
 בני עקיבא ואולפנות תקנון חידת מרכז ישיבות 

 כללי:

נועד לייצר  ,"(המשחק" –" )להלן בני עקיבא ישיבות ואולפנותמשחק קיץ משחק "  .1
בני עקיבא )להלן ואולפנות התרחשות מלהיבה וחינוכית לכלל תלמידי רשת מרכז ישיבות 

  שנות פעילות הרשת  80בנושא "( על מנת להרחיב את הידע של התלמידים הרשת" –

 

מנהל המשחק והמפיק האחראי לכל תכניו הינו עמותת מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל  .2
 . 580082741ע.ר 

 

  22.7.2019אתר המשחק יעלה לאוויר בתאריך  .3
 

ט באתר. קיימת כמפורסרטון חידה ויש לענות על השאלה בסופו, המשחק הינו למעשה  .4
 רמז.לקבלת  אפשרות הרשמה

 

 שני מסלולים למשחק כמפורט להלן: קיימים .5
 

 מסלול לתלמידי מרכז יב"ע .א
 

רק תלמידי הרשת )לרבות תלמידים אשר סיימו את לימודיהם באחד ממוסדות הרשת  .6
וכן תלמידים אשר נרשמו והתקבלו ללימודים באחד ממוסדות  טבשנת הלימודים תשע"

  יהיו רשאים לשגר פתרון לחידה.  ,(תש"ףהרשת לקראת שנת הלימודים 
 

המוסד  ם ואת שםימלא את פרטיו האישיי ,תלמיד אשר יהיה מעוניין לשגר פתרון לחידה .7
 יממה.  צעות פתרון בתוךה 10שאי לשגר עד כל תלמיד יהיה רבו למד ו/או לומד. 

 

וכה יוכל הזמבין התלמידים אשר פתרו נכונה את החידה תיערך הגרלה בה ייקבע זוכה.  .8
רשת מרכז ישיבות בני עקיבא , רק אם ענה באופן מדויק ומלא  כאמור להיות רק תלמיד

  על החידה ופרטיו יהיו הפרטים המופיעים בפרטי המשגר. 
 

אשר יימסר לזוכה  ₪ 1,200התלמיד הזוכה יהיה זכאי לאוהל קולמן בשווי מוערך של  .9
 במשרדי הרשת במועד שיתואם מראש עם הזוכה.

 

 מסלול כללי  .ב
 

 פתוח לציבור הרחב.  , יפתח מסלולבנוסף .10

 

 500יהיה זכאי לפרס בשווי מוערך של  ,המשתתף הראשון אשר ישגר פתרון נכון לחידה .11
 ש"ח. 

 
 כללי: 

 

רשאי להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או  מנהל המשחק יהיהעל אף האמור לעיל,  .12
למשתתפים  .דעתו הבלעדי והמוחלט פי שיקול-מה, עללהציע פרס חלופי בעל ערך דו

 .הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך

 

, יסכים הזוכה לפרסם את שמו ותמונתו באתר הרשת וכן באמצעי כתנאי לקבלת הפרסום .13
 תקשורת שונים לפי שיקול דעת הרשת. 

 

 מדרגה ראשונה.  ההשתתפות אסורה על עובדי הרשת ובני משפחותיהם .14



 

 

מרכז ישיבות כל השגה וטענה הקשורים לתכנים ו/או בכל עניין הקשור במשחק , תופנה ל .15
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 הינה באחריות המשתתף בלבד.  ,ההשתתפות במשחק לאורך כל שלביו .16
 

ההשתתפות בו מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה ופוטרת את הרשת , מנהלי המשחק  .17
ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , הקשורה במישרין או בעקיפין 

למשחק, לפרס ולכל הקשור במשחק לרבות תכניו ו/או שיטת המשחק ו/או בנוגע לזהות 
 הזוכה או לזכייה עצמה. 

 

ירים בזאת כי התחייבותם זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או המשתתפים מצה .18
 לביטול. 

 

הרשת רשאית להפסיק את המשחק בכל מועד שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי  .19
ולא תהיה למשתתפים ו/או למי מהם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הרשת ו/או 

 סקה. מי מעובדיו ו/או הבאים מטעמו בגין ההפ
 

הרשת רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף שזכה במשחק תוך ביצוע מעשה של  .20
 מרמה, עבירה או בחוסר תום לב. 

 

למען הסר ספק, יובהר כי המשחק נערך לצורכי משחק גרידא ולא ייחשב כהגרלה  .21
 , היות שהזכייה אינה תלויה במזל או בגורל. 1977 –כהגדרתה בחוק העונשין התשל"ז 
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