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 פרס  תנושא פעילות מקיימת  "(ויקטוריבע"מ )"  ויקטורי חברה לניהול והשקעות א.ב.א.חברת 

 "(. הפעילות"( בהתאם לתנאי תקנון זה )"הפעילותעמוד )"  ויקטוריבעמוד הפייסבוק של 

 

 מבוא  .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין   .1.1

, תגברנה הוראות  הפעילותפרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר 

 תקנון זה. 

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון   .1.2

 נקבה ו/או רבים. 

לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי   ןהסעיפים הינ החלוקה לסעיפים וכותרות  .1.3

 פרשנות.

מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג   .1.4

 והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

 

 הפעילותתקופת  .2

  2020בפברואר  14 ליום, ועד 2020בפברואר  11מיום  היא הפעילותתקופת  .2.1

 "(. הפעילותתקופת זה )"  ובתקנון  הפעילות( ובהתאם למפורט בעמוד כולל)

להאריך ו/או לקצר את תקופת  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או ויקטורי .2.2

ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת,  הפעילות

, ולא תשמע ו/או תתקבל כל הפעילותבאמצעות הודעה שתפרסם בעמוד 

 ו/או מי מטעמה בקשר לכך.  ויקטוריתביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד 

לאחר סיום תקופת   לפעילותלא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה  ויקטורי  .2.3

או בעמודי /ו  הפעילותשתופענה בעמוד  לפעילותת בגין קישוריות , לרבוהפעילות

 דרךו/או בכל  באינטרנט השונים ויקטורי באתריאו /ו ויקטורי פייסבוק אחרים של 

 . הפעילות, לאחר תקופת אחרת

 בפעילותתנאי השתתפות  .3

ובכפוף לאמור   הפעילות בעמוד תנהל בהתאם להוראות המופיעות ת הפעילות .3.1

 בתקנון זה.

, ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עומד בכל התנאים הבאים הפעילותלצורך  .3.2

( הוא 2הוא גולש בעל חשבון פייסבוק פעיל; ) (1"(: )משתתףבמצטבר )" 

( הוא מילא וממלא אחר הוראות 3. )בעמוד הפעילות ויקטורי( של fan"אוהד" )

   .ויהיו   ככל, הפעילותהמפורטות בעמוד  בפעילותזה והוראות ההשתתפות  תקנון



ו/או לפסול את   בפעילותרשאית לפסול את השתתפותו של משתתף  ויקטורי  .3.3

זכייתו של משתתף בפרס )ככל שזכה( ו/או לדרוש את השבת הפרס )ככל 

חשד בקשר  ויקטורישזכה(, בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל 

לאחד או יותר מאלה: )א( המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; )ב( 

באופן שיש בו   המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; )ג( המשתתף פעל

משום פגיעה או חשש לפגיעה במשתתפ/ים אחר/ים או גולשים אחרים ו/או 

ו/או מי מטעמה  ויקטורי. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי ויקטוריב

 בקשר לכך.

, כי ההשתתפות במבצע כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון באתר יובהר .3.4

, פייסבוקנך רשום במסגרת אתר . באם איהפעילותלאורך כל תקופת  פייסבוק

ולפי   פייסבוקביכולתך לבצע רישום בהתאם לתנאים ולהוראות המצויים באתר 

תנאי השימוש הנהוגים בו, לרבות מתן הסכמתך לכלל ההרשאות הנדרשות 

במהלך הרישום כאמור לצורך השתתפות במבצע. יובהר, כי   פייסבוקבאתר 

  באחריותו של המשתתף בלבד וויקטורי הואהשימוש בו ו פייסבוקרישום לאתר 

לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפים באתר 

 .  פייסבוק

  ולנטיין את פעילות  הפעילות בעמוד  ויקטוריתקיים  הפעילותבמהלך תקופת  .3.5

לכתוב בתגובה לפוסט את סיפור ההיכרות  הגולשיםיתבקשו במסגרתו 

שלושת הסיפורים המרגשים  "(,הסיפור)"  הרומנטית שלהם שהתחיל בסיפור

רסמו אותם יזכו את המשתתפים שפביותר  הפופולריים ו/או  ו/או המפתיעים

  בפרס.

 רק סיפורים שיפורסמו כתגובה לפוסט, ישתתפו בפעילות.  .3.6

 והפרס  ההזוכ .4

 הפרס

₪ לכל זוכה,  200הוא כרטיסי שי לרכישה בסניפי רשת ויקטורי, בסך הפרס  .4.1

   "(.הפרס)"  והכל בהתאם לתנאים הנקובים על גבי הכרטיס עצמו

לחשבון  בהודעה "פרטית"  לזוכים, תימסר םבדבר זכיית לזוכים הודעה .4.2

בהתאם להנחיות   לפעול ו יידרש הזוכים"(. הזכייה הודעת)"  הפייסבוק שלהם

 : לרבותבהודעת הזכייה על מנת לממש את הפרס,  שתפורטנה

 בסניפי ויקטורי, בתיאום מראש. יתבצע הכרטיסים איסוף .א

ובכפוף   ויקטורינציג עם הצגת תעודת זהות תקפה בפני  הלזוכ יימסרהפרס  .ב

לחתימתו של הזוכה על אישור קבלת הפרס בנוסח ובתנאים שייקבעו על ידי  

 .באופן בלעדי, ובלבד שהזוכה עמד בכל תנאי תקנון זה ויקטורי 

ימים   7השיב זוכה בפרס להודעה ו/או לא הגיע לאסוף את הפרס, בתוך לא  .ג

עמד באחד או התברר כי לא לא  מהמועד שנשלחה אליו הודעת הזכייה ו/או

יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס 

ו/או לעשות  בפרס זכייתורשאית לבטל את  ויקטורימכל סיבה שהיא, תהיה 

בפרס כפי שתמצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול  

ל הזוכה או של כל דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ש

משתתף אחר לעניין זה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת 



הפרטים האישיים בעמוד הפעילות, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה חלה 

