
 

 תקנון השתתפות מתנות לקוראי לאשה

 

 הגדרות .1

 :  למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן 

 מ"ניצן בע -" עורכת הפעילות" .א 

אשר "שבועון לאשה"פעילות נושאת פרסים הנערכת במסגרת  -"הפעילות" .ב 
פעילות בעמוד הבמסגרת הפעילות יתבקשו הקוראים לענות על שאלה המופיעה 

 ./http://laisha.co.il/matanatofes: שכתובתוולשלוח את התשובה לאתר 

אשר הסכים לתנאי התקנון פעל בהתאם  11כל קורא מעל גיל  -"משתתף" .ג 
או כתב הסכמה שתדרוש /או כתב ויתור ו/וחתם על כל הצהרה ו, לאמור בו

אשר פעל על פי ההסברים וההוראות המופיעים , ככל שתדרוש, עורכת הפעילות
מובהר ) במספר 05 –וענה נכונה על השאלה והיווה את הגולש ה , בדף הפעילות

כלומר . במספר מכלל העונים ושענה נכונה על השאלה 05י הכוונה לכל גולש כ
 .  לעיל' ק ב"וכאמור בס, (וכן הלאה, 155, 05גולש מספר 

או לפסול /עורכת הפעילות רשאית למנוע ממשתתף להשתתף בפעילות ו
באופן שאינו ראוי , לפי שיקולדעתה של עורכת הפעילות, משתתף  אשר פעל

כאמור , או תקנון פייסבוק/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לחוק ו/ו
לו  וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, לעיל

 .זכאית עורכת הפעילות על פי כל דין

המשתתף מצהיר כי הוא יודע שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת 
ולא תישמע כל , וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות, התקנון והסכמה לתנאיו

או אי הסכמה /או העדר הבנת הכתוב בו ו/טענה בדבר אי קריאת התקנון ו
 . לסעיפיו השונים

, "משתתפת"הכוונה היא גם ל" משתתף"בכל מקום שבו נכתב , למען הסר ספק
 .והניסוח בלשון זכר הוא למען הנוחיות בלבד

 . להלן' א6משתתף שעמד בכל תנאי סעיף  -"זוכה" .ד 

שענה נכונה על השאלה יזכה במתנה כפי שפורטה  05כל משתתף -"הפרס" .ה 
 .עד גמר המלאי, בעמוד הפעילות

בו מופיעה מודעה של מוצר ואשר לגביו נשאלת עמוד ייעודי  -" עמוד הפעילות" .ז 
 .שאלת יידע

, שתיקבע על ידי עורכת הפעילות, רשימת מוצרים –" המוצרים המשתתפים" .ח 
לענות וביחס אליהם יתאפשר למשתתפים בפעילות , לפי שיקול דעתה הבלעדי

 . בכדי לקחת חלק בפעילות, על השאלות

 

 פרשנות  .2
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 .המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .א 

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים /בכל מקרה של סתירה ו .ב 
או באמצעי תקשורת /לרבות בעמוד הפעילות ו, אחרים כלשהם בדבר הפעילות

למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם בעמוד , כלשהו
 .  תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, הפעילות בלבד

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

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

 

 תקופת הפעילות .3

לגבי המוצר שיופיע בעמוד הפעילות תיקבע על ידי עורכת תקופת הפעילות  .א 
הודעה על תקופת הפעילות תימסר לקוראים בעמוד . הפעילות מעת לעת

 "(. תקופת הפעילות: "להלן) הפעילות 

או להאריך /או לדחות ו/מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות ו .ב 
הודעה בדבר שינוי  .דעתה הבלעדי או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול/ו

 .תקופת הפעילות תפורסם בעמוד הפעילות בסמוך למועד השינוי

 

 בחירת הזוכים .4

מובהר בזאת כי . שענה נכונה על השאלה 05משתתף  כל ייבחר , לאחר סיום תקופת הפעילות .א 
ידיעות "של  המגזינים קבוצת מטעם שיווקית בהצעה לפנייה אישור מהווה במבצע השתתפות

