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 הגדרות: .1

, לרבות באמצעות עובדיו ו/או נציגיו לפי שיקול דעתו לצורך נוה פארמה בע"מ": ". עורך הפעילות"1.1
 הפעילות.

ימלאו , במסגרתה "בדקו איזה פרח הכי מתאים לכםכתיבת תגובות בנושא " פעילות – . "הפעילות"1.2
המשתתפים שאלון הבוחן איזה פרח מתאים להם ולאחר קבלת התוצאה ידרשו המשתתפים לכתוב כתגובה 

את התגובות הכי טובות, לפי שיקול דעתם לפוסט מהו הפרח שנבחר עבורם. צוות מטעם עורך הפעילות יבחרו 
 Emojiלהגיב בכל או  ""לייקלעשות  חובהתהיה  פעילותהתנאי להשתתפות ב. של מנהלי הפעילותהבלעדית 

 כתגובהמהו הפרח שנמצא מתאים לכם ולכתוב  "שייר"חובה לעשות לפוסט המודיע על הפעילות, לרבות ה
, לרבות בחירת פעילותתוצאות ההשפעה על כל לא תהא לכך יודגש כי פייסבוק, אך עמוד הבלפוסט זה 

 .הזוכים

להשתתפות בפעילות תהיה באמצעות הפייסבוק: פרסום ופוסט בעמוד  הקריאה – "מקום פעילות" 1.3
 http://bit.ly/2kvJZVsהפייסבוק ותהיה בדף נחיתה: לרשת העסקי של חברה. פעילות עצמה תערך מחוץ 

הפייסבוק  עמוד" –(להלן   "יארדלילעמוד הפייסבוק של ". ותהרשומ /ותהגולש –" ות. "משתתפ1.4
(קרי  מצטרפות חדשות שהצטרפו בזמן הפעילות, ובלבד שתהיינה רשומות כאוהדותלרבות ), "יארדלי" של

ובזמן זכייתן. הפעילות פונה לנשים ולגברים, אך  פעילותבזמן ה")יארדלי" של הפייסבוקיעשו "לייק" לעמוד 
 )"משתתפות" –כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות (להלן 

 23:59בשעה  28.02.2017עד  16:00, בשעה 01.02.2017התאריכים  תיערך בין פעילותה –" פעילות. "מועד ה2
ייתכנו שינויים במועדי הפעילות. עורך הפעילות שומר את הזכות להפסיק את  פעילות(לפי שיקול דעת עורך ה

טרם חלפה התקופה המצוינת ולא תהיה לאף אחת מן המשתתפות עילה לקובלנה הפעילות בכל מועד, לרבות ב
 ).אמכל סוג שהו

  

 כללי:   .3

 וברבים. זכרוביחיד למטרות נוחות. יחד עם זאת, תקף התקנון גם בלשון  נקבהתקנון זה נכתב בלשון  .3.1

, פעילותהתאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בנושא ה-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .3.2
 תקבענה הוראות תקנון זה.

 לנוחות, בלבד, ולא יהיה להן משקל בפרשנות תקנון זה.כותרות הסעיפים הן  .3.3

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפרסם, או להימנע מפרסום, פרסומים שונים  פעילותעורך ה .3.4
 בכל אמצעי תקשורת ו/או פרסום. פעילותבנושא ה

(מילולית ו/או גרפית, ה תגובכל  ו/או מעמוד הפייסבוק רשאי בכל עת להסיר מהאתר פעילותעורך ה .3.5
, אשר לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, נוגדת את וסרטונים, אך לא מוגבל לסוגים אלו) תמונות לרבות קבצי

וזאת מבלי שתוטל או בשמה הטוב של עורך הפעילות, ו/או יש בה כדי לפגוע ברגשות הזולת,  פעילותתקנות ה
 עליו אחריות כלשהי כלפי מאן דהוא בגין זאת.



