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יורופ .1 יצרנית המותג   בי אם י 'ג סרביסז מונדלז  "  Oreoאיץ,  בתקופת החברה)להלן:  תקיים   )"

של החברה תחת שם המשתמש  אינסטגרם  הפעילות, כהגדרתה להלן, פעילות משתמשים בדף ה

"Oreo_il" :בהתאמה(.   הפעילותפרופיל "-" והפעילות" )להלן ," 

 

ת  ו ל י ע פ ה ת  פ ו ק ת ו ת  ו ל י ע פ ב ת  ו פ ת ת ש ה ל ת  ו א כ ז  ה

כל אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל אשר  .2

השתתפותו בפעילות, רשאי להשתתף בפעילות. על אף האמור מובהר,   במועד  שנים  15על  עולה  גילו  

גילו אי על  כי השתתפות משתתף אשר  עולה  "  18נו  )להלן:  הפעילות  במועד  "( תהא  קטין שנים 

 כפופה לאישור אחד מהוריו )או אפוטרופוס חוקי אחר(, בהתאם להוראות תקנון זה. 

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. .3

התאריכים:   .4 בין  תתקיים  )להלן:    09:59בשעה    13.5.2021ועד    10:00בשעה    3.5.2021הפעילות 

הפעילות" הפעילותתקופת  תקופת  במהלך  יום  כל  שעה  ו   10:00מהשעה    "(.  ביום   09:59עד 

כשלמחרת,   פעילות"-ייחשב  או    ."יום  לקצרה  הפעילות,  תקופת  את  לשנות  רשאית  החברה 

החברה תהיה   במהלך תקופת הפעילות  להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

הפעילות   את  להשהות  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  זמןרשאית,  לצרכים ו  קצרים  לפרקי 

 .טכניים

 

  

ת  ו ל י ע פ ב ם  י פ ת ת ש מ ד  צ י  כ

 יופיע עיגול אשר זז וחושף חלקים ו  פוסט בבפרופיל הפעילות    םיפורסבמהלך תקופת הפעילות   .5

, כפי שיעודכנו של החברה  המתכוניםבבלוג    המופיעים  מתוך הקינוחים  יםקינוחשל    מתוך תמונות

  "(. הפוסט)להלן: " www.oreocake.co.ilבכתובת  מעת לעת על ידי החברה בתקופת הפעילות

  לבצע את   בפעילות  "(, על המבקש להשתתףהמשתתףעל מנת להיחשב כמשתתף בפעילות )להלן: " .6

 הפעולות הבאות במהלך תקופת הפעילות:  כל

פרופיל  , זאת באמצעות  oreo_il  -ב  הפעילותהאינסטגרם בו תתקיים    להיכנס לפרופיל .6.1.1

 ; רם הפרטי שלוגהאינסט

  צורף לכל פוסט בפרופיל הפעילות;תאליו  הפניהאשר לקרוא את תקנון הפעילות  .6.1.2

  איזה קינוח מופיע בתמונה לשאלה    תשובה נכונהבאמצעות תגובה לפוסט הפעילות  לענות   .6.1.3

 "(. פוסט תשובהלציין למי הוא היה רוצה להכין את הקינוח ומדוע )להלן: "ובפוסט 

ש .7 מי  ייחשב  זה  תקנון  לצורך  משתתף  כי  כתגובה   בעצמו העלהמובהר  שלו  התשובה  פוסט  את 

לעיל, וביצע את כל הפעולות הנדרשות בתקנון זה,   6.1.3כאמור בסעיף  לפוסט בפרופיל הפעילות  

   .ולא כל אדם אחר שהוא, בין אם מוזכר/ים בפוסט התגובה של המשתתף ובין אם לאו

מסכים, מאשר ומצהיר כי   בפעילות  בעצם השתתפותו בפעילות המשתתף ו/או המבקש להשתתף .8

קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו ותנאיו באופן בלתי חוזר וגם אם לא קרא את  

התקנון בפועל מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף, באופן בלתי חוזר, כי תקנון זו יחול עליו  

 ויחייבו לכל דבר ועניין.  
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ב .9 כי רק משתתף שלמען הסר ספק מובהר  בסעיף  זאת,  בכל התנאים המפורטים  לעיל    6.1עמד 