וכן יועברו גם למעניקת הפרס על מנת שהמעניקה תוכל לשלוח את הזכייה  "אחרונות
כל משתתף מסכים בהשתתפותו בפעילות זו לכך שפרטיו יועברו לחברות , כמו כן .ים/לזוכה

 .המשתתפות לצורך דיוור אליו

 ,לפרס הזכאים השולחים ובין במידה ,משמע .בחודש אחד בפרס רק זכותל יכול משתתף כל
 זכה לא וזה במידה) אחריו לבא הזכייה תועבר,בפרס חודש באותו זכה שכבר משתתף יהיה

 (.הלאה וכך בפרס החודש באותו

י מעניק "מודעת זוכים תתפרסם רק במקרים ובהם המוצרים נשלחים ע :מודעות זוכים
 .קופון לטובת המשתתפים שלא זכו/וכאשר הוא מעניק הטבה, המתנות

 איתור המועמדים לזכייה .0

מתן באמצעות הפרטים שמסר בעת , איתור המועמדים לזכייה בהתאם לפרטי המשתתף .א 
 . תשובתו באתר עורכת הפעילות

: להלן)איתור הזוכה יתבצע על ידי שליחת הודעה באמצעות הפרטים שהשאיר בעת רישומו  .ב 
 "(. הודעת הזכייה"

או לא עלה בידי עורכת הפעילות ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של /באם לא אותר הזוכה  ו
הוברר כי לא , או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו/ו, ממועד שליחת הודעת הזכייה, שעות 41

או בכל חשד שיתעורר אצל עורכת הפעילות בנוגע להתנהלות /ו, עמד בתנאי תקנון זה
זיוף , התנהגות שאינה הולמת, הונאה, לרבות חשד למרמה -ת המשתתף במסגרת הפעילו



תהא עורכת , או כי המשתתף זכה כבר בפרס במסגרת הפעילות/והפרת כללי תקנון זה ו
 בהתאם להוראות תקנון זה מביןלבחור זוכה חלופי ( אך לא חייבת)הפעילות רשאית 

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי, המשתתפים בפעילות

 

 תנאים לזכייה  .6

 : התנאים המצטברים לזכייה בפרס הם כדלקמן .א 

המשתתף מופיע . 05 –המשתתף ענה נכונה על השאלה והוא המשתתף ה  .1  
ברשימת הזוכים והוא קיבל את הודעת הזכייה בהודעה טלפונית או 

 .  במייל האישי שלו כפי שהשאיר אותו בעמוד הפעילות

כי ואישר , המשתתף מילא את כל הפרטים בהודעת הזכייה שנשלחה לו .2  
 .קרא את התקנון ומסכים לתוכנו

לרבות חתימה על כל כתב הסכמה , המשתתף עמד בכל תנאי תקנון זה .3  
או כל הצהרה שהיא שתידרש על ידי עורכת הפעילות /או כתב ויתור ו/ו
 .על פי שיקול דעתה הבלעדי, מטעמהאו /ו

    

משתתף שלא ,  על פי שיקול דעתה הבלעדי, עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול .ב 
והמשתתף כאמור , לעיל בתקנון זהמילא אחר אחד או יותר מהתנאים כאמור 

או דרישה /או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו
 .או מי מטעמה/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/ו

בחר , במידה ומשתתף כלשהו שכל התנאים לזכייה בפרס התקיימו בעניינו .ג 
תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את ,  מטעמים כלשהם לוותר על הפרס

ומשתתף כאמור יהיה מנוע , הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי
או מי /או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או תביעה ו/מלהעלות כל טענה ו

 .טעמה בהקשר זהמ

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו  .ד 
ולמשתתף לא תהיה כל , הסופי של הפרס ואת אופיו ואת שוויו של הפרס

 . אפשרות לערער על כך

. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או המחאה .ה 
 .  המרה החלפה או ,הפרס לא ניתן לשינוי

או /או להחליף את הפרס ו/עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו .ו 
או להתנות את הענקת /מכל סיבה שהיא בכל עת ו, את המוצרים הכלולים בו

