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גרמנית כשפה זרה תנאי השתתפות בתחרות  –תקנון התחרות   
בישראל" גרמנית"  

 עמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל

07.05.2020 

. תחרות1  
ועדת המי ,שפהתחרות ישראל ומכון גתה ישראל עורכים מורים לגרמנית בה. עמותת 1.1

ההשתתפות מותנה בכך שהסטודנט  .מוסדות להשכלה גבוההגרמנית בלסטודנטים הלומדים 
 . 2019/2020רשום לקורס לשפה גרמנית בשנת הלימודים 

אינה כרוכה ההשתתפות ו 7.5.2020-מכון גתה בתל אביב בב תיערךתחרות ה. 1.2
 בתשלום. 

השתתפות. 2  

  . היא הסכמה להתחייבות בעמידה בתנאי התחרות זוההשתתפות במסגרת  .2.1

בחוג בשנת  להשכלה גבוהה במוסד ה\םהרשות גרמנית ו\הלומד ית\סטודנט. כל 2.2
להשתתף בתחרות. דוברי  ת\רשאי ,במועד שבו מתקיימת התחרות ,ף"תשהלימודים 

גרמנית כשפת אם אינם רשאים להשתתף בתחרות. רמת השפה על פי מהא"ם 
 היא  

A1+A2 או B+C 

וסיכויי ההצלחה של המשתתפים אינם תלויים ברכישה של . השתתפות בתחרות 2.3
או בקבלת שירותים.  סחורה  

. התנהלות התחרות: 3  

בנושא  ,דקות 5עד  3 בתחרות השפה להכין פרזנטציה של ף. על המשתת3.1
שהכינו  , סרטוןאופן ההצגה: מצגת פאוור פוינט, משחקבישראל".  רמניתג"

.הרצאות פליפ צ'ארט ועוד, הקלטות, לוח המשתתפים בעצמם  

המנוגדות  פרזנטציות להפסיק באמצעהזכות המארגנים שומרים לעצמם את . 3.2
. בלתי מתאימותחוק או פוגעניות או ל  

רק פעם אחת.  2020להשתתף בתחרות בשנת  ף יכולמשתתכל . 3.3  

לת יכועל פי הקריטריונים האלה: חבר שופטים יעריך את תרומת המשתתפים . 3.4
מקוריות ותוכן. לא ניתן לערער על החלטת , הבעה לשונית, פונטיקה, הומור

 השופטים מבחינה משפטית. 

לוח ומכון גתה ישראל יידעו אתכם בנוגע לבישראל עמותת מורים לגרמנית .3.5
פרטים נוספים במהלך התחרות. זמנים ולה  



 
 

. זכויות יוצרים וקניין רוחני4  

 ,מכון גתהולבישראל  רמניתמורים לגהעמותת מעניקים ל . המשתתפים בתחרות4.1 1.1
רשות שימוש שאינו מוגבל בזמן ובמקום בחומרים שהוכנו למטרת ההשתתפות 

רישיון השימוש כולל בין היתר בתחרות לכל סוגי השימוש, ידועים ובלתי ידועים כאחד. 
את זכות ההעתקה וההפצה של חומרים (צילומים, הקלטות), הזכות להפצה 

הזכויות  הקרנה פומבית.באינטרנט, ברשתות החברתיות (למשל פייסבוק) והזכות ל
עמותת מורים מכון גתה ללא תשלום. עמותת מורים לגרמנית בישראל ולניתנות ל

להעביר את הזכויות לגורם שלישי. םרשאי לגרמנית בישראל ומכון גתה  

ות של צד זכויחומרים שהם עושים בהם שימוש אין בהמשתתפים מתחייבים ש .4.2
הם מתחייבים שהם  זכויות אחרות.רוחני  ו במיוחד זכויות יוצרים, קניין ,שלישי

עמותת מורים רשאים להיות בעלי הזכויות על החומרים שהם משתמשים בהם. 
הנוגעת לזכויות שלישי  של צדבשום אחריות  אומכון גתה לא יישלגרמנית בישראל ו

 יוצרים. 

חומרים שהכינו להשתמש ב םמכון גתה רשאיעמותת מורים לגרמנית בישראל ו 4.3
מכון עמותת מורים לגרמנית בישראל ו לעשות זאת. יםמתחייב םהמשתתפים אך אינ

את שמות המשתתפים בכל מסגרת שבה ייעשה שימוש בצילומים. וגתה יזכיר   

. אחריות5  

. המארגנים אינם נושאים בשום אחריות לאובדן מלא או חלקי של החומרים 5.1
שמסרו המשתתפים, אלא אם כן האובדן נגרם בגין רשלנות חמורה של המארגנים. 
הדבר תקף גם במקרה של הפצת מידע באמצעות גורם שלישי בגין כשלים טכניים 

 בעת העברת המידע והגישה למי שאינו מורשה. 