 פוסט התשובה שלו נקלט בפועל בפרופיל הפעילות ייחשב כמשתתף בפעילות. וש

ה  בפעילות  המשתתף .10 לפוסט  הבלעדי  האחראי  הנובעות   תשובה הוא  ולהשלכות  לתוכנו  שלו, 

בי אחרים,  ובמקומות  הפעילות  בפרופיל  פרסומו  ו/או  ידי  ן  מהעלאתו  על  נעשה  הפרסום  אם 

 . כלשהועל ידי החברה או על ידי צד ג'  המשתתף,

יכלול תוכן אשר איננו הולם ו/או בלתי חוקי   התשובההמשתתף מאשר כי ידוע לו שאסור כי פוסט   .11

ו/או שמפר כל   ו/או טורדני ו/או בעל תוכן מיני ו/או פוגע בפרטיות ו/או פוגע בזכויות צד שלישי 

"   דין פוגעני)להלן:  מתחייב  פוסט  והוא  ל"(  פוסטים כתנאי  להעלות  לא  בפעילות  השתתפותו 

 פוגעניים.  

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, תשובה שהואהחברה רשאית לפסול כל פוסט   .12

דרישה ו/או תביעה ולמחוק אותו מפרופיל הפעילות, ולא תהיה למשתתף כל טענה,  "  פוגעני"פוסט  

 כאמור.  תשובה כלפי החברה בגין פסילה או מחיקה של פוסט

ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ביחס לפוסט   .13 ו/או פורסם   תשובההחברה  שהועלה 

בפרופיל הפעילות ובמקומות אחרים כאמור ולתוצאות פרסומו )לרבות כל נזק, אובדן, חסרון כיס  

 צד ג' כלשהם עקב כך(. ורווח שיגרמו למשתתף או ל

 מאשר המשתתף לחברה באופן בלתי חוזר כי:  תשובהבהעלאת פוסט ה .14

 על ידו והוא הינו בעל מלוא הזכויות בתוכן המופיע בו. הועלה   תשובהפוסט ה .14.1.1

ו/או בפרסומו )ככל שיפורסם( כדי לפגוע ו/או להפר זכויות תשובה  אין בהעלאת פוסט ה .14.1.2

 להיות קיימות לצד שלישי כלשהו. אשר קיימות ו/או עשויות 

להשתתפותו   .14.1.3 קטין  משתתף  של  אחר(  חוקי  )או אפוטרופוס  הוריו  של  אישור  התקבל 

 בפעילות.   

 , אם וככל שמוזכרים: המוזכרים בפוסט התשובהכל האנשים  .14.1.4

ה .14.1.4.1 בפוסט  להזכרתם  מדעת  לצורך    תשובההסכימו  המשתתף,  ידי  על 

ה פוסט  ולפרסום  בפעילות  בכל  בפרו  תשובההשתתפותו  או  הפעילות  פיל 

 צורה אחרת שהיא, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.  

ה .14.1.4.2 לפוסט  ביחס  להם  להיות  זכות שעשויה  כל  על  זה תשובהויתרו  ובכלל   ,

ו/או    תשובההזכות לקבל מהחברה תמורה כלשהי בגין הזכרתם בפוסט ה 

 לרבות תמלוגים או כל תמורה אחרת שהיא.תשובה, פרסום פוסט ה

ה ו/או לכל גוף אחר הקשור לפעילות, בארץ או בחו"ל, במישרין או הוא מעניק לחבר .14.1.5

באמצעות צד שלישי, את הזכות המוחלטת להשתמש, ללא הגבלה, בשם של המשתתף 

ו/או בפרטיו האישיים ו/או בכל פרט אחר שמסר ו/או שהגיע לידיעת החברה בקשר עם 

ה ופוסט  שלו  תמונה  לרבות  בפעילות,  כן  המידע")להלן:    תשובההשתתפותו  כמו   .)"

המשתתף מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את המידע, בכל צורה ובכל  

 מדיה שהיא, לפי בחירת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בפרופיל הפעילות. 

