
 
 1 של מובייל 2010/11תקנון משחק טריוויית בחדרי חרדים 

 
 , או בסמוך לכך05.04.2011- במהלך התקופה שבין יום שלישי ה

 תקשורת סלולארית 1תערוך חברת מובייל,  או בסמוך לכך03.05.2011-  ועד יום שלישי ה
, מפעילת אתר בחדרי חרדים)מ "בשיתוף חברת גלובל נטוורקס בע ("1מובייל: "להלן)מ "בע

אשר תציג שאלות , את טריוויית בחדרי חרדים נושאת הפרסים, ("גלובל נטוורקס": להלן
על גבי מכשירי טלפון סלולאריים ברשות מפעילים , המבוססות על יהדות וידע אישי

תנאי ההשתתפות בטריוויית בחדרי חרדים כולה . ("המפעיל הסלולארי: "להלן)הסלולאריים 
: יהיו כמפורט להלן ("טריוויית בחדרי חרדים: "להלן)
 

תנאי השימוש במשחק 
 

ובכפוף ,  של המפעיל הסלולאריWAP-טריוויית בחדרי חרדים נערכת כחלק משירותי ה
לתנאי השימוש בשירותים אלו ולתקנון המופיעים באתר האינטרנט ובפורטל הסלולארי של 

תנאי טריוויית . והמהווים חלק בלתי נפרד מתקנון טריוויית בחדרי חרדים, המפעיל הסלולארי
הנם נוספים לתנאי השימוש בשירותים ולתקנון ואינם באים , בחדרי חרדים המפורטים להלן

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון טריוויית בחדרי חרדים . או לשנות אותם/לגרוע ו
יגבר האמור בתנאי השימוש , לבין תנאי השימוש בשירותים ותקנון המפעיל הסלולארי

. בשירותים ובתקנון המפעיל הסלולארי
 

או זכות המוקנות למפעיל /או לשנות מכל הגנה ו/אין בתנאי המשחק שלהלן כדי לגרוע ו
או על פי תנאי השימוש בפורטל /הסלולארי על פי ההסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד ו

. או על פי כל דין/הסלולארי של המפעיל הסלולארי ו
 

. תחילת ההשתתפות בטריוויית בחדרי חרדים מהווה אישור התקנון על ידי המשתתף
 

? מי רשאי להשתתף במשחק הטריוויה
 

הטריוויה פתוחה לכל לקוחות המפעיל הסלולארי אשר המכשירים המצויים ברשותם תומכים 
, על אף האמור לעיל. (WAP)בגלישה לפורטל האינטרנט הסלולארי של המפעיל הסלולארי 

: בטריוויית בחדרי חרדים אינם רשאים להתמודד על הזכייה בפרסים
וכן עובדי חברת התוכן של המפעיל , עובדי חברת המפעיל הסלולארי ובני משפחותיהם

. הסלולארי ובני משפחותיהם
. עובדי משרדי הפרסום של המפעיל הסלולארי ובני משפחותיהם

. עובדי חברת גלובל נטוורקס ובני משפחותיהם
.  תקשורת סלולארית ובני משפחותיהם1עובדי חברת מובייל

 
? כיצד מתבצעת ההשתתפות משחק הטריוויה

 
ההשתתפות בטריוויית בחדרי חרדים תבוצע באמצעות מכשיר טלפון סלולארי הפועל ברשת 

(. WAP)המפעיל הסלולארי התומך בגלישה באינטרנט סלולארי 
 
 
 
 
 
 
 
 



? או ברישום מוקדם/האם ההשתתפות במשחק כרוכה בתשלום ו
 

או ברישום מוקדם /ההשתתפות במשחק אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות חד פעמיים ו
משתתף אשר יכנס לטריוויית בחדרי , יחד עם זאת. בכדי להשתתף בטריוויית בחדרי חרדים
יחויב בתשלום עבור הגלישה באינטרנט  (WAP)חרדים באמצעות האינטרנט הסלולארי 

התשלום יגבה באמצעות החשבון העיתי . הסלולארי בהתאם לתעריף החל עליו באותה עת
. שישלח המפעיל הסלולארי לבעל המכשיר

 
 

הורדה , סנכרון מייל, לרבות גלישה (בנדידה)ל "שים לב כי כלל שירותי תקשורת נתונים בחו
ל עבור מנוי פלאפון כרוכים " ושימוש ביישומים בחוMMSקבלת ושליחת , וצפייה בתכנים

התשלום בגין שירותי . בין אם קיים חיוב בגין שירות זה בישראל ובין אם לא, בתשלום
תקשורת " SESSION"כל תשדורת )KB 100ל מחויב לפי יחידות של "תקשורת נתונים בחו

