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 ' " פעילותהאתר "

פרסים  תחרותי  זיכרון  משחק   בסיס  נושא    להלן   כמתואר  מהירות על 
 ; בתקנון זה

 

 " פעילויותה"

 "משתמש" ; טרנטמשתמש ברשת האינ
 

  -בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב
מ,  1962 טופס  אשר  את  בהפעילות   הההרשמילא  עומד "  באתר    ואשר 

 . תנאי תקנון זהב
 

 " משתתף"

פרטיו כהלכה,    אתר הפעילותהמופיע במקוון  טופס   מילוי  ורק לאחר 
 שתתף בפעילות. יוכל משתמש לה

 "טופס הרשמה"

  
במהלך כל    6.8.2021ום  ועד לי   19.7.2021  יום מ החל    םלות תתקייעי הפ

השבוע ביממה  24,  ימי  כי  .שעות  מובהר,  האמור  אף  עורכת    על 
ה או  צרלק  , להאריכה,ילותעפ ת התקופאת    שנותרשאית ל  פעילויותה

 .יד עבלה יקול דעתהפי ש-, על מוחלט ן לבטלה באופ
 

 " פעילותקופת הת"

 פרשנות  .2

בדבר   אחרים כלשהם  ת תקנון זה לפרסומיםבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראו 2.1
  יין.לכל דבר וענ , תגברנה הוראות תקנון זהובמדיות השונות הפעילות לרבות בעיתונות 

 י פרשנות.  רכלצ תשמשלא  בד ות בלנוחיולשם   ההינ תרות הסעיפיםכום ולסעיפי החלוקה 2.2

 כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה.  התקנון 2.3

 ותהשתתפואופן ה תהפעילו .3

הפעילות,   3.1 שונותבמסגרת  פרסומיות  במדיות  הפעילות  עורכת  ל   ,תפרסם  השתתף  ל  ציבורהזמנה 
ידי  לות  בפעי לא על  האינטגלישה  ידרנטתר  בפעילות  להשתתף  המעוניינים  המשתתפים  לבצע  רשו  . 

 . "(לותלפעי השמ הר)להלן: " טלפון ודוא"לשם, : האישייםפרטיהם הרשמה לפעילות על ידי מילוי 

בין היתרשיים ישמשופרטים האי  3.2 יצירל  ,,  וכן לשתתפים במקרת קשר עם המצורך  זכייה  שם  ה של 
הפרסשלי כן יחת  על  אותם    ם.  למלא  חשיבות  מדוי יש  נכון    קת.בצורה  מילוי  רק  כי  מלא  מובהר, 

 שיים יחשב כהרשמה לפעילות. ואמיתי של הפרטים האי

השתת 3.3 בפעילות  ופטרם  להתוכת  בפעשתנאי  כל  תפות  נדרש  סימון  ילות,  באמצעות  לאשר  משתתף 
השתתפות  ון ובעצם ההסימ  עצםב .  זה  נון קת, כי הוא מסכים לתנאי  באתר הפעילותים  במקום המתא

תקנון  הוכי  ן  תקנוהוראותיו של ה  עליו את   הוא מקבלכי  מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף  בפעילות  
 ן. ל דבר ועניייחול עליו ויחייבו לכ

ף  פני המשתתב  .שהינו משחק זיכרוןמשחק  היועבר המשתתף לעמוד    עילותצוע ההרשמה לפיבלאחר   3.4
תמונותם  יתואמוגות  ז  8  ובהםקלפים    16  יחשפו   הפעי הקשורות    של  יחשפו    התמונות.  לותבנושא 

והמשת קצר  זמן  אלמשך  לזכור  ידרשו  בשדה הקלפיםמיקות  תפים  של התמונות  שיכוסו  לאח.  מן  ר 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprojects.advertis.co.il%2Fpurina%2F&data=04%7C01%7CRinat.Tasker%40il.nestle.com%7Cc2bcfec71ad448ec68b608d94a8822b7%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637622770846997500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gscsibHLzaJj8vDxjCI%2FY8HdkZ7C8K88AEi0%2B1ZvxXE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprojects.advertis.co.il%2Fpurina%2F&data=04%7C01%7CRinat.Tasker%40il.nestle.com%7Cc2bcfec71ad448ec68b608d94a8822b7%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637622770846997500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gscsibHLzaJj8vDxjCI%2FY8HdkZ7C8K88AEi0%2B1ZvxXE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprojects.advertis.co.il%2Fpurina%2F&data=04%7C01%7CRinat.Tasker%40il.nestle.com%7Cc2bcfec71ad448ec68b608d94a8822b7%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637622770846997500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gscsibHLzaJj8vDxjCI%2FY8HdkZ7C8K88AEi0%2B1ZvxXE%3D&reserved=0


