
   "לדוגמא אוהד למופת הורה" -הפחתת אלימות ביציעיםפרויקט 

"( יוצאת בפרויקט שמטרתו להביא להפחתה ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "

 של קהל ביציעים במשחקי הקבוצות. באלימות

פעילות נושאת הפרסים, המפורטת בתקנון להלן, ואשר מיועדת סגרת הפרויקט ההתאחדות תקיים במ

 הנוער ומטה.בליגות קבוצות מועדונים  עם להשתתפות של 

, פברוארכנס הסברה שיתקיים במהלך חודש נציג מטעם המועדון יגיע להתאחדות ל ,הפעילותלצורך 

אותם יעביר למועדון, לשחקנים ולהורי  ,הפחתה של אלימות ביציעיםל בו יקבל מידע וכלים ליישום

 .השחקנים

. השלט נועד לצורך צילום  "הורה למופת אוהד לדוגמא" עם הסיסמאשלטים בכנס יחולקו גם למועדונים 

כלפי  האורחת והשופט כשהשילוט מונף על ידם שחקני הקבוצהעם לפני כל משחק בית  של הקבוצה

כית של המועדון עם השחקנים והורי השחקנים, לרבות יצירת ביציע ו/או לצילום בעת פעילות חינו הקהל

 אמנה למשחקים ותלייתה ביציע.

אשטאגים יבוצעו בפוסטים אותה מעלה הקבוצה בעמוד העסקי או בעמודים אישיים של הורי ה

)במקרה שאין לקבוצה עמוד עסקי, יפורסם  השחקנים/מנהל הקבוצה בפלטפורמת פייסבוק/אינסטגרם

. בכל פוסט יש גם לתייג את עמוד הפייסבוק/אינסטגרם של ההתאחדות ג המועדון(בעמוד של נצי

  .לכדורגל

 ניתן לפנות בכל שאלה אל אגף הנוער.

 על שיתוף הפעולה.לכם מודים אנו 

 תקנון הפעילות

 :להלן לצידם המפורטת ההגדרה תהא בתקנון הבאים למונחים -הגדרות .1

 :”הפעילות עורכת“ 1.1

 52134 גן רמת 3591 ת.ד. גן. רמת אצטדיוןההתאחדות לכדורגל בישראל שמקום מושבה 

 "משתתפים" 1.2

רשאים להשתתף בפעילות רק מועדונים להם יש קבוצות בליגות הנוער ומטה, ושנציג מטעמם 

שנציג מטעמו מובהר כי מועדון  .07/02/19 חמישי  השתתף בכנס שיערך בהתאחדות ביום

 לא יוכל להשתתף בפעילות. לכנס,לא יגיע 

     :”הפעילות“ 1.3

עדונים לשלוח נציג מטעמם )רצוי ייערך כנס הסברה בהתאחדות בו יידרשו המו רביעי ביום

יתקיימו בכנס יש להירשם לכנס מראש. . (שילדו משחק במועדון היה הורה מתנדבהנציג יש

כיצד אלימות ביציעים, כדי לאפשר לנציג המועדון לקבל כלים וחומרים  פאנל בנושאהרצאות ו

 ההורים והשחקנים בקבוצות.צוות המועדון, להעביר את המסר הלאה בתוך המועדונים אל 

 ".הורה למופת אוהד לדוגמא" סיסמאבכנס יחולקו שלטים על ידי ההתאחדות עם ה

ה האורחת והשופט כשהם מנפים את על המועדון לצלם את קבוצות הנוער ומטה עם הקבוצ

ביציע ו/או לצלם את ההורים והשחקנים בעת פעילות חינוכית של המועדון,  הקהלהשלט לכיוון 

 לרבות יצירת אמנה למשחקים ותלייתה ביציע.



" את  יתייג בהאשטאג או בעמודים אישיים של הורי השחקנים/מנהל הקבוצה המועדון

ואת ההתאחדות  קבוצת הגיל הספציפיתאת המועדון ו את, לדוגמא " #הורה_למופת_אוהד_

ציין את שם עלה את התיוג רק נציג המועדון ויי אינסטגרם/אם אין למועדון פייסבוק) לכדורגל

לילדים ולהורים  חינוכית/קבוצות ו/או כל פעילות הסברתית1המועדון( תמונות מכל משחק של ה

 ביציע.לרבות בניית אמנה בנושא ותלייתה , בנושא

: כל תמונה תיספר פעם אחת  בתמונה.לפחות כמות מינימלית לתמונה הינה עשר אנשים 

 .בלבד )לא ניתן שמספר אנשים יעלו את אותה התמונה(

 הזוכה בפעילות יהיה המועדון שפרסם הכי הרבה תמונות העונות על דרישות הפעילות.