כי תעריפי תקשורת , תשומת לבך. ( הקרובהKB 100נתונים מעוגלת כלפי מעלה ליחידת 
לפרטים בדבר חבילות . ל עלולים להיות גבוהים באופן ניכר מהתעריפים בארץ"הנתונים בחו

.  שיחת חינם מהפלאפון444*ל חייג "גלישה בחו
 

?  רשאים לבטל את השתתפותי במשחק1או מובייל/האם המפעיל הסלולארי ו
 

או בכל מקרה בו בעל מכשיר המפעיל הסלולארי /בכל מקרה בו תפר את הוראות התקנון ו! כן
או /באמצעותו מבוצעת השתתפות במשחק יפר את התחייבויותיו כלפי המפעיל הסלולארי ו
או /בכל מקרה בו יקבע המפעיל הסלולארי כי ההשתתפות בוצעה בניגוד לתקנון המשחק ו

יהיה המפעיל הסלולארי רשאי לבטל את השתתפותך , או בדרך לא ראויה/בחוסר תום לב ו
או /או תביעה כנגד המפעיל הסלולארי ו/או טענה ו/במשחק ולך לא תהיה כל דרישה ו

. או גלובל נטוורקס בגין הפסקת השתתפותך במשחק בנסיבות האמורות לעיל/ ו1מובייל
 

? כיצד מתנהלת טריוויית בחדרי חרדים
 

 ,  או בסמוך לכך05.04.2011- החל מיום שלישי ה, המשחק יארך כחודש
  03.05.2011- ועד יום שלישי ה

. או בסמוך לכך
 

: שבועות המשחק הינם
 בשעה 12.04.2011-ועד ה,  או בסמוך לכך12:00 בשעה 05.04.2011-ה, יום שלישי

.  או בסמוך לכך12:00
 בשעה 19.04.2011-ועד ה,  או בסמוך לכך12:00 בשעה 12.04.2011-ה, יום שלישי

.  או בסמוך לכך12:00
 בשעה 26.04.2011-ועד ה,  או בסמוך לכך12:00 בשעה 19.04.2011-ה, יום שלישי

.  או בסמוך לכך12:00
 בשעה 03.05.2011-ועד ה,  או בסמוך לכך12:00 בשעה 26.04.2011-ה, יום שלישי

.  או בסמוך לכך12:00
או לדחות את מועד /או המפעיל הסלולארי שומרים לעצמן את הזכות להקדים ו/ ו1מובייל

או לשנות את /הסיום של המשחק מכל סיבה שתמצאנה לנכון לפי שיקול דעתן הבלעדית ו
לא יהיה - או שינוי בתנאיו /או כל חלק ממנו ו/בכל מקרה של שינוי או ביטול המשחק ו. תנאיו

. המשתתף זכאי לכל פיצוי
לכל שאלה .  שאלות שונות בנושא יהדות וידע אישי300-משחק הטריוויה מורכב מלמעלה מ

 ("משחקון: "להלן)אשר על השחקן לבחור את הנכונה ביותר ,  תשובות אפשריות4יש 
מתן תשובה שגויה לא תביא .  נקודות10-כל תשובה נכונה שיענה המשתתף תזכה אותו ב 

 (לרבות ניקוד שלילי) נקודות 5לסיום המשחק אך תגרור הפחתה של 
 



: אופי חישוב הנקודות בכל משחקון הינו
 נקודות 10-כל תשובה נכונה מזכה את השחקן ב
.  נקודות5כל תשובה שגויה מביאה להפחתת 

גם אם במהלך המשחקון ענה , משחקון ממשיך כל עוד לא בחר השחקן לסיים אותו, כלומר
. מענה לשאלות אינו קצוב בזמן. תשובות שגויות

ניתן לשחק במשחק הטריוויה מספר בלתי מוגבל של משחקונים ולענות על מספר בלתי 
. מוגבל של שאלות

 
 

תנאי הזכאות לפרסים וההכרזה על הזוכים 
 

בתום תקופת טריוויית בחדרי חרדים כולה יתבררו מבין כל המפעילות הסלולאריות הלוקחות 
חלק בטריוויית בחדרי חרדים זהות המשתתפים שסיימו בהצלחה את טריוויית בחדרי חרדים 

. במהלך כל תקופת המשחק
המועמדות לזכייה תקבע על פי מספר הנקודות הגבוה ביותר שצבר משתתף בכל תקופת 

. המשחק
המשתתף אשר צבר את מספר הנקודות הגבוה ביותר במשחקון אחד בכל תקופת המשחק 

על פי המידע שנאסף במערכות )מבין כלל המשתתפים אשר סיימו בהצלחה את המשחקון 
או , ללילה בצימר ₪ 2000שובר על סך - יהיה מועמד לזכייה בפרס הגדול (ניהול המשחק