בהתאם , או להוסיף פרסים נוספים על הפרס האמור/הפרס בתנאים ו
 .   לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה

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

 .או בקשר עמם/פגם בפרסים ו

   



 

 זכויות עורכת הפעילות  .7

או שימוש /עורכת הפעילות רשאית להעביר את פרטי המשתתף לצורך פרסום ו .א 
 .  והמשתתף בהשתתפותו מסכים ומקבל על עצמו את האמור

או מלל שיועלו על ידי /עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול תוכן ו
אם התעורר אצל עורכת הפעילות , ולא לפרסמן בדף הפעילות, מי מהמשתתפים

או את המשתתף /או לבזות את עורכת הפעילות ו/פרסומם עשוי לפגוע ו חשד כי
או להוות פגיעה בשמו /או את המוצרים המשתפים ו/או צד שלישי כלשהו ו/ו

או מטעמיה של עורכת הפעילות /ו, או הפרה של כל דין/הטוב של מאן דהוא ו
 .וזאת בלא כל נימוק

 

 פרסום הזוכים   .1

, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכיםעורכת הפעילות  .א 
 . ובכל עת שתמצא לנכון, מדיה בכל אמצעי ,תמונותיהם ופרטיהם

עשויהלהיות , כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בפעילות, כמו כן מובהר
בעיתונות , לרבות בטלוויזיה, מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים

שיווק ויחסי ציבור של , קידום, י פרסוםובאתריאינטרנט ולרבות לצרכ
 .  הפעילות או של עורכת הפעילות

, פרטיו, בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו .ב 
בכל אמצעי המדיה ובכל עת שתמצא עורכת הפעילות לנכון , ותמונותיו

תמורה ללא , כאמור לעיל, תמונותיו במסגרת מבצע זה, פרטיו, ולהעברת שמו
והוא מוותר על כל טענה נגד עורכת , כלשהם וללא הגבלת זמן או תמלוג/ו

 .או מי מטעמה בהקשר זה/הפעילות ו

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

 .נים כאמור לעילפרטיו באמצעי התקשורת השו

יועברו לחברות אשר המוצרים שלהם , מובהר בזאת כי פרטי המשתתפים
אשר יכול ותשתמשנה , "(השותפים המסחריים: "להלן ) משתתפים בפעילות

לפי )לצד או ללא ציון פרטי המשתתף , בפרטים באמצעי מדיה שונים בכל עת
מובהר כי פרטי  .והמשתתף בהשתתפותו מסכים לאמור (שיקול דעת המפרסם

יועברו לשותף המסחרי הרלוונטי לפעילות בה , ככל שיועברו, המשתתפים
ולא לשותפים מסחריים הקשורים בפעילויות , השתתפו בלבד

 .מאוחרות/קודמות

 

9. 

 

 

 

 פרסומי דואר מאגר מידע ו, מסירת מידע

זכותה להתנות את ההשתתפות בפעילות באישור עורכת הפעילות שומרת על  .א

או פרסומי /לקבלת חומר שיווקי ו פיםאקטיבי של הסכמת המשתת

, או מהשותפים המסחריים/בין אם מעורכת הפעילות ו, ממארגני הפעילות

או /באופן שמשתתף שלא יאשר הסכמה כאמור לא יוכל לקחת חלק ו



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדיוור מאת שותף מובהר כי ככל ויתבקש אישור . להשתתף בפעילות

המסחרי הרלוונטי לפעילות בה נטל חלק  הכוונה היא לשותף, מסחרי

ולא לשותפים מסחריים הקשורים בפעילויות , המשתתף בלבד

 . מאוחרות/קודמות

 