הוא מוותר על כל זכות שעשויה להיות לו לאשר, בכל שלב שהוא, את אופן השימוש  .14.1.6

 ות כספית או אחרת, בקשר עם שימוש כאמור. במידע ולא תהיה לו שום זכ
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יישאו באחריות   .15 מי מטעמה לא  ו/או  ג' כלשהי  החברה  לצד  ו/או  למשתתף  יגרם  נזק אשר  לכל 

כלשהו עקב ו/או בקשר עם השתתפותם בפעילות ו/או מימוש הפרסים, והמשתתף פוטר בזאת את  

או   הפסד, אובדן  נזק,  לכל  חוזר מאחריות  ובלתי  סופי  באופן מוחלט,  מי מטעמה  ו/או  החברה 

תתפות בפעילות, זכייה ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מההש

 קבלת פרס ומימושו.   

המשתתף מאשר כי הוא מודע לכך, כי עריכת הפעילות תלויה, בין היתר, במערכות ממוחשבות  .16

אתר   לרבות  בכתובת  שונות,  ה  www.oreocake.co.ilהחברה  אין אינסטגרםויישום  שלחברה   ,

שליטה עליהם. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או  

ימנעו ו/או  שישבשו  תנאים  יווצרו  אם  הפעילות,  תקופת  במהלך  של חלקי,  דעתה  שיקול  לפי   ,

 את המהלך התקין של הפעילות.  החברה,

ישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או מי מטעמה לא י .17

לגישה בלתי מורשית לנתונים או לתקלות אחרות, הקשורות בפרופיל הפעילות, ברשת האינטרנט, 

 או מערכת ממוחשבת אחרת, לרבות מחיקת נתונים.יישומון בשרתים או בכל 

ל טענה כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כ .18

ה  פוסט  פוסט התשובה  או מחיקתו  ,  שהעלה או שלחתשובה  בקשר עם אי קליטת  מפרופיל  של 

 הפעילות. 

לרבות  המועלים ו/או מפורסמים בפרופיל הפעילות   תשובהפוסטי התיעוד החברה לגבי  מובהר כי  .19

של פוסטי התשובה ראיה מכרעת לעצם העלאתם    ה יהו  או רישומיה  מערכות המחשב של החברה ב

 ו/או חוסר במידע שנקלט כאמור.  קשר עם כך ידי משתתף ולא תועלה כל טענה ב-על

 
ם  י ס ר פ ה ו ם  י כ ו ז ה ת  ר י ח ב ן  פ ו א ו ד  ע ו  מ

  ם י נציגשלושה  ממורכבת    אשר תהא  ,במהלך תקופת הפעילות ועדת שופטיםשני ימי פעילות  מדי   .20

שעמדו בתנאי    "(, תבחר מתוך כל המשתתפיםהועדה)להלן: "  ממשרד הפרסום ברוקנר יער לוי

, שכולל תשובה נכונה ביחס לשאלה מהו הקינוח המסתתר בתמונה פוסט תשובהשהעלו  התקנון ו

ההחלטה על פוסט ")להלן:    מרגש, מעניין או מיוחד  ,, שהינו, לדעת הועדה  אחדנבחר  פוסט תשובה  

 .("התשובה הנבחר

החלטה על פוסט התשובה הנבחר ה  את שני ימי פעילות  כל    לאחר  ,18:00  עד השעההחברה תפרסם   .21

פוסט התשובה הנבחרשמו של    אתובפרופיל הפעילות   כפי שהוא מופיע  ,  המשתתף שהעלה את 

זוכים במשך כל   5(. בסה"כ יבחרו  "  הזוכההנבחר )להלן: "  תשובהבפרופיל ממנו הועלה פוסט ה

ו/או   מובהר כי החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג ולפרסם את שמות הזוכים.  תקופת הפעילות

התשובה    המשתתפים בפוסט  שהוזכרו  האנשים  הזוכיםו/ו/או  עם  בקשר  אחר  מידע  ו/או   או 

, כולם או חלקם, במהלך תקופת הפעילות ו/או האנשים שהוזכרו בפוסט התשובה  המשתתפים

 . , לפי שיקול דעת החברהילות ובמקומות אחריםולאחריה, בפרופיל הפע

לעיל, מובהר כי החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג ולפרסם את פוסטי  21 מעבר לאמור בסעיף .22

, כולם או חלקם, במהלך תקופת הפעילות ולאחריה, זוכים ה, או מידע אחר בקשר עם  תשובהה