-04בטלפון " בורדו"על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש עם " בורדו"פרס שווה ערך לו מתנת 
להלן )או פרס שווה ערך לו . חצי שנה ממועד הזכייה– תוקף מימוש הצימר , 6822199

. השובר הוא לשימוש חד פעמי גם אם הסכום לא נוצל במלואו, בכל אופן. ("הפרס הגדול"
הפרסים המשניים הינם פרסים שבועיים והם יחולקו למשתתפים אשר צברו את מספר 

הנקודות הגבוה ביותר במשחקון אחד בשבוע בודד של משחק מבין כלל המשתתפים אשר 
. סיימו בהצלחה את המשחקון

משקפי שמש - החמישי /הרביעי/השלישי-/הזוכים יהיו מועמדים לזכייה בפרס השני
-₪299  בשווי של ERROCAמתנת חברת " " ERROCA EYEWEAR-2011מקולקציית 

- למימוש בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ עד לתאריך ה :ERROCA ברשת סניפי 699
31/7/2011 .

חשוב לציין כי בשבוע בו . כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת המשחק
. יחולק הפרס הראשון יחולק גם פרס משני

סיימו משחקון בתוצאה זהה המזכה אותם במועמדות , במידה ושני משתתפים או יותר
אזי המשתתף שסיים את המשחק בתוצאה הטובה במועד המוקדם יותר מבין , לפרסים
. יוגדר כזכאי לפרס- השניים 

.  יום ממועד סיום המשחק14 או מי מטעמה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה תוך 1מובייל
תעבור המועמדות לזכייה למועמד הבא על פי ,  יום14במשך , היה ולא נוצר קשר עם הזוכה

.  כנגד אמצעי זיהוי1הפרס יימסר לזוכים במשרדי מובייל. נתוני מערכת המשחק
 או מי מטעמה לקחת את הפרס בו זכה תוך 1במידה והזוכה לא יגיע למשרדי מובייל, כן-כמו
. יועבר הפרס לזוכה הבא בתור,  ימים מיום בו קיבל הודעה טלפונית14

 
הערות כלליות לגבי כל הפרסים 

 
ייתכן והזכייה תהיה מותנית בחתימת אפוטרופסית , ככל שהמועמד לזכייה בפרס הינו קטין

או המפעיל הסלולארי או מי / ו1של הקטין על כתב הסכמה בנוסח שיקבע על ידי מובייל
. מטעמן

" כללי"במידה והמועמדים לזכייה נמצאו כשירים על פי האמור לעיל וכן על פי האמור בפרק 
, זכאות הפרס תועבר למועמד הבא אחריהם- במידה ולא. ייקבעו כזוכים– המופיע מטה 

. ותיבחנה כשירותם לזכאות בפרס



, להחלפה או להמחאה, ואינם ניתן להסבה, לזוכים בלבד, כל הפרסים המוענקים הנם אישיים
אלא באישור , לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, לשינוי או להמרה
. 1מראש של מובייל

 את פרטיו 1או למובייל/יידרש הזוכה למסור למפעיל הסלולארי ו, כתנאי לקבלת הפרסים
 וגלובל 1מובייל, והמפעיל הסלולארי, המלאים ואת המכשיר ממנו השתתף הזוכה במשחק

בתמונתו ובכל פרט מזהה אחר , נטוורקס תהינה רשאיות לעשות שימוש בשמו של הזוכה
וללא כל , לרבות טלוויזיה ואינטרנט, שלו למטרות שיווקיות ופרסומיות ללא תשלום בכל מדיה

. מגבלה לרבות מגבלת מדיה ומגבלת זמן
ובלבד ששווי הפרס החלופי לא יפחת בצורה ,  רשאית לשנות את הפרסים בכל עת1מובייל

. מהותית משווי הפרס שצוין לעיל
או על ידי מי מטעמה ואולם יובהר כי הפרסים / ו1חלוקת הפרסים תעשה על ידי מובייל

או /היצרנים ו/המוענקים במסגרת המשחק הינם באחריותם הבלעדית של הספקים 
למען הסר ספק יובהר כי המפעיל . או המשווקים של הפרסים המוענקים כפרס/המפעילים ו
או מי מטעמן לא תשאנה באחריות כלשהי /או גלובל נטוורקס ו/ ו1או מובייל/הסלולארי ו

או פציעה /או פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול ו/אבדן ו, לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה
או פגם אחר אשר /או פקיעת תוקף מימוש מועד הפרס ו/או אי תקינות ו/או אחרת ו/גופנית ו