 

 

המשהקלפים   את  ידרשו  להפגין  ולתתפים  זומצוא  הזיכרון  הקלפים  את  ביותרזמן  בגות  .  הקצר 
חשף  ישי   –נוסף  קלף  בחירת  לעד  וף  שח  ראישי ש ון  ראש  ףלקר  משתתף יבחה ן שבו  באופ המשחק יתנהל  

הקלפים    שני    –הראשון שנבחר  לף  קשל ה  תואםהאינו הזוג    נוסףהקלף האם      .בעת בחירתו  אף הוא
 )ות הקלפים  התאמת כל זוגו  שחקד להשלמת המפתוחים עיישארו  לפים  ק ה  -  אם הזוג תואם;  גרויס

 . קלהשתנות ממשחק למשח עשויות יקומן מ ותמונות הבהר, כי מו (."המשחק" להלן:

זוגות    8  את כל  יחו לפתוחשהצל תפים  ס המשתעל בסייון של זמן  על בסיס קריטרידורגו    המשתתפים 3.5
   .המשחקיוצג להם עם סיום   קסיים את המשחם ללה מן שלקחמשך הזיותר ו קצר בזמן ה ב םלפיקה

לא יהיו    שתתףמממוחשבת ולכת  מערבאופן אוטומטי באמצעות    ת מופק  צאה הסופיתהתומובהר כי   3.6
 . נהו/או זמן המעהתמונות  רמת קושיו/או  התוצאה ונות לגבית ו/או תלהשגואו /ו  ותטענ

מוגבלת    ההשתתפות 3.7 אחתבפעילות  תקופת    לפעם  במשחק  מר,  )כלו  תלועיפ הבמהלך  ההשתתפות 
מי    לות אות הפעי עורכ מידה ותזהה  ב  .(תקופת הפעילותבכל  ד  לבב  למשחק אחדלכל היותר  מוגבלת  

יותר  ף בפעילות  ת תהשיו האישיים של משתתף כפי שהוזנו על ידו, כי אותו משתתף  י פרטעל פ  המעמט
  .לאותו משתתף לשחק פעם נוספתר  , לא תאפשמפעם אחת

באופן חלקי או    בחירת הזוכים לעיל, עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את שיטת  האמור  למרות   3.8
 י. תה הבלעדשיקול דעל עת, על פי לא, בכמ

 ואופן הזכייה יםרסהפ .4

  , בפעילות  םיפתתשמ ה  רא של  סחיב  רמן הקצר ביותזהמשחק ב  תמו אשהשליפים  שתתהמ  (3)  תששלו 4.1
  3שקי מזון חתולים במשקל    6הכוללת  ,  חודשים  ק לשישהמות שנועדה להספיכבן חתולים  מזו בזכו  י

  (."הראשון"הפרס  )להלן:  כל אחד ק"ג

  ,בפעילות  םיפתתש מה  ראשל  ס חיב  מן הקצר ביותר זהמשחק ב  תא  ומשהשליפים  שתת המ(  5חמישה )  4.2
   (."שניה"הפרס  )להלן:  ק"ג 10מזון חתולים במשקל  שקלת ולהכ  מותכבן חתולים מזובזכו י

  ,בפעילות  םיפתתשמ ה  ראשל  סחי ב  מן הקצר ביותרזהמשחק ב  תמו אשהשליפים  שתתהמ(  10)  עשרה 4.3
   (."לישישה "הפרס )להלן:  ק"ג  3משקל תולים במזון ח שקהכוללת   מותכבן חתולים מזובזכו י

הערכות  סיס  על באו מי מטעמה    על ידי עורכת הפעילות  תה נעש  לשישה חודשים  ות המזוןקביעת כמ  4.4
של    בשילים  חתו  מזוןשל  מומלצת    היכרצכמות  בדבר    עמהמט   מי  ו/או   עורכת הפעילותות של  י עומקצ

