ו בגורל יזכובחרייש פיםמשתתה .ג

נק אך ורק למשתתף עצמו, אשר יזהה קבלת הפרס הינה אישית ולפיכך תוע .ד

רישיון נהיגה בתוקף או או עצמו באמצעות תעודה מזהה )תעודת זהות, 

 (.בלבד דרכון בתוקף

או להעברה לאחר, ללא הסכמה /להמחאה ולהמרה ו/או הפרס אינו ניתן  .ה

, אשר תינתן או              או מי מטעמה/ות ופעילורכת הובכתב של ע מראש

 . , או שתינתן בתנאים לפי שיקול דעת עורכת הפעילותשלא תינתן כלל

 שלה. "הפייסבוק"בעמוד  בתחרות יםהזוכת תפרסם את פעילועורכת ה .ו

האישיים לכתובת המייל:  הםלשלוח את פרטי ויתבקש יםהזוכ

sapir@herzliya-marina.co.il , תוכל ליצור  ותפעילהכדי שעורכת וזאת ב

 קשר.  םעימ

          או /בשל תקלה ברשת האינטרנט ו תמונות/יםככל שלא ייקלטו נתונ .ז

או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע /ברשת התקשורת ו

בכל אופן שהוא,  ,פעילותהתקינה של ה או בעקיפין על התנהלותה/במישרין ו

ות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא פעילאו כדי למנוע השתתפות ב/ו

כלפי או תביעה /או דרישה ו/כל טענה וטעמם לכל מי מאו /למשתתפים ו

 וחויביאו מי מטעמה לא /ות ופעילאו מי מטעמה. עורכת ה/ות ופעילעורכת ה

או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם /או נזק ישיר ו/וו/או הפסד בכל הוצאה 

             ות ולא תעמוד נגד פעילב אי השתתפות ו/אוכתוצאה מהשתתפות 

או דרישה /ות כל טענה ופעילאו מפקח ה/או מי מטעמה ו/ות ופעילעורכת ה

 . כאמור לעיל ותבפעילאי השתתפות ו/או או תביעה בגין השתתפות /ו

על טיבם ו/או בשום אופן,  םאחראי םאינו/או מי מטעמה  עורכת הפעילות .ח

נו, שיינת יםאחר יםו/או מוצר יםשירותו/או  יםשל הפרס איכותם ו/או תקינותם

, והכל בין אם עקב תקלה ו/או קלקול ו/או באתר הפעילות נתנו,אם וככל שיי

אי התאמה ובין אם עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כוח עליון, 

 כלשהי כלפי ו/או דרישה או טענה ו/והדבר לא יהווה בסיס לכל תביעה 

 במישרין ו/או בעקיפין.ו/או כל מי מטעמה,  עורכת הפעילות

           ומרת לעצמה את הזכות להגדיל את מספר ו/או ש עורכת הפעילות .ט

, ובמקרה כאמור יהא דירוג הזוכים בהתאם לכמות כמות הפרסים בתחרות

 .הלייקים הגדולה ביותר לכל תמונה

שמורה הזכות לעניק את הפרס למשתתף אחר,  לעורכת הפעילותמוסכם, כי  .י

ותה לאחר כמות שתמונתו זכתה לכמות לייקים קטנה יותר )אך הבאה בכמ

, ובלבד שהמשתתף הנבחר עומד בכל הלייקים לתמונת הזוכה המקורי(



קרה בו הענקת הפרס לזוכה אים הדרושים להענקת הפרס, וזאת במהתנ

 המקורי אינה אפשרית בשל התקיימות אחד מן התנאים הבאים:

 ניתנים לבירור מכל סיבה שהיא.אינם פרטי הזוכה  .1

 .ממועד זכייתו ימים 14הזוכה לא אותר לאחר  .2

 הזוכה הפר /ואו זייף ו/או לא מילא את תנאי תקנון זה. .3

 קיימת מניעה כלשהי על פי דין למסור את הפרס לזוכה. .4

           ימים מיום סיום הפעילות,  180עד במשך הפרס יהיה ניתן למימוש  .יא

 עורכת הפעילות. של "הפייסבוק"בעמוד כפי שיוכרז 

 

 ותשימוש במידע והגנה על פרטי .4

             משמע, כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון,  -" מידע אישי" .א

 כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

                 ו/או מי מטמה רשאים לעשות שימוש במידע אישי  עורכת הפעילות .ב

יחסי ציבור ו/או  או יימסרו על ידם, לצורךו/על המשתתפים, אשר נמסרו 

 ., לפי שיקול דעתה המוחלטו/או לכל צורך אחר פרסום

 עורכת הפעילות, כי , באופן בלתי חוזרהמשתתפים נותנים הסכמתם בזאת .ג

שימוש במידע שסיפקו לה,  ועש)לרבות עיריית הרצליה( יו/או מי מטעמה 

פרס הו עאת המידלרבות במידע אישי, בין היתר על מנת לספק למשתתפים 

              וכן יהיו רשאים לשלוח למשתתפים מידי פעם, בדואר אלקטרוני  ו זכוב

)על פי הכתובת אותה מסרו(, מסרונים, הודעות נוטיפישקשיין,  עדכונים, 

 ,הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, פרסומות, חומר, מידע

מאמינה  הפעילותוקי, וכל מידע אחר שעורכת פרסומי או שיומידע לרבות 

, ו/או בשירותיו באתר הפעילותשהמשתתפים ימצאו בו עניין מכוח השימוש 

 .ומשלוח הודעות כאמור לא ייחשב כפרסומת אסורה

אם אין ברצון המשתתף להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, הוא יוכל לבטל את  .ד

              לבכתב אהסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה 

, באותו אופן בו קיבל את הפנייה, או בדרכים אחרות ורכת הפעילותע

 .)במקרה שדרך קבלת הפנייה אינה אפשרית למענה(

בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על  .ה

           רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן  איכות השירותים,

                ניתוח סטטיסטי  ובכלל זה שירות וסקרים, תעורכת הפעילולצרכי 

 ושיפור השירות והעיצוב של אתר הפעילות.