למערכת של  מחוץ )3.5תגובה (כמצוין בסעיף הזכות להעתיק ולפרסם כל  פעילותכמו כן, תהיה לעורך ה .3.6
וללא בקשה או קבלה של רשות מיוחדת  , וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדיפעילותשפורסמה במסגרת הפייסבוק 

 .מיוצרת התגובה

, ו/או מתנאי תקנון זה, ו/או במקרה פעילותמתנאי הבמקרה של חשד או ידיעה ודאית בנוגע להפרת תנאי  .3.7
, ו/או קיומה של זכייה באמצעות מרמה, או מעשה שאינו בתום לב, משתתפותות ע"י השתתפשל חשש לזיופי ה

, ללא מתן הודעה ו/או אזהרה משתתפת, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפסול את הפעילותרשאי עורך ה
 ולקבלת הפרס ולהעניק משתתפתשל ה הלשלול את זכות פעילותף, רשאי עורך הכלשהי וללא עוררין. בנוס

כל טענה ו/או תביעה  הכי לא תהיה ל המצהיר פעילותב משתתפת. כל השתיבחר במקומה נההתקי משתתפתל
 ו/או הבאים מטעמו. פעילותו/או דרישה בהקשר זה כנגד עורך ה

במקרה כאמור לעיל רשאי להפסיק לאלתר, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי את  פעילותעוד יהיה עורך ה
 כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה. – פעילותה

 :משתתפתהצהרות ה .4

את  הלקבל עלי מהכי קרא את התקנון ומסכי תומאשר המצהיר משתתפת, הפעילותעל ידי השתתפות ב .4.1
 .סעיפיו, כל אחד בנפרד וכולם כמכלול, על כל כל הוראותיו ותנאיו

תגובותיה ו/או פרסום  פעילותבעמוד ה הכפי שנרשמו על יד הופרטי הלפרסום שמ מהמסכי משתתפתה .4.2
זכה, בכל אמצעי התקשורת ו/או ת, במידה ופעילותב ה, וכן את דבר זכיית(בין אם זכתה ובין אם לאו) פעילותל

 .פעילותדעתו הבלעדי של עורך הבכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול 

 :פעילותכללי ה .5

" תדולהירשם כ"אוה "יארדלילהיכנס לעמוד הפייסבוק של " פעילותלהשתתף ב נתהמעוניי משתתפתעל ה .5.1
 ."יארדלישל עמוד הפייסבוק של "

 .תחת פוסט של פעילות העסקי של חברה שבעמוד פעילותעל המשתתפת לכתוב בתגובה לפוסט ה  5.2

  .פעילותשל ה נחיתההבדף  הפרטיאת  השאירלו העל המשתתפת לשתף את הפוסט בעמוד הפרטי של  5.3

שתי תגובות מחשבון (למשל,  תאחמפעם זכה יותר ת תאח משתתפתלא תתאפשר זכייה כפולה. במקרה ש .5.5
לפי שיקולו הבלעדי של עורך  . בחירת זוכה חלופית תתבצע), או אם שני חשבונות של אותו אדם יזכואחד

 .הפעילות

ושאינן: בלתי הולמות, פוגעות  פעילותהעונות על כללי התגובות לפרסם אך ורק  ותמתחייב משתתפותה .5.6
בזכויותיו של אדם אחר, בלתי חוקיות, מאיימות, מוציאות דיבה ו/או לשון הרע, מכילות דברי תועבה, גזענות 

 הפרט ו/או הכלל ואשר עלולה לפגוע ברגשות הגולשים ו/או ברגשות הציבוראו כל טקסט אחר המפר את צנעת 
 .ו/או בעורך הפעילות

, העונשין בחוק כהגדרתה כהגרלה תיחשב ולא, גרידא משחק לצרכי נערכת פעילותה כי יובהר, ספק הסר למען. 5.7
 .מזל או בגורל תלויה אינה פעילותב שהזכייה היות,  1977 – ז"התשל

 

 פעילותזכייה ב   . 6

בין מועד סיום ההגשות למועד ההכרזה על הזוכות בחרנה, י, תקיומה זמןב מתוך כל אוהדות העמוד   6.1
 .ארבע תגובות