יחיד   נתו ולא תה שנה,    חצי  במשךחתול בוגר    הזוכים.  ו ה של המשתתפים ו/אנה לערעור או להשג יה 
ס הגדול יהיו נתונים לשיקול דעתה  שיסופק לזוכים בפר  זוןשל המ  וסוגו  מות המזון, טיבו זה, כבכלל  

או במוצר אחר ו/או  הסבה בסוג מזון ו/ו/או ל החלפה  ניתנים ל היו  לא יעורכת הפעילות ו  של  עדי להב
 שווה כסף. בכסף ו/או ב

על  ם ידורגו  ה  הירת הזוכ לצרכי בח  חק בזמן זהה,את המש  ימושלשהמשתתפים  יותר משני  ככל שיהיו   4.5
המ המשחקהכרונולוגי  ועד  בסיס  את  שיחקו  ראשון  שבו  המשחק  את  ששיחק  שהמשתתף  כך   ,
   .בזמן זהההמשחק  תשלים אשה , על אףידורג כמשתתף הראשון מביניהם

ן  לרכישת מוצרי מזו  המקנה הנחהן  קופו   קבלי  לותלפעישיבצע הרשמה    שתתףמ  כל  לפרסים,  נוסףב 4.6
מזוןשכדלקמן:    פורינהרת  תוצמתולים  לח של    ק"ג(  3)  קטן  חתולים  ק  מז  או  ,₪  30  במחיר  ון שק 

יוצג בסיום המשחק, כאשר  שובר ההנחה    ."(נחהשובר ה)להלן: "  50במחיר של  ק"ג(    10) חתולים גדול  
וית זוגות הקלפים  כל  כתמונה בטלפון    קובץהאפר למשתתף לשמור את  השלים משתתף את פתיחת 

   .יד או במחשב הנייחהני 

 . לפעילות  םו במועד הרישולפון שסופקרוני או בטדואר אלקטכייה תתקבל ב על הזהודעה  4.7

 .לותעיפ הך תקופת במהל חדאובפרס   אחדשובר  משתתף יוכל לזכות רק ב כלמובהר כי  4.8

 הפרסים מימוש  .5

טעמה קשר עם  ילות ו/או מי מיצור עורכת הפע , תבפרסיםת המשתתפים הזוכים  לאת שמולאחר הע  5.1
 "(.  הייהזכדעת הולהלן: " ) .נמסרוהאישיים שטים  ר , בהתאם לפקבלת הפרסותתאם עמם את הזוכים  



 

 

הודעת הזכייה או אי קבלתה    במסירתל כשל  יה אחראית על כ ה טעמה לא תעורכת הפעילות ו/או מי מ 5.2
  הזכיהבלת הודעת  וק על ידי המשתתף    פרטים שגויים בידי המשתמש מכל טעם טכני ו/או עקב הזנת  

 תהיה באחריות המשתתף בלבד.

רשאית עורכת    , תהיה תתףי המשד שגוי על י  פרט הודעת הזכייה עקב הזנת    סירתבמ  כשל   מקרה של ב 5.3
זכאותו   את  לשלול  המשתתף  הפעילות  כזוכה  לפרשל  שיבחר  אחר  למשתתף  הפרס  את  ולהעביר  ס 

 .  בתקנון זהכאמור 

בכל  או    (דוארה  )לרבות באמצעות  זוכהיתו של הלוח לבמשבאמצעות  תיעשה    ומימושםקבלת הפרסים   5.4
  שליחתות  באמצעלרבות    ראה לנכוןתכפי שו  ת הפעילות של עורכהבלעדי  לפי שיקול דעתה    חרתרך אד

במידה  לא תהא כל אחריות  כי לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה  מובהר    ם.ת מוצרישוברים לרכיש
די הזוכה  פרטים שנמסרו על יסיבה שהיא ו/או במידה שהעם הזוכים מכל  ר  ולא ניתן יהיה ליצור קש

   .הפרס  ירתו מס לא אפשרו א /מדויקים ואינם נים ו/או ואינם נכ 

יק  ידהבמ 5.5 ו/א בות התלויו רס מסיבע מועד לאספקת הפולא  בזוכה  ו עקב חוסר שיתוף פעולה מצד  ת 
 . את זכאותו של אותו זוכה לפרסדי דבאופן חד צלבטל  רשאית עורכת הפעילותתהיה  הזוכה, 

