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 2018 מאי 23    

 

 שניות 90 -גאווה ישראלית  ב –תקנון תחרות סרטונים 

 :כללי .1

תחרות  כת"(, עורעורכת התחרות)להלן: " , תל אביב29רח' המרד התאחדות התעשיינים בישראל, מ .1.1

במסגרתה יוכלו הזכאים להשתתף בה להגיש סרטון קצר שערכו בנושא "חשיבות וקידום התעשייה 

 (., בהתאמה"התחרות" -" וההצעה"המקומית" )להלן: 

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי תקנון זה ואת תנאי התחרות, לפי שיקול דעתה  .1.2

 .של עורכת התחרות ובדף הפייסבוק אינטרנטההבלעדי, בהודעה אשר תפורסם באתר 

 האמור בתקנון זה נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הוא מופנה לנשים ולגברים כאחד. .1.3

 :מטרת התחרות .2

יה המקומית, ולחיבור העובד מטרת התחרות הינה קידום המודעות לחשיבותה, עידודה וחיזוקה של התעשי

 ה לעשיה ולמוצרים שהחברה מייצרת. ייבתעש

 :תנאי ההשתתפות בתחרות .3

 . שאינו צלם מקצועי בהכשרתו, בישראל רשאי להשתתף בתחרות כל מי שעובד בתעשייה .3.1

מאת הנהלת החברה בה צולם הסרטון המוגש  בכתבתנאי להגשת הצעות בתחרות הנה קבלת אישור  .3.2

לפרסומו. נוסח האישור מופיע באתר האינטרנט של עורכת התחרות. על המגיש לוודא כי האישור ניתן 

 לסרטון המוצע, ללא תוספות ושינויים כלשהם לאחר מתן האישור. 

 danielb@industry.org.ilעל המציע לשלוח את האישור החתום לכתבות המייל: 

 / limorc@industry.org.il  טרם העלאת הסרטון לעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות. עורכת

התחרות רשאית לפסול את ההצעה ולהסיר את הסרטון מאתר הפייסבוק שלה ככל שלא התקבל האישור 

 הנדרש במועד. 

המציע ישפה את עורכת התחרות כנגד כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב טענה או דרישה מאת מעסיקו של  .3.3

 של עורכת התחרות. הפייסבוקבתוכן הסרטון שהעלה המציע לדף  שלישי אחר, הקשורה המציע או כל צד

מציע רשאי להציע יותר מהצעה אחת בתחרות, אולם הצעות שתהיינה זהות או דומות באופן קרוב  .3.4

 להצעות קודמות של אותו מציע תיפסלנה.

 להלן תיפסל. 5הצעה אשר תחרוג מהדרישות הטכניות המפורטות בסעיף  .3.5

 באם מציע של זכייתו את לבטל או/ו בתחרות מהשתתפות משתתף לפסול רשאית תהיה עורכת התחרות .3.6

 שזכה למציעהפרס  את להעניק שלא הזכות את לעצמה ושומרת פסולות, בדרכים פועל הוא לדעתה

 .זה תחרות בתקנון שנקבעה בדרך שלא או/ו יושר בחוסר נהג מציע שאותו ויימצא במידה

מחברי  מי ובין בינו קיים עניינים ניגוד על המצביע שברשותו מידע כללעורכת התחרות  לספק המציעעל  .3.7

מלדון ולהצביע בקשר  חבר השופטים נציג עצמו יפסולכאמור,  עניינים ניגוד ויימצא ככלחבר השפטים. 

 עם הצעת המציע הנ"ל.

 :הצהרות המשתתף .4

 בעצם ההשתתפות בתחרות כל משתתף מצהיר כלפי עורכת התחרות כי:
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 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים; .4.1

 רשות ידי כל על כן לעשות התחרות עורך ויידרש במידה כי לכך הסכמתו את נותן והוא למשתתף ידוע .4.2

 .מי מהמשתתפים ידי על לו נמסרו אשר הפרטים את למסור התחרות עורך רשאי יהא ,מוסמכת

 ידי על לה שייתנו בחומרים שימוש כל לעשות רשאית תהיה עורכת התחרות כי בזאת מאשר המשתתף .4.3

 כל פעולה או/ו אישורו או/ו המשתתף עבור נוסף בתשלום צורך ללא והכל, בתחרות הזוכים מי מבין

 .שלו אחרת

בתחרות כפופה לכל התנאים שיפורטו בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין השתתפות  .4.4

 הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר התחרות יגבר האמור בתקנון זה לכל דבר ועניין.