 

 :”הפעילות אתר“

או בעמוד האינסטגרםההתאחדות לכדורגל בפייסבוק,  עמודהתיוגים יבוצעו ב

 https://www.facebook.com/IsraelFootballAssociation/ 

am.com/israel_football_associationhttps://www.instagr/  

 

 הפעילות תקופת .2

 .(”הפעילות תקופת“: להלן) 10.05.19 יום ועד 09.02.19 מיום החל תיערך הפעילות 2.1

 .מאיתחילת הפרויקט בחודש פברואר והמשך בחודש  .3

ואת  הפעילות תקופת את לקצר או/ו להאריך רשאית תהא, הפעילות עורכת כי בזאת מובהר 3.1

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על המועדים האחרים

 

 בפעילות השתתפות .4

העלאת תיוג ו/או ב. בלבדת ומקורי ותלשם השתתפות בתחרות על המשתתפים להעלות תמונ 4.1

הינו כל הזכויות בהם וכי  יבעל םכי הפים המשתתים לאתר הפעילות, מאשר ו/או תמונות תכנים

במידה  נמסריםהזכויות בתכנים ש יאו בעל אינם היוצריםהמשתתפים רשאי למוסרם לפרסום. אם 

הרשאה כדין מבעלי  יבעל, המשתתפים מאשרים כי הם וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים 

ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.  תמונות/הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים

ם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגר

באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של  יםנושא המשתתפים. תמונות/בתכנים

כל שימוש כי עורכת הפעילות תוכל לעשות שימוש בתמונות וכי המשתתפים . תמונות על ידם/תכנים

ות לא יהווה הפרה של זכות בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעיל

 .כלשהי

צילום ו/או אמירה גזענית, פוגענית, גסה, רמיזות או תכנים מיניים, ו/או התכנים לא יכילו התמונה  4.2

מידע פרטי או אישי של אדם אחר ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או  ,לשון הרע

ות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכוי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יעשה על ידי המשתתפים  .של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל

 שאינה הפחתת אלימות ביציעים. אחרת שימוש בשילוט למטרה

שלא  פיםכפופה להתחייבות המשתת בפעילותהשתתפות לעיל  3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.3

להביך ו/או לפגוע במבקרים  יםהעשוי תמונות ו/או תכניםלהעלות במסגרת התחרות או /לתייג ו

אחר ו/או  'ו/או באתר ו/או בכל צד ג בעורכת הפעילותו/או במשתתפים אחרים ו/או  אחרים בעמוד

 בקבוצות ו/או בציבור הרחב.

                                                           
 

https://www.facebook.com/IsraelFootballAssociation/
https://www.instagram.com/israel_football_association/


 :התכנים הבאיםלהעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או ם רשאים אינ פיםמשתתה 4.4

בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין ,מאיים, גס, גזעני המפר הוראות כל דין או עלול  כל חומר א.

 ור.לפגוע ברגשות הציב

 .הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדםיש ו/או כל מידע אשר מטבעו רגב. 

  .הוצאת דיבה על אדםאו ל חומר המהווה לשון הרע ג. כ

את עורכת  ואחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצ וכי במידה ויפר יםומתחייב יםמצהיר פיםהמשתת

 .הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת

 םזכאי יות בסעיף זה, לא יהות הנזכריואחר ההתחייבו ואשר לא ימלא פיםמובהר, כי משתת

תהא הזכות להפסיק את השתתפותו  תלעורכת הפעילוו/או לזכות בפרס, וכי  פעילותלהשתתף ב

לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר בפעילות 

 .לכך

 :, כיפיםהמשתת יםומאשר ים, מצהירהפעילותתמונה לעמוד ההעלאת תיוג התמונה ו/או בעצם   4.5

השחקנים והורי השחקנים בהסכמה על פי דין של הוא   ו/או תיוג התמונה העלאת התמונה 4.5.1

שימוש של עורכת ם למיכימסהם כי ומטעמו אדם אחר המצולם בתמונה, ילדיו וכל מי  ו/או כל

  הפעילות בתמונה.

ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות איזה  עורכת הפעילותש המשתתפים מודעים לכך 4.5.2

 .שימוש בתמונה

 םהבלעדית, והם נעשית על אחריות פיםמשתתעל ידי ה ו/או תיוג התמונההעלאת התמונה  4.5.3

, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, עורכת הפעילותלשפות את  יםמתחייב

שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל  -תשלום או הוצאה שייגרמו להן ובכלל זה  ,אבדן רווח

שלישי כלשהו בקשר עם התמונה  טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על ידי צד

 .ו/או השימוש שיעשה בה

של  אינסטגרם/הפייסבוקבתמונה ו/או העלאת התמונה לעמוד  עורכת הפעילותבעצם תיוג  4.5.4

בפרס ובין אם לאו ואף אם בוטלה  ו, בין אם זכפיםהמשתת יםמקנעורכת הפעילות 

מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בתמונה לרבות זכויות הקניין  פעילותב םהשתתפות

לעשות, אם  לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, ובכלל זה מאשר הוא לעורכת הפעילות הרוחני

תבחר בכך, כל שימוש בתמונה, לרבות פרסומה ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, 

, וזאת בכל דרך בה תבחר, לפי שיקול דעתה מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב

עורכת הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של 

 פיםכי למשתת ,. מובהר, למען הסר ספקפים, והכל ללא תמורה למשתתהפעילות והנבחרת

 .בכל הקשור בשימוש כאמור בתמונה לא תעמוד כל טענה

 ו והסכימוקראוכי בפעילות  םהשתתפותההתאחדות מאשרים המשתתפים את ברישום לכנס של  4.6

 לתקנון ולתנאיו. 

. התקנון ובלא צורך בהודעה על כך ובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעתי 4.7

. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח ההתאחדות לכדורגל המעודכן יפורסם באתר

 להכרת האחריות דם.אמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קוהמעודכן שפורסם כ

   .המשתתף על חלה לעת מעת שיהיה כפי התקנון

 עורכת כלפי מהתחייבויותיו התחייבות או התקנון הוראות את בפעילות משתתף יפר בו מקרה בכל 4.8

 ואת בפעילות השתתפותו את לבטל רשאית הפעילות עורכת תהיה, האתר מפעילת או הפעילות

 הפעילות עורכת כנגד תביעה או טענה, דרישה כל על מראש מוותר בפעילות משתתף. זכייתו

 .לעיל כאמור

 הפרסים .5

 

כרטיסים למשחק נבחרת רשמי בקמפיין הקרוב לכל ילדי יקבל  -המועדון שיזכה במקום הראשון  5.1

שיאשרו הגעה  חלוקת הכרטיסים תעשה לפי כמות השחקנים המחלקה הרשומים בהתאחדות )

 בהתאחדות(רשימות השחקנים ש למשחק ולא לפי 



ייערך בליגות הנוער ומטה שקבוצות  4-ימון בבית הנבחרת ליקבל א–המועדון שזיכה במקום השני  5.2

בחרות וארוחת צהריים/ האירוח יכלול הסעות לבית הנ -  אלרעל ידי צוות מקצועי של נבחרת יש

 תאחדות., במועד שיקבע על ידי ההערב בשפיים

שיועבר על  מליגות הנוער ומטה קבוצות במועדון 2-אימון ליקבל  -המועדון שיזכה במקום השלישי 5.3

 , במועד שיקבע על ידי ההתאחדות.ידי צוות מקצועי של נבחרת ישראל

מועדונים אשר קבוצות הבוגרים שלהם שייכות  יהיושלושת המקומות הראשונים ככל, וכל הזוכים ב 5.4

 תרומת ציוד –מועדון אשר לא משתייך לליגה המקצוענית ינתן פרס נוסף גם ל, לליגה מקצוענית

 .של ההתאחדות שאינו בשימושה

 

 הזוכים  .6

 .בלבד אחד בפרס לזכות יכול )מועדונים( כל אחד מהמשתתפים 6.1

 .על ידי המועדונים בתחילת חודש מאי ייערך חישוב של כל התיוגים עם התמונות שהועלו .7

 באמצע חודש מאי.התוצאות יפורסמו  .8

ית לשנות התאחדות תהא רשאה מימוש הפרסים של מקום שני ושלישי ייערכו בסוף חודש מאי. .9

 את מועד מימוש הפרסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שתייג את מספר התמונות הרב ביותר העומדות בדרישות במקום הראשון יזכה המשתתף  9.1

 הפעילות.

מספר התמונות הרב ביותר לאחר המקום הראשון תייג את במקום השני יזכה המשתתף ש 9.2

 העומדות בדרישות הפעילות.

תייג את מספר התמונות הרב ביותר לאחר המקום השני שבמקום השלישי יזכה המשתתף  9.3

 העומדות בדרישות הפעילות.

ככל וכל שלושת המועדונים שזכו במקומות הראשון עד המקום השלישי הם מועדונים אשר קבוצות  9.4

להם שייכת לליגה המקצוענית, תבחר גם זוכה למקום הרביעי. הזוכה במקום הרביעי הבוגרים ש

תייגה את תהיה קבוצה שאינה משתייכת לליגה המקצוענית שמכל הקבוצות הלא מקצועניות 

 המספר הרב ביותר של תמונות העומדות בדרישות הפעילות.