לישי.  ולא ניתנים להעברה לכל צד שהינם אישיים    זו  במסגרת פעילות   הפרסיםמובהר במפורש, כי כל   5.6
י או בכל מוצר/פרס אחר, אף  להמרה בכסף או בשווה ערך כספ  לא ניתנים)ים  הר כי הפרס מוב כן    וכמ

 . מכל סיבה שהיא משולמו/או לא רוצה או לא יכול ו/ אם המשתתף לא מימש את הפרס

תנות  ו/או לה  ובכל עת  ל סיבה שהיא ת הפרס מככות לשנות אאת הז  הלעצמ  ומרת ש  עורכת הפעילות  5.7
 ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.  םתנאיבאת הענקת הפרס 

ה 5.8 לרבות  מיהמשתתפים,  כל  ו/או  הפעילות  עורכת  את  פוטרים  ו/או    זוכה/ים,  טענה  מכל  מטעמה 
ו/או איחנזתביעה לגבי כל   אחר, אשר  או כל פגם  /ור במימוש הפרס וק, קלקול, אי תקינות, שיבוש 

ב  ו/או אשרייגרם לפרס   בע יתגלה  ייגרם  ו/או אשר  לא תהיה    עורכת הפעילותימוש הפרס.  מבות  קו 
 מימושו. -עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי אחראית לכל נזק ו/או 

  ו של המשתתף זכאותכי    ,ם סברהא  לפרסשל משתתף  זכאותו    שאית לבטל אתר  תהא  עורכת הפעילות 5.9
קנון, הפרה של כל דין או  תשל ה  ל מרמה, עבירה, הפרה ע מעשה שהושגה תוך ביצו  מורהלהטבה הא

א  היה  אפילו  )זאת  לב  תום  משתתף  בחוסר  אוותו  זכאי  לה  עשוי  זכאי  מעשה    לפרס יות  בלא  אף 
ת הפרס  הבלעדי, את הענק  תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה   ותעורכת הפעילכמו כן,    המרמה(.

ו/או    או פעל בניגוד לדין/וזה    ן או בתנאי מתנאי תקנוהפרס ו/  בתנאים למימוש קבלת  ה שלא עמדלזוכ
ומבצע פעולה   א  העול  ה ינשאבמידה  פי שיקו פעילותה  ופי בקנה אחד עם  על  והכל  .  דיעתה הבלעדל  , 

משתתף כי  במפורש  בפעילות    מובהר  מלהשתתף  ו/או  שנפסל  בפעילות  להשתתף  רשאי  יהיה  לא  לא 
    פרס. י לכל יהיה זכא

 כללי  .6

הפעילות ו/או    פעילות זו, שייכות באופן מלא לעורכת  חק נשואמובהר בזאת, כי זכויות היוצרים במש 6.1
 ף מטרה. אחק לשכפל ו/או להשתמש במש ק ו/או לתהיה כל זכות להעתי שתתפים לא מטעמה ולמ ילמ

במאגרי    שמור את פרטיהם האישיים של המשתתפיםאך לא חייבת ל  תהא רשאית  הפעילותעורכת    6.2
הזוכים,    פרסםלו/או  מידע   של  שמותיהם  למשתתפים  את  לפנות  הסכמתם  וכן  את  ולבקש  הזוכים 

למסור דברים  ם, ובכלל זה להצטלם ות זכייתחרים אודו ו פרסומים א מודעות ו/א ליטול חלק בכתבות,
 ב.   תו בכבעל פה א

לא  ,  בפעילותלהשתתפות  מובהר ומוסכם, בהקשר זה, כי )א( הגם שמסירת פרטי המשתתף היא תנאי   6.3
חובה כל  דהוא  מאן  על  נתונים   מוטלת  למסור  לעורכת    שבדין  יוכל  )וא   הפעילותאלה  לא  אז  ולם 

שלה  י המשתתף במאגר מידע  עשויה לשמור את פרט  תהפעילו  )ב( עורכת; וכן כי  (תבפעילושתתף  לה
)לרבות  /ו העסקיים  לצרכיה  הנ"ל  המשתתף  בפרטי  שימוש  לעשות  וכן  אחר,  של  משלוח  או  לשם 