צוין בתקנון זה, החברה אינה מחויבת  בפרופיל הפעילות ובמקומות אחרים. יובהר כי, למעט כמ

 . הם הזוכיםלפרסם או להודיע בכל צורה שהיא מי 

יקבע על ידי החברה זוכה אחד בלבד אשר יהיה זכאי לקבל תשובה נבחר  מובהר כי בגין כל פוסט   .23

המוזכר   אחר,  אדם  כל  כי  ספק  הסר  למען  מובהר  זה.  לתקנון  בהתאם  פרס  בפוסט  מהחברה 

תמורה פרס או כל  )זולת המשתתף עצמו( לא יהיה זכאי ל   של המשתתף שהוכרז כזוכה  התשובה

 .מהחברה בקשר עם האמור כלשהיאחרת 
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  Oreo   מוצרי  לקבלתזכות  "( המקנה  הפרס " או "השוברכל אחד מהזוכים ישלח שובר )להלן: "ל .24

גבי  ה על  השובר. תוקף המימוש של ניתן למימוש באחת מרשתות השיווק בישראל, כפי שיצוין 

 השובר, ותנאים נוספים, יפורטו על גבי השובר.  

באמצעות .25 מהזוכים,  אחד  כל  עם  קשר  החברה  תיצור  בחירתם,  ל   לאחר  הודעה    פרופיל שליחת 

ה  האינסטגרם פוסט  העלה  החברה תשובה,  ממנו  לנציג  ימסור  זוכה  כל  הזכייה.  על  לו  ותודיע 

לו, כתובת דואר אלקטרוני שלו, צילום תעודת זהות כאמור את שמו המלא, כתובת המגורים ש

את  בדואר  לזוכה  שלו ומספרי הטלפון שלו לצורך יצירת קשר ותיאום קבלת הפרס. החברה תשלח  

 . הפעילותשבועות מיום סיום  3עד הפרס 

הינו קטין, קבלת הפרס תהא כפופה לקבלת אישור בכתב להשתתפות הקטין    יםזוכמי מהאם   .26

ידי אחד מהוריו )או -קבלת הפרס, חתום על ל)ובכלל זה אישור הוראות תקנון הפעילות( ו בפעילות  

ידי אפוטרופוס חוקי אחר( וכן צילום תעודת הזהות של ההורה המאשר )או של האפוטרופוס -על

הכולל את ספח תעודת הזהות במסגרתו מצוין שמו של הקטין המשתתף, וזאת לא    ,החוקי האחר(

 "(. אישור אפוטרופוסת ממועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה )להלן: "שעו 48 -יאוחר מ

מובהר כי זוכה, אשר לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל מהחברה זיכוי  .27

ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר. מובהר ומודגש בזאת, כי הפרס או המוצרים הכלולים בו אינם 

א למוצר/ים  להמרה  או  להחלפה  לשווהניתנים  לכסף,  אחרת -חר/ים,  הנאה  לכל טובת  או  כסף 

 כלשהי. 

מפניית החברה בתוך שלושה ימים    לעיל  25לא סיפק פרטים כנדרש כמפורט בסעיף    זוכהש  ככל .28

לעיל, או לא    26ובמועד כמפורט בסעיף    , או שלא המציא לחברה אישור אפוטרופוס כנדרש אליו

או  הוגן,  שאינו  באמצעי  נעשתה  הזכייה  כי  החברה  החליטה  אם  או  זה,  תקנון  בהוראות  עמד 

מסויים   תהא החברה רשאית לקבוע כי זכייתו של זוכה  של החברהבתום לב  במקרה של טעות  

, והכל לפי  "(הזוכה החדש)להלן: " אחר תחתיוולקבוע זוכה  ,"(מקוריהזוכה ה)להלן: " מתבטלת

דעתה הבלעדי של החברה.   הזכייה שלו שיקול  ביטול  על  לזוכה המקורי  תודיע  במקרה כאמור 

 לעיל.  25באופן המפורט בסעיף  והכל ותיידע את הזוכה החדש על זכייתו

או את  פרס  את הלחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות   .29

לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כנגד   ולתת פרס חלופי, ולמשתתף ו/או לזוכההרכבו  

 מי מטעמה.