בהודעות את המשתתפים  את הזכות לעניין הלעצמת שומר פעילותהת עורכ.  ב

.  בהתאם לדין, ותנוספ ופעילויותשיווקיות בעתיד ובהשתתפות במבצעים 

מובהר כי לכל  .הנה בגדר הצהרה והסכמה לאמור לעיל שתתפות בפעילותה

או /ו "לאשה" של אתרשירות הלקוחות לבכל עת משתתף הזכות לפנות 

או / ו sherut@yedioth.co.il ל"בכתובת דוא ידיעות אחרונות

newsletter2@laisha.co.il  את הסרת או /וולדרוש הפסקת משלוח המידע

 .ממאגר המידע ופרטי

 , "ידיעות אחרונות"של  יישמרו במאגר המידע  לעורכת הפעילותהנתונים שיימסרו  .ג
 :בקישור המפורסמת הפרטיות למדיניות ובכפוף

https://www.yedioth.co.il/GeneralPage.aspx?g=14  ככל שיועבר מידע לשותפים
הנתונים שימסרו המידע ואזי , בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה, המסחריים

, הרלוונטיים השותפים המסחרייםישמרו במאגרי המידע של  המסחריים לשותפים
המסחריים כפי שיתפרסם על ידי השותפים , בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם

 .הבלעדית ובאחריותם

השותפים  ככל והמתנות במסגרת הפעילות יחולקו באופן ישיר על ידי, בנוסף לאמור

יועברו לשותפים העסקיים פרטי הזוכים לצורך חלוקת המתנות לאותם , העסקיים

 .זוכים

או לשותפים /משתתפים אינם חייבים למסור את המידע לעורכת הפעילות ומובהר כי ה

אך לעורכת הפעילות הזכות לקבוע כי רק משתתפים שמסרו את המידע , המסחריים

 .יוכלו להשתתף בפעילות

דיוור  במידע שימוש אך ורק לצורך או השותפים העסקיים יעשו/ועורכת הפעילות .ד

 . 'והצעות לרכישת מנוי וכיוב, מבצעים, הטבות, ישיר של הצעות שיווקיות

במסגרת ובמהלך הפעילות  האת הנתונים שיתקבלו בידיעורכת הפעילות לא תמסור .   ה

 :או במקרים שלהלן/וים  לידי צדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמת המשתתפ

צו  "ידיעות אחרונות"קבוצת או /עורכת הפעילות ואם יתקבל בידי . א

 ;שיפוטי המורה לה למסור פרטים כאמור

אם יהיו , דרישה או הליכים משפטיים, תביעה, טענה, כל מחלוקת. ב

 ;לעורכת הפעילותבין המשתתף , נחוצים

כי מסירת המידע נחוצה  ההיה סבורשעורכת הפעילות תבכל מקרה . ג
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או לגופו /או לרכושו ו/כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתתף ו

 ;שו של צד שלישיולרכו

ורכת או ע/קבוצת המגזינים ואו /מ ו"אם ידיעות אחרונות בע. ד

וכן במקרה  -תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר הפעילות

 -שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי

היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר 

ובלבד , עילות או כל מידע סטטיסטי שבידיהאודות המשתתף בפ

תקנון זה שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתתפות את הוראות 

 .של עורכת הפעילות פרטיותהמדיניות ו

 אחריות ושיפוי

  

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ועורכת הפעילות  .א 
, או הוצאה שיגרמו למשתתףאובדן , הפסד, לא תישא באחריות בגין כלנזק

 .או או בעקיפין עםהפעילות/הקשורים במישרין ו

מובהר בזאת כי  עורכת הפעילות לא תהיה , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 
או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי /אחראית באופן כלשהו גם לכל תקלה ו

הוצאות  לרבות, אועקיף/ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו, המשתתףבמערכת
 .או טעותכאמור/שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו, או עקיפות/ישירות ו

מכל ,  עובדיה ומי מטעמן,  מנהליה,  המשתתף פוטר בזאת את עורכת הפעילות
( או אי ההשתתפות)ההשתתפות , או תביעה בקשר עם הפעילות/דרישה ו,  טענה

 . ו סעד בגינםשיפוי א, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, או זכייה בה/ו

ניתנת לשינוי או  יהמשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלת 
 . ביטול

,  לפי העניין,  או ישפה/ויפצה ו,  מפורשת ומכללא,  המשתתף יישא בכל אחריות .ב 
מיד עם ,  או מי מטעמה/או עובדיה ו/או את מנהליה ו/את עורכת הפעילות ו