 השתתפות בתחרות מעידה על הסכמתו של המשתתף לתנאים המפורטים בתקנון זה. .4.5

 :ההצעה .5

 . תעשייהישראליתאשטג #ה הצעה יצרף המציעל .5.1

 ,WMV, MPEG, AVIבלבד: בפורמט דיגיטלי מאחד הסוגים הבאיםהמציע להגיש את ההצעה על  .5.2

MOV, MP4. 

 שניות. 90אורך הסרטון המוגש במסגרת ההצעה לא יעלה על  .5.3

 :עורכת התחרות בכתובתעמוד הפייסבוק של את ההצעות יש להגיש באמצעות  .5.4

https://www.facebook.com/Manufactures.Association.of.Israel/ 

מספר הלייקים שקיבלה כל הצעה ייבחן על ידי עורכת התחרות בשעה זו  .15:00בשעה  15.7.2018עד ליום 

 או בסמוך לה. 

המכילה תכנים מיניים, בוטים, פוגעניים, אלימים, גזעניים ו/או הפוגעים בשמו הטוב של אדם ו/או  הצעה .5.5

על ידי עורכת התחרות מדף המפרה כל דין אחר לרבות קניין רוחני הינה אסורה בהחלט ותוסר 

 .הפייסבוק

ים עליהם תוצאות התחרות יפורסמו על ידי עורכת התחרות בעמוד הפייסבוק שלה ובאמצעים נוספ .5.6

 .תחליט עורכת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי

ציעים יתבקשו לספק לעורכת התחרות, כתנאי להשתתפותם בתחרות, פרטי זיהוי ויצירת קשר מלאים המ .5.7

 danielb@industry.org.il/ limorc@industry.org.il לרבות צילום ת.ז לכתובת המייל 

( לשם 03-5198856בטלפון:  התאחדת התעשיינים,על מגיש הצעה זוכה לפנות בעצמו לעורכת התחרות ) .5.8

)כולל(. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש  2.11.2018מימוש זכייתו. על הפניה כאמור להיעשות עד ליום 

 יה והמציע ייחשב כמו שוויתר על זכייתו, מבלי שתעשה פניה למציע הבא אחריו. יכאת הז

כספי הפרס יועברו באמצעות צ'ק )שייאסף על ידי המציע ממשרדי עורכת התחרות( או העברה בנקאית  .5.9

 . לחשבון הבנק של המציע הזוכה, על פי פרטים שימסור המציע בכתב לעורכת התחרות

כל  יםאלו כולל פרסים ה בתחרות.ישלעיל הינם התגמול המלא והבלעדי עבור הזכי הפרסיםמובהר כי  .5.10

תשלום סכום הזכייה, ככל וחל,  הוצאה, מס או תשלום חובה אחר הכרוכים בהענקתם. כל מס החל בגין

 לבדו.  ציעיחול על המ

 

https://www.facebook.com/Manufactures.Association.of.Israel/
https://www.facebook.com/Manufactures.Association.of.Israel/
https://www.facebook.com/Manufactures.Association.of.Israel/
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 :הבחירה הליך .6

, תעשיין, יו"ר מטה התחרותעורכת ההצעות שתוגשנה תיבחנה על ידי חבר שופטים, המורכב ממנכ"ל  .6.1

 ."(חבר השופטים" :)להלן היועץ המשפטי של עורכת התחרותובעורכת התחרות כחול לבן 

 דירוג ההצעות על ידי חבר השופטים ייעשה באופן הבא: .6.2

נקודות; יתר ההצעות  70הגבוה ביותר תהא זכאית לניקוד של  ההצעה שתזכה במספר הלייקים .6.2.1

 70ינוקדו בהתאם ליחס שבין מספר הלייקים שקיבלו ומספר הלייקים של ההצעה בעלת 

 הנקודות כאמור. הצעות שיזכו שתיהן במספר לייקים זהה יקבלו את אותו ניקוד ברכיב זה.