ד להעביהודעות  גם  כמו  למשתתפים(,  קשורים  וא"ל  לתאגידים  וחבררם  אם  חברות  )לרבות  ות  לה 
תהא   הפעילות עורכת ות הדין; וכן כי )ג( ף להוראהכול בכפוסקיים שלה, ו לשותפים עאחיות שלה( ו/א

 העביר את פרטי המשתתף אל מחוץ לגבולות המדינה.  לאית רש

אלה מצמצמים את  ערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים  עורכת הפעילות מיישמת מ  6.4
דירה  מוחלט חול באופן  בהם כדי לשלל ידה, אין  לנתונים שיאספו ע  מורשית-הסיכונים לחדירה בלתי



 

 

ן מוחלט מפני  כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופיבת,  כת הפעילות אינה מתחי כאמור. לכן, עור
 ע שייאסף בהקשרים אלה. מורשית למיד-גישה בלתי

מסכ  6.5 הוא  כי  מצהיר  בשמו  המשתתף  לשימוש  ב  ל עים  זכייתו  על  להודיע  של  אתמנת  האינטרנט  ר 
   .תהחברתיו ותו/או ברשת  פעילותכת ה עור

המשתתף  בפעילות    תפותותשהב 6.6 ומצהיר  מאשר  כי  /ומסכים,  להשתתף  הרוצה  אאו  התקנון  קרא  ת 
ק  ומקבל עליו וגם אם לא  הוראותיו  כי  רא אאת  ו/או הרוצה להשתתף  ת התקנון מסכים המשתתף 

 ן.  ון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר וענייתקנ

הפעילות ע 6.7 הפע רשאי  ורכת  את  לבטל  ו/או  להפסיק  ו/ת  לשנ ילות  את או  שינויים  לר  ה תנאי  ות  בות 
 הבלעדי.   דעתהיקול פי ש ה, מכל סיבה שהיא, עלזסבירים בתקנון 

  ותעורר במהלכ תבכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה ש פית הסו הפוסקת ורכת הפעילות תהיה ע 6.8
  צוינוין אם  ילות, בבמהלך הפע   רשייווצתי צפוי  או כל מצב בל  עיהב,  תקלהו ובנוגע לכל  או בקשר עמ

 . ל כךכל טענה בשף לא תהיה תולמשת תקנון זה ובין אם לאובמפורש ב

 ובני משפחותיהם. ה  ו/או מי מטעמפעילות  כת העורסורה על מנהלי ועובדי  ההשתתפות בפעילות א 6.9

או    ףכלפי המשתתאינם אחראים    הטעמאו מי מ/ו  עורכת הפעילותספק מובהר בזאת, כי  למען הסר   6.10
בעלכ ה  לפי  של  אחר  לכלמשתתף  החיים  ו/או  רכוש  ו/או  גוף  ייג  נזק  על  לב  אוו/למשתתף  רם  אשר 

  וו/או עקב השתתפות ו/או אי זכייתו  ו  בפרס כלשה  וית עקב הפעילות ו/או בשל זכילאחר    החיים ו/או
ו/א ב נזק  פעילות  עקיף  ו  או  הפעילותישיר  במהלך  נזק  ו/א  שנגרם  עו  ו/או    ת לרבוהפסד,  קיף,  ישיר 

 .ייגרם במהלך מימוש הפרסיםשעקיפות,  ו  אישירות   הוצאות

לגרומ 6.11 לעיבלי  מהאמור  הע  כי  שתתףמל,  ומאשר  שתיפולנה    מצהיר  שיתכן  לו    בניהול  שגיאותידוע 
כל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות  רנט, וכי בהפעילות ו/או תפעולה ו/או באתר האינט

ו  פעילות עילה לכלאו אי ההשתתפות ב /ו ו//תביעה  עורכת הפעילות  וכיו"ב כנגד  או דרישה  או טענה 
איחור או  ין עקב טעות,  יגרם, במישרין ו/או בעקיפ מין וסוג שהוא אשר    ק מכלבגין נזטעמן  או מי מ/ו

 ת. להשתתפות בפעילו משתתףת אי קליטת רישומו של בזה, לרבו כשל בהשתתפות בפעילות וכיוצא

 