,  נזקים ישירים,  אך לא רק,  לרבות)בגין כל נזק ,  דרישתה הראשונה לעשות כן
אובדן , הפסד, (יעה במוניטיןהפסדי רווחים ופג, תוצאתיים, נסיבתיים, עקיפים

או /בגין כל טענה ו, ד"ט עו"וכן הוצאות משפט ושכ, מכל מין וסוג, והוצאות
הקשורים בדרך , או מחדל שלא כדין/הנובעת מעשה ו, או תביעה/דרישה ו

או הפרה במישרין /או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/כלשהי למצג ו
 . ת תקנון זהאו בעקיפין של איזו מהוראו/ו

המשתתף מסכים ומאשר כי כל הנתונים שנמסרו על ידו בפעילות זו יועברו 
במודעות לשותפים לפעילות ובכלל זה לחברות אשר המוצרים שלהם מופיעים 

המשתתף . וכפי שיבקשו זאת מעת לעת מעורכת הפעילות אצל עורכת הפעילות
עת להעברת משחרר את עורכת הפעילות ומי מטעמה מכל אחריות הנוג

או או /אין ולא תהיינה למשתתף ו. הנתונים לגופים ולצדדים שלישיים כאמור
 .למי מטעמו כל טענה או תלונה או תביעה בגין כך

 שונות .11



עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא  .א 
התקנונים מסכים להוראות תקנוןזה ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי 

דרישה או , או מי מטעמה מכל טענה/וכן פוטראת עורכת הפעילות ו, כאמור
או עם התוכן שיועלה /עםהפעילות ו, במישרין או בעקיפין, תביעה הקשורה

, או פרסום התוכן בקשר עם הפעילות על ידי עורכת הפעילות/לעמוד הפעילות ו
יחולו על כל ן הוראות התקנו. או עם יתר המשתתפים בלא יוצאמהכלל/ו

י המשתתף בעמוד הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל "שימוש שיעשה ע
או מי /או עורכת הפעילותו/דיון בין המשתתף לבין יתר המשתתפים בפעילות ו

 .מטעמה

או לשנותו /עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו .ב 
וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה , ל עתמפעם לפעם ולהפסיק את הפעילות בכ

הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר הפעילות  . הבלעדי ובכפוף לכל דין
 . בסמוך לזמן השינוי

או מצב לא צפוי /בנוגע לכל תקלה ו, בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות .ג 
ולמשתתף לא תהיה כל טענה , תהיה עורכת הפעילות הפוסקת הסופית, כלשהו

 .   או דרישה בקשר לכך/ו

ככל שיחולו בקשר עם , מכל סוג שהוא, ניכוי או דרישה לתשלום מס, כל מס .ד 
 .יחולו על הזוכה וישולמו על ידו, ההשתתפות בפעילות או זכייה בה

אם תידרש לכך על פי , עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס
המתחרים נותנים בזאת אישור . או ניכוי מס במקור/את פרטי הזוכה ו, הדין

, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, לקזז, או למי מטעמה/לעורכת הפעילות ו
 . בהתאם לדין

, או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה/ת ועורכת הפעילו
 .ככל שיחול

 33והוראות סעיף , דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים .ה 
על כן כל הכרעה בעל , חלים עליהם, 1973 -ג"התשל, (חלק כללי)לחוק החוזים 

ש ולא "לא תהיה נושא לדיון בביהמ, החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות
 . תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא

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

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור . יפו בלבד-אביב-המוסמכת בתל
 .לעיל, ק ה"בס

 .ז 

 

 

 .ח

מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל או תקנון זה אינם /הפעילות ו
והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל , או למשתתף כלשהו

וזאת באופן ובתנאים , משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו
 .המפורטים בתקנון זה

תישא הפעילות לא  תכי עורכ, מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר
לרבות מחלוקת , או מחדל של צד שלישי כלשהו/של מעשה ו באחריות במקרה

בקשר , ובכלל זה השותפים המסחריים כהגדרתם לעיל, עם צד שלישי כלשהו
 .בפעילות זו תהמוצע מתנהאו ה/עם פעילות זו ו

 



 

 

 