.  ייגרם לפרסים בעת מסירתם או לאחריו או בעת מימושם או יגרם לזוכים בגין השימוש בהם
או / ו1או מובייל/בהשתתפותך במשחק זה הנך מוותר בזאת ופוטר את המפעיל הסלולארי ו

או /גלובל נטוורקס או מי מטעמן מכל טענה אם וככל שתהיה לך בנוגע לאחריות הספקים ו
. או המימוש שלהם/או השימוש בהם ו/או המשווקים בגין הפרסים ו/או המפעילים ו/היצרנים ו

 
? האם אני חייב לענות על השאלות לבד

 
או שפורסם /או בכל חומר כתוב ו/הנך רשאי להיעזר בכל אדם הרשאי להשתתף במשחק ו

. בכל מדיה
 

? האם ניתן לערער על התוצאות
 

או גלובל נטוורקס לא מאפשרות לערער על תוצאות / ו1או מובייל/המפעיל הסלולארי ו
בכל שלב ושלב של , וקביעתן את הזוכה ואת המפסידים, או כל שלב מהמשחק/המשחק ו
או גלובל / ו1או מובייל/המפעיל הסלולארי ו. הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר, המשחק

נטוורקס לא תשאנה באחריות לתוצאות כל טעות כאמור וכן לתוצאות תקלה טכנית בהפעלת 
. מערכות ניהול המשחק או כל תקלה אחרת

 
כללי 

 
כי החשבונית הקרובה שלו לא , או יש חשש סביר/משתתף החייב למפעיל הסלולארי כספים ו

בגין כל , לא יהיה זכאי לקבל זכייתו עד לתשלום מלוא חובותיו למפעיל הסלולארי, תשולם
 יום ממועד קבלת הודעת 14לא הסדיר חובותיו תוך . מכשירי הסלולארי הרשומים על שמו

. והפרס יוענק למועמד המדורג אחריו, תבוטל זכייתו, הזכייה
. י מערכות ניהול המשחק"זיהוי מספר הטלפון של המשתתף יתבצע באופן אוטומטי ע

יהוו ראיה מכרעת באשר לקביעת , מערכותיה ומערכות ניהול המשחק , 1רישומי מובייל
. הזוכה

או גלובל נטוורקס לא תשאנה באחריות לכל תקלה טכנית / ו1או מובייל/המפעיל הסלולארי ו
ן של המפעיל "או תקלות הנובעות ממערכת הרט/בהפעלת מערכות ניהול המשחק ו

או מפעילות לקויה של ספקי שירותים או גורמים בלתי /או האינטרנט הסלולארי ו/הסלולארי ו
. תלויים

, כל טענה, כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר
בכל הקשור , או גלובל נטוורקס/ ו1או מובייל/תביעה או דרישה כלפי המפעיל הסלולארי ו

. במישרין או בעקיפין עם המשחק



או /והמפעיל הסלולארי ו, ההשתתפות במשחק הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף
הפסד אובדן  (לרבות נזק בגוף)או גלובל נטוורקס לא תישאנה באחריות לכל נזק / ו1מובייל

. או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים הקשור במישרין או בעקיפין עם המשחק
מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות במשחק היא לצרכי , מבלי לגרוע מכלליות האמור

וכי בכל מקרה השתתפות במשחק לא תקים , כי עלולה ליפול טעות במשחק, שעשוע
, ניהולו, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם המשחק, למשתתף כל עילה

. או כל הכרוך בו/תוצאותיו ו
המשתתף יהיה כשיר לזכייה אך ורק אם השתתף במשחק באמצעות המכשיר הנייד 

או , או כמשתמש הטלפון האמור/או המוחזק על ידו כדין והוא רשום כמנוי ו/שבבעלותו ו
ובתנאי שעמד בתנאי הקדם שנקבעו , שהשתתף בהסכמת הבעלים הרשום של הטלפון

בכל מקרה של מחלוקת לגבי זהות המשתתף במשחק בין אדם כלשהו לבין . לזכייה בפרסים
יכיר המפעיל הסלולארי בבעל , בעל מכשיר הטלפון באמצעותו בוצעה ההשתתפות במשחק

או תביעה כנגד המפעיל /או טענה ו/הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו. המכשיר בלבד
או גלובל נטוורקס בגין אי הכרתה של המפעיל הסלולארי / ו1או מובייל/הסלולארי ו

. בהשתתפותך במשחק באמצעות מכשיר של אדם אחר
 
 
 

? מה מעמדו המשפטי של תקנון זה
 

התקנון ממצה . תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין
מהוה הסכמה מלאה לכל האמור , את זכויות וחובות הצדדים ועצם השתתפותך במשחק

. בתקנון זה