 שהתקיימו כל התנאים להלן: לאחרגם  הינה בפרס הזכייה 9.5

 ן זה.בכל תנאי מתנאי תקנו ומדע פיםהמשתת 9.5.1

 לזכייה על פי הוראות תקנון זה;  יםמועמד /פיםכמשתתלא נפסל  9.5.2

 או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה;ו/קבלה  מנולא נמנעה מ 9.5.3

 ה.לפי המפורט בתקנון זעורכת הפעילות בפרס על ידי נבחר כזוכה  9.5.4

 הפרס על ויתר או/ו התקנון בתנאי עמד לא בפרס והזוכה היה כי, מובהר ספק הסר למען   9.5.5

. אחר למשתתף הפרס את להעניק רשאית הפעילות עורכת תהיה, עמו השמורים מטעמים

 טענה כל מלהעלות מנוע יהיה זה תקנון בתנאי עמד שלא או, הפרס על שויתר בפרס הזוכה

 .הפרס חלוקת אי בגין מטעמה מי או/ו עורכת הפעילות כלפי דרישה או/ו תביעה או/ו

 וללא הפרס של הסופי מימושו זמן את לקבוע הזכות את לעצמה שומרת הפעילות עורכת 9.5.6

 .כך על ערעור אפשרות

, לשינוי ניתן לא הפרס. להעברה ניתנת ואינה אישית הינה הפעילות במסגרת בפרס הזכייה  9.5.7

 .הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ובכתב מראש הפעילות עורכת בהסכמת אלא המרה או החלפה

 או/ו עת ובכל שהיא סיבה מכל הפרס את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הפעילות עורכת 9.5.8

 .למשתתפים כך על הודעה שתימסר ובלבד בתנאים הפרסים הענקת את להתנות

לבטל את  רשאית תהא הפעילות עורכת, דין כל והוראות זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי  9.5.9

 מכל, כדין שאינו במעשה או עבירה מעשהבאמצעות ככל שהזכייה הושגה   פרסה ביהזכי

 .שהיא בחינה

 

 כללי .10

 .ההתאחדותהאינטרנט של  באתר  לעיון ניתן הפעילות תקנון  10.1



 את וקרא כי בפעילות פיםהמשתת יםומצהיר יםמאשר, םמימסכי בפעילותם בהשתתפות 10.2

 .ועניין דבר לכל ויחייבו עליו יחול זה תקנון כיוהתקנון  הוראות את הםעלי יםומקבל התקנון

המשתתפים ו/או מי  כלפי אחראית אינה הפעילות עורכת כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 10.3

 ייגרם אשר אחר או/ו רכוש או/ו גוף נזק לכלכלשהו ו/או לצד ג' ו/או למצולמים בתמונות מטעמם 

 עקב או/ו כלשהו בפרס זכייתו בשל או/ו הפעילות עקב לצד ג'  או/ו למשתתפים ו/או מי מטעמם

הפעילות ו/או בעת מימוש  במהלך שנגרם נזק או/ו בפעילות ו/או בעת מימוש הפרס השתתפותו

מי המשתתפים ו/או מי מטעמם ו/או מי  לשפות/לפצות תידרש ולא תשפה/תפצה הפרס ולא

 .לו כאמור שנגרם תוצאתי נזק לרבות עקיף או/ו ישיר נזק או/ו הוצאה כל בגין, מהמצולמים

 או( בסיומה או הפעילות במהלך) הפעילות את לבטל או להפסיק רשאית הפעילות עורכת 10.4

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על, שהיא סיבה מכל, זה בתקנון תנאיה את לשנות

 שתתעורר שאלה לכל ובנוגע לפעילות הנוגע עניין בכל הסופית הפוסקת תהיה הפעילות עורכת 10.5

 במהלך שיווצר צפוי בלתי מצב כל או/ו בעיה או/ו תקלה לכל ובנוגע עמה בקשר או/ו במהלכה

 .כך בשל טענה כל תהיה לא ולמשתתף לאו אם ובין זה בתקנון במפורש צוינו אם בין, הפעילות

 לחוק 224 בסעיף כהגדרתה הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה , ספק הסר למען 10.6

 .בגורל תלויה אינה הזכייהש משום  וזאת, 1977-, התשל"זהעונשין

מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בכל  10.7

 עורכת הפעילותלמעט הודעה מטעם  ,בדבר הפעילות, לרבות באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת

 .בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר  10.8

 .רבים

 