וע"פ שיקול  הסיפורים (תגובות רשומות לפעילות) הכי טובים, שייבחרו על ידי צוות יארדלי ישראל 4   .6.2
 אחד לכל משתתפת זוכה. –, יזכו את כותביהם בפרס תדעתו הבלעדי

, באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של מועד הפעילותשבוע ימים מתום  עדתפורסמנה  פעילותתוצאות ה   6.3
 .פעילותב ותשל הזוכ ןשמותיהתוך ציון  ," ו/או בכל אמצעי פרסומי אחריארדלי"

 

 הפרסים   . 7

, פעילותעל ידי עורך ה ויקבעסוגו ו/או שוויו "יארדלי", ש בושם מתוצרתב תכל אח נהיתזכ פעילותב ותהזוכ
אינו  פעילותכל זכות לקובלנה בנושא, וכי עורך ה ןלכך שלא תהיה שמורה לה ותמודע משתתפותה .בלבד

, או להעניק לכל זוכה פרס בשווי זהה לפרסים ותמתחייב לשנות את הפרס או מי מרכיביו לפי בקשת הזוכ
 .האחרים

  

 פטור מאחריות: .8

"ההורה") מצהירים בזאת, כי אין להם,  –(להלן  האו האפוטרופוס החוקי שלו/, ההוריאו /ו משתתפתה .8.1
ו/או  פעילותולא תהיה להם ו/או לכל הבא בשמם או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך ה

ו/או לפרסים.  פעילותמנהליה ו/או אנשי הצוות שלה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס ל
 התחייבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 בה. משתתפתהבלעדית והמלאה של ה הזו הינה באחריות פעילותההשתתפות ב .8.2

של עורך  הנסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינן בבעלות ו/או בשליט פעילותה .8.3
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או  פעילותב משתתפתסינות מכל טעות או תקלה, ולואשר אינן ח פעילותה

 ו/או מי מטעמו. פעילותדרישה בקשר לכך כלפי עורך ה

הינה לצורכי שעשוע, ויש  פעילותמבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש, כי ההשתתפות ב .8.4
 משתתפתלא תקים ל פעילותך, וכי בכל מקרה ההשתתפות בלהתייחס אליה ככזו על כל ההשלכות הנובעות מכ

, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה פעילותכל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ה
 ו/או מי מטעמו. פעילותכלפי עורך ה

, לא יישאו באחריות כלשהי בכל פעילות" וכל גוף אחר הקשור בנוה פארמהככל שניתן הדבר לפי דין, " .8.5
ישלח לזוכה בדואר ימקרה של עיכוב או בעיה בחלוקת הפרסים, שאינם באחריותם הישירה. יובהר כי הפרס 

" ונציגיה לא יישאו באחריות בגין בעיות במשלוח הפרס מרגע מסירתו לדואר ישראל. נוה פארמהישראל, וכי "
", במקרה שהפרס יאבד /יתעכב או נוה פארמהאו תביעות כלפי "/כל טענות ו הלא יהיו לזוכה ו/או למי מטעמ

ו/או (נוה פארמה) ה חברייפגע במסגרת המשלוח אל הזוכה. יובהר כי בכל אחד ממקרים הנ"ל, לא תחויב ה
, או כל פיצוי שווה ערך לפרס עליו או פרס חלופי ,לספק לזוכה את הפרס פעילותנציגיה ו/או השותפים ל

 .הוחלט

, לא יאוחר משבוע לאחר משתתפותמותנית בקבלת כתובת דואר נכונה מן ה ותחת הפרס לזוכשלי .8.6
אמצעי ליצירת  משתתפתספק ת. במקרה שלא 6.3באמצעי הפרסום, כפי שצוינו בסעיף  ותההכרזה על הזוכ

לת ענה לפניות פרטיות או ציבוריות על מנת לתאם את קבתקשר ו/או כתובת דואר עדכנית ושלמה ו/או לא 
 , ללא מתן הודעה ו/או אזהרה כלשהי וללא עוררין.וזאת -לפרס  ההפרס בתוך שבעה ימים, תתבטל זכאות

 