 

 םמי מטעמכל ו מפקח הפעילות ,עורכת הפעילותהגבלת אחריות  .5



              אינם אחראים  םמטעממפקח הפעילות וכל הפועלים ו עורכת הפעילות .א

 .ו/או על ידי מי מטעמה פעילות הי עורכת על יד שיסופק הפרס ו שלעל טיב

או תביעה ו/או . לא תתקבל כל טענה ו/AS IS, ואמוצע לשימוש כפי שה הפרס .ב

, מגבלותיו פרס, בגין ההו/או מי מטעמ דרישה כלפי עורכת הפעילות

 והתאמתו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים  .ג

 םמטעמקח הפעילות וכל הפועלים ומפ עורכת הפעילותומשחררים את 

או עקיף(, הפסד, ו/באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק )ישיר 

ובנוסף מכל            או הוצאה מכל מין וסוג שהוא,  ,בדן )לרבות אובדן רווח(וא

נגרמו ו/או ייגרמו ר שאדמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, 

מסגרת ב לפרסלצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ללקוח

ו/או לכל דבר הקשור בפעילות  אתר הפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן בו

 . נשוא תקנון זה

את באופן מפורש ובלתי חוזר כמו כן, המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא פוטר  .ד

וי כלשהו מאחריות לפיצ םמי מטעמומפקח הפעילות וכל  עורכת הפעילות

או בגין ו/ באתר הפעילותאו אי יכולת להשתמש ו/בגין עיכוב בשימוש 

             , שהושג באמצעות או בגין כל מידעו/או טיבו ו/תו של הפרס אספק

 . באתר הפעילותאו הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש ו/ אתר הפעילות

יחול,  םמטעמ מיכל ו , מפקח הפעילותשל עורכת הפעילות םהיעדר אחריות .ה

 להפעיל פיקוח כלשהו הייתה לה והפעילה ו/או יכעורכת הפעילות אף אם 

נזק כלשהו, היגרמותו של האפשרות ל פעילותהעורכת ואף במצב בו נודעה ל

או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע ו/שעלול להיגרם למשתתף 

, פרסטול היכולת להשתמש בו, לביה, לשימוש בו, לאי אתר הפעילותל

ו/או לכל דבר אחר הקשור בפעילות נשוא  ו או להפסקת התחרותהגבלתל

 .תקנון זה

חול ת םמי מטעמ, מפקח הפעילות וכל עורכת הפעילותהיעדר אחריותה של  .ו

            - מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין -עורכת הפעילות  אף אם ניסתה

 ,לקוח. סיוע שכזה לא יתפרשאו להיענות לפנייה של ו/לסייע בפתרון בעיה 

 ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילותבשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב הלקוח כי כל תקלה,  .ז

, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות ומהשיבוש, איחור וכד

שביתה, פיגועים, אסונות טבע  או גורמים שאינם ישראל(, פעולות איבה,ו/

בכל סעד ו/או  יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותוי, לא אלהבצא וכיו

  זכות ו/או תרופה.



תלויה, בין היתר,  עורכת הפעילות( על ידי םאו חלק ם)כול יםהפרסאספקת  .ח

אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של  ועורכת הפעילותבצדדים שלישיים, 

גרמו ייים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיצדדים שליש

           או ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה ו/ללקוח 

  מחדל כאמור.

אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית  עורכת הפעילות .ט

 כזו.שרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה /או לו למחשביה

 

 תנאים כלליים: .6

            או /פי תנאי תקנון זה ו ות שומרת על זכותה לפעול עלפעילעורכת ה .א

            ות בכל עת, פעילאו להפסיק את ה/ו ,מפעם לפעם ,לשנות את תנאיו

וללא צורך של עורכת הפעילות  הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיו

                 חדשים אלו יחייבו את  במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים

ו/או  סמוך למועד השינוי הפעילות באתר  כלל המשתתפים מרגע פרסומם 

 . בכל דרך אחרת אשר תמצא עורכת הפעילות לנכון

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך  .ב

עה בפני הערכאה או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכר

 -)ובהיעדר סמכות עניינית בלבד  בלבדבעיר הרצליה השיפוטית המוסמכת 

 .אביב בלבד(-לבתי המשפט המוסמכים עניינית בעיר תל

               ות פעילאינם מהווים הצעה מאת עורכת ה או תקנון זהות ו/פעילה .ג

 מה שלאינם אלא הזמנה מטעאו למשתתף כלשהו, והם  ,לציבור בכלל

ות את השתתפותו, פעילות לכל משתתף להציע לעורכת הפעילעורכת ה

 .בלבד וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה

 ות.פעילות או באתר הפעילבתקנון זה במשרדים של עורכת ה ניתן לעיין .ד

 ט.ל.ח.
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