על הזוכה עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 ו/או מי מטעמה בעניין זה.   ויקטוריכנגד 

)בין המרה מלאה ובין  סבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרההל אינוהפרס  .4.3

 , לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.  המרה חלקית(

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון  .4.4

או בקשר למימוש /וזה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה 

, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, נסיעותהפרס, לרבות כלכלה, 

ל הסידורים כן הזוכה אחראי לבדו לעשות את כ-יחולו על הזוכה בלבד. כמו

ולקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך מימוש הפרס )אם יש צורך בכך( והוא 

 בקשר לכך. ויקטורימוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 במקרה של אובדן הפרס, לאחר שנמסר לזוכה.שא באחריות ילא ת ויקטורי  .4.5

שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או  ויקטורי מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה,  .4.6

לבטל את הזכייה של מי מהזוכים ו/או לדרוש את השבת הפרס, אם, על פי 

שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותו זוכה משום הפרה של הוראות תקנון 

 זה ו/או הוראות כל דין. 

 קניין רוחני .5

הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר  ויקטורי .5.1

, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן  הפעילותו/או לתכני  לפעילות

 מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת.  

להשתמש,  למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין  .5.2

כאמור   ויקטורילהעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של 

)לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם  

מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת 

 בכתב ומראש.  ויקטורי 

ם שיתפרסמו ע"י הגולשים, יהיה שייך לויקטורי,  הקניין הרוחני בכל התכני .5.3

שתוכל לעשות בו כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לשלם למפרסם 

 תמורה כלשהי. 

בעצם פרסום התוכן, מתחייב המשתף ומאשר כי הוא בעל הזכויות הבלעדי  .5.4

 בתוכן המתפרסם על ידו.  

 הגבלת אחריות .6

ו/או מי מטעמה לא תישא בחבות או באחריות  ויקטוריבכל מקרה ובשום מצב  .6.1

כלשהי לכל אחד מאלה )וזאת בין אם האחריות נובעת מכח הסכם או דין(: )א( 

כל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים )לרבות הפסד כלכלי, 

אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב(, אשר  

  הפעילותו/או עמוד  הפעילותמשתתף או לצד שלישי כלשהו בקשר עם יגרמו ל

ו/או מי מטעמה; )ב( כל הוצאה, אובדן או נזק  ויקטוריו/או מעשה או מחדל של 

שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתתפים ו/או גולשים אחרים; )ג(  

ים  כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של צדד



שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, אתר פייסבוק או ספקי תקשורת )לרבות בקשר 

לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת(; )ד( כל הוצאה, אובדן או  

נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע )או  

או רשת תקשורת אחרת; ניסיון לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי תקשורת 

)ה( כל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של 

; וכן )ו( כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם הפעילותתכנים מעמוד 

 ו/או מי מטעמה.  ויקטורי נסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת 

ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן  ויקטורי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .6.2

)לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  בפעילותכלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש 

האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק( אשר  

יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח 

, ואלו לא יזכו אף משתתף ויקטוריאו מחמת אירועים שאינם בשליטת /עליון ו

 ויקטורי בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה 

, לשנות את תנאיו, הפעילותרשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את 

לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה  

ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע.  הפעילותכאמור תיחשב כתוספת לתקנון 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות  

זכות כלשהי בקשר לפעולות   למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או

אינה ולא  ויקטורי עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי  ויקטוריבהן תנקוט 

תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב,  

שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף 

עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב  כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר

 כאמור.  ויקטוריהפעולות שתנקוט 

המשתתפים מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות,  .6.3

מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות 

ע מכלליות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרו

האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים 

במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש טקסטים שהוזנו על ידי מי מהמשתתפים ו/או  

תפים מוותרים על כל טענה כלפי  במועד ההשתתפות של כל משתתף, והמשת

 ו/או מי מטעמה בקשר לכך.  ויקטורי 

 כללי .7

והינו חוזה לכל דבר ועניין.  בפעילותאת תנאי ההשתתפות תקנון זה מסדיר  .7.1

, מהווה בפעילותהתקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות 

 הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול אתר   הפעילותידוע למשתתף כי  .7.2

 "פייסבוק" ואין לקשרו אליה.

תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול  ויקטורי .7.3

ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם  הפעילותדעתה המוחלט והבלעדי, את 

ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, והמשתתפים 

 מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.



שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא  ויקטורי  .7.4

באתר ומו מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרס

. באחריות /https://www.victory.co.ilהאינטרנט של ויקטורי בכתובת 

המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע,  

מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, 

 בכל עת.   כפי שיהיו

על פי תנאי שימוש ו/או  ויקטוריאין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של  .7.5

 תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.  

כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו   .7.6

 בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון. 

לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים  ויקטוריהגות של כל התנ .7.7

 .כויתור שלה על האמור בתקנון זה משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב

הוא אך ורק בבתי  לפעילותמקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור  .7.8

 ישראל. יחולו אך ורק דיני מדינת הפעילותהמשפט המוסמכים בתל אביב ועל 

 

 מאחלת למשתתפים בהצלחה.  ויקטורי 
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