אחריותם של עמותת מורים לגרמנית בישראל ושל מכון גתה לנזק שייגרם היא . 5.2
.5על פי הכללים הקיימים ועל פי המפורט בסעיף   

. עמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל אחראים באופן בלתי מוגבל 5.3
 כל עוד הנזק נגרם בכוונה תחילה או בגין רשלנות מובהקת.

ים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל מקבלים על עצמם בנוסף עמותת מור .5.4
ת שהפגיעה בהן מסכנת אחריות על פגיעה בגין רשלנות קלה במחויבויות העיקריו

ן מאפשר את קיום התחרות זוכת יאת מטרת החוזה או בפגיעה במחויבויות שמילוי
הפרסים ושהמשתתפים יוצאים מנקודת הנחה שממלאים את המחויבויות הללו. 

קרים אלו עמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה נושאים באחריות רק לנזקים במ
צפויים ולנזקים אופייניים על פי החוזה. הם אינם אחראים לנזקים אחרים הנגרמים 

 בגין רשלנות קלה ושאינם מוזכרים בתקנון. 

בנפש . הגבלות האחריות המפורטות לעיל אינן בתוקף בכל הנוגע לפגיעה בגוף, 5.5
ובבריאות ובמקרה של חוסר לאחר קבלת אחריות לטיב המוצר ובמקרים של חוסרים 

 שלא דווחו כראוי. האחריות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים עומדת בעינה.

. כל עוד האחריות של מכון גתה ועמותת מורים לגרמנית בישראל אינה מתקיימת 5.6
ריות האישית של עובדים, נציגים או שהיא מוגבלת, הדבר תקף גם בנוגע לאח

 ועובדים אחרים של מכון גתה ושל עמותת מורים לגרמנית בישראל.
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. הגנה על הפרטיות 6  

עמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה יפעלו על פי חוקי הגנת הפרטיות.. 6.1  
ת . המשתתפים בתחרות מסכימים שעמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישמרו א6.2

פרטיהם האישיים, יעבדו את הנתונים ויעבירו אותם כל עוד הדבר נדרש לשם קיום התחרות 
 ולמטרה זו.  

. לא תהיה העברה של הפרטים האישיים לגורם שלישי למטרות אחרות.6.3  
. כל אחד מהמשתתפים רשאי בכל עת לקבל מידע על אודות הפרטים האישיים שעמותת 6.4

ומכון גתה שמרו במאגריהם. המשתתפים רשאים בכל עת לבטל מורים לגרמנית בישראל 
.את הסכמתם לשמירת הפרטים האישיים ובכך לבטל את השתתפותם בתחרות   

 

. פסילה מהשתתפות בתחרות7  

. עובדי מכון גתה ועמותת מורים לגרמנית בישראל, לרבות בני משפחותיהם 7.1
 בדרגה ראשונה, אינם רשאים להשתתף בתחרות. 

המועמדים האלה ייפסלו: (א) המוסרים פרטים אישיים לא נכונים, (ב) המוסרים תכנים  . 7.2
שאינם נענים המנוגדים לחוק או סותרים את תנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, (ג) 

(ד) משתתפים שעושים מניפולציה או שימוש לרעה באתרי  לדרישות ולתנאי ההשתתפות
 האינטרנט שנבנו עבור התחרות. 

 

הפסקת התחרות לפני המועד המתוכנן. 8  
. מכון גתה ועמותת מורים לגרמנית בישראל מבקשים להדגיש כי קיום התחרות אינו 8.1

מובטח. הם רשאים להפסיק את התחרות עקב נסיבות ואילוצים שאינם תלויים בהם. 
המשתתפים מוותרים על כל טענה, תביעה או דרישה נגד המארגנים כתוצאה מכך. סיבות 

שריות לביטול התחרות הן בעיות ארגוניות או טכניות, שינויי הכללים וכדומה. אפ  
. עמותת מורים לגרמנית בישראל ומכון גתה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק 8.2

את התחרות בכל עת לפני המועד המתוכנן ללא הודעה מראש וללא מתן הסיבות 
 לכך.

 
. הוראות אחרונות9  
 

לבית המשפט בכל הנוגע לענייני התחרות, תוצאותיה ובחירת  . אין אפשרות לפנות9.1
 הזוכים.

. אם אחת ההוראות בתנאי ההשתתפות הללו לא תוכל להתקיים, יישארו בתוקף 9.2
 התנאים האחרים. 
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