)למעט   הזכות לקבלת הפרס הינה אישית של הזוכה ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר .30

  .קטין( זוכה שהואה של רלאפוטרופוס במק

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה וכל גוף   בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה .31

בעקיפין,   או  במישרין  הקשור,  ודבר  עניין  בכל  מאלה,  מי  מטעם  מי  או  בפעילות,  הקשור  אחר 

האמור   לגרוע מכלליות  ומבלי  לרבות  הזוכהבפעילות,  בחירת  לאופן  הקשור  בכל  וקבלת   לעיל, 

הפרס, בקשר עם טיבו, איכותו, תכונותיו, ביצועיו, תקלות או שימוש בפרס, לביטול זכייה והחלפת 

 והתקנון.  הפעילותזוכה ולשינוי תנאי 

  

ת  ו נ ו  ש

ה הוראות תקנון זה יחולו על הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף לבין החבר .32

 ו/או מי מטעמה.

כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה  .33

 בקשר עם אי קליטת פרטי ההתקשרות שלו או מחיקתם ממאגרי הנתונים של החברה. 
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התקנון והנחיות הפעילות הרלוונטיות ממצים ומסדירים את היחסים בין המשתתף לבין החברה,  .34

והנחיות  התקנון  תנאי  לכל  המשתתף  של  מלאה  הסכמה  ומבטאת  מהווה  בפעילות  והשתתפות 

 הפעילות הרלוונטיות.  

ללא החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,   .35

 צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסום הקישור לתקנון בפרופיל הפעילות. 

החברה רשאית לפרסם לפני תחילת תקופת הפעילות ובמהלכה, בפרופיל הפעילות ובאמצעי מדיה  .36

הפעילות,  עם  בקשר  אחרים  ופרסומים  הפעילות,  על  הסברים  הפעילות,  אודות  מידע  אחרים, 

תמו דעתה באמצעות  שיקול  לפי  שונים,  ובאמצעים  במועדים  אחרים,  ופרסומים  סרטונים  נות, 

 הבלעדי של החברה.  

פוסטי   .37 כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את  המידע   תשובה,המשתתף מסכים ומאשר 

ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת  -והפרטים שנמסרו על

, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף  קשר עימו

מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או 

וצדדים  לקוחות  עם  סוג  מכל  עסקאות  לעשיית  ו/או  סטטיסטיות  למטרות  אחרים,  גורמים 

 מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.  שלישיים, ולצרכים

אלקטרוני,  .38 דואר  באמצעות  )לרבות  פרסומת  דברי  לקבלת  הסכמה  מהווה  בפעילות,  השתתפות 

פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל(, כמו כן למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד 

במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהתקבל אצל החברה, ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור,  

 החברה ו/או בשמירת המידע ו/או עשיית שימוש בו.

ו/או  .39 הפעילות  ביטול  על  עת  בכל  להודיע  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  החברה 

  הפסקתה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, כולל פוסט שהועלה על   .40

פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה -החברה לפרופיל הפעילות, בכתב או בעל  ידי

 והן אשר תקבענה.

הקשור  .41 בעניין  התדיינות  בכל  ובלעדית  ייחודית  מקומית  שיפוט  סמכות  בזאת  מקנים  הצדדים 

לפי  יפו,    – אביב    -בפעילות ו/או בהוראות אלה ויישומן אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל

 דיני מדינת ישראל.

בע"מ, עובדי (  1968דיפלומט מפיצים ) עובדי חברת  ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה,   .42

וכל מי מטעמם, לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים   "לוי- יער-ברוקנרמשרד הפרסום "

זוג,    בן  –"בן משפחה"    -לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה 

 הורה, ילד, אח/ות.  

החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרסים. במידה שהפרסים, כולם או   .43
 חלקם, יגררו תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על הזוכים בלבד. 

הפעילות,  .44 תקופת  במהלך  יופיע,  אליהם  וקישור  החברה  במשרדי  מצויים  התקנון  מן  עותקים 
 ל הפעילות. עותק מן התקנון ניתן יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה. בפרופי

 החברה מאחלת למשתתפים בהצלחה!   .45

 