רוג השופטים יצורף לניקוד שהתקבל , ודי30עד  1 -חבר השופטים יעניק לכל הצעה ציון מ .6.2.2

 לעיל. 6.2.1בהתאם לסעיף 

 כאמור לוש ההצעות שקיבלו את מירב הנקודות בשקלול ההצבעות בפייסבוק והחלטת חבר השופטיםש .6.3

 יזכו בפרסים, לפי החלוקה הבאה:

 .למגיש ההצעה₪  12,000 -מקום ראשון .6.3.1

 .מגיש ההצעהל₪  6,000 -מקום שני .6.3.2

 .מגיש ההצעהל₪  3,000 -מקום שלישי .6.3.3

במקרה של שוויון קולות בין הצעות זוכות )אותו מספר קולות להצעות שהגיעו לאחד משלושת המקומות  .6.4

ה המצרפי של המקום אליו הגיעו יהראשונים(, יחלקו שתי ההצעות בחלקים שווים ביניהן, בסכום הזכי

צעות הזוכות, אולם בכל יה של המקום הבא בסדר יורד )ככל שקיים(, לפי מספר ההייחד עם סכום הזכ

לשם המחשה: במקרה ושתי ₪.  21,000מקרה לא תחלק עורכת התחרות סך כולל של פרסים העולה על 

 4,500הצעות קיבלו מספר קולות שווה המדרג את שתיהן במקום השני, יזכה כל אחד מהמציעים בסך של 

.₪ 

יוענק הפרס לידי המציע המופיע ראשון  –במקרה של הצעות שתוגשנה על ידי מספר מציעים במשותף  .6.5

 ברישומי עורכת התחרות.

 שימוש:זכויות זכויות קניין רוחני ו .7

 :בהשתתפותו בתחרות, מאשר המציע ומצהיר בפני עורכת התחרות כי .7.1

עורכת התחרות תהיה זכאית לעשות כל שימוש בסרטון המוגש על ידי המציע במסגרת התחרות,  .7.1.1

ן היתר לבצע בו כל עריכה, להציגו בפני קהל ועל גבי כל פלטפורמה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובי

העומדת לרשותה, ללא מגבלת זמן וללא כל תמורה נוספת שיהא עליה לשלם למציע ו/או למי 

 מטעמו;

על המציע להשיג בכתב את כל האישורים הנדרשים על פי דין מאת כל צד שלישי שהוא, ככל  .7.1.2

 רסום הסרטון משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים אלה. שאלה נדרשים, על מנת שלא יהא בפ

הצגת הסרטון המוגש במסגרת הצעת המציע אינה מהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי  .7.1.3

 שאינו המציע, לרבות ובמיוחד זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהן.

המציע וכי כל הזכויות הסרטון המוגש על ידו במסגרת ההצעה הנו פרי יצירה אישית של  .7.1.4

הקשורות בסרטון הנ"ל הנן בבעלות המציע וכי הוא רשאי על פי דין להעניק לעורכת התחרות את 

 זכויות השימוש כאמור לעיל בסרטון המוגש על ידו במסגרת ההצעה.מלוא ה
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 : שונות .8

 בדבר אחריםפרסומים  לבין זה תחרות תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .8.1

 .ועניין דבר לכל, זה תחרות תקנון הוראות תגברנה, התחרות

 ו/או לשנות האריך ו/או לקצרבטל את התחרות ו/או להזכות ל שמורה ו/או מי מטעמה התחרות כתלעור .8.2

 הבלעדי. העל פי שיקול דעת מועדי התחרות ו/או שלביה והכלאת 

 התחרות שמורה הזכות לשנות את מספר ו/או סכום הפרסים במהלך התחרות.  כתלעור .8.3

בתקינות וזמינות רשת  ,בין היתר ,עריכת התחרות תלויההמציע מאשר בהשתתפותו בתחרות כי ידוע לו ש .8.4

התחרות כל  כתפייסבוק וגורמים נוספים בהם אין לעור רהתקשורת, המערכות הממוחשבות, זמינות את

ו/או דרישה מאת עורכת התחרות הנובעת  על כל תביעה ו/או טענה ציעשליטה ועל כן מוותר בזאת המ

 .מכשלים במערכות המפורטות לעיל

ישא באחריות לכל תהתחרות לא  עורכתהינו האחראי הבלעדי לתוכן היצירה וכי  המציעמובהר בזאת כי  .8.5

 בי היצירה.נזק ו/או תביעה ו/או טענה של צד שלישי לג

יצירה או כל סרטון,  מדף הפייסבוקהבלעדי להסיר  ה, על פי שיקול דעתתהיה רשאיתהתחרות  כתעור .8.6

התחרות תהיה שמורה הזכות לחסום ו/או להגביל  כת. זאת ועוד לעורלדעתה הודעת מלל שאינם הולמים

משום  ציעתיו של המלאתר התחרות ללא צורך בהודעה מוקדמת במידה ויש בפעולו מציעאת נגישותו של 

 פגיעה או הפרעה לקיום התחרות.

הדין החל על התקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי  .8.7

 אביב. -המשפט המוסמכים במחוז תל


