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 תונמאל ביבא לת ןואיזומ

 
 טפארקניימ קחשמ תוליעפ ןונקת         

 
 אובמ  .1

 
 לש אלמ ילטיגיד קתעה ,וגוסמ ינשדח טקיורפ קישמ )"ןואיזומה" :ןלהל( תונמאל ביבא לת ןואיזומ
 ."טפארקניימ" ירלופופה בשחמה קחשמב ןואיזומה םחתמ

 םיניינבה ינשב ,ןואיזומה לש תילטיגידה הסרגב טטושל םינקחשה םילוכי רוקיבה תרגסמב
 םירכומ תוחפ תומוקמו תונורדסמ תולגל ףאו ,תורחבנ תונמא תוריציב תופצל ,ותוא םיביכרמה
  .ןואיזומב

 ןואיזומה תוריצי רוזחש לש יעובש רגתא תרגסמבו יזיפל ילטיגידה דמימה ןיב בלשמ טקיורפה
 ןואיזומל עיגהל ןמזוי ףתתשמ לכו ןמצע תוריציה עובש ידמ ןואיזומב ידועיי םחתמב וגצוי ,קחשמב
 יעוצקמ תווצ י"ע רחבתש ,עובש לכב תרחבנה הדובעה – ןואיזומב תגצומ ולש הדובעב תופצלו

 ,גנימייג רות תנתמ 'ץיווס ודנטנינ קחשמ תכרעב הלש ת/רצויה תא הכזת ןואיזומה י"ע רחבייש
 .לארשיב ודנטנינ ינאובי

 טפארקניימ קחשמ ינקחש בור תא םיווהמש 12-25 יאליג שגדב ,םיאליגה ללכל תדעוימ תוליעפה
  .ץראב
 

 תוליעפה תרטמ .2
 
 תוליעפל תונמא ירחוש םיריעצו רעונ ןיב רשקה תא קזחל ,ריעצה להקל ןואיזומה ינכת תא שיגנהל
 קחשמב תיעובש תורחת תועצמאב ,רתיה ןיב ,תאזו ;ןואיזומה לש ךוניחה ילעפמלו ןואיזומה
 .םיסרפב הב םיכוזה תא הכזת רשא ,טפארקניימ
 

 תוליעפה יבלש .3
 

  ןושאר בלש .3.1
 

 קשות תוליעפה .12.11.22-ה דע ,תועובש 8 ךשמב םייקתתו 15.09.22-ב קשות תוליעפה
 קניל םסרופי הקשהה תרגסמב .ןואיזומה םעטמ צ"חיו קוויש תוליעפו ידועיי רתא תועצמאב
 תותשרב ,תוליעפה רתא ,ןואיזומה רתאב עיפומ קחשמה תפמל הסינכ קניל –  רתאל ידועיי

 החפשמה לכל יתייווחה זכרמב ןכו ןואיזומב םיקלוחמש םינולעב ,ןואיזומה לש תויתרבחה
  .ןואיזומב אצמנש

 

 ינש בלש .3.2
 

 לש ילטיגידה םחתמב טטושל ולכוי םה קחשמל רושיקה תא ודירוי םיפתתשמהש רחאל
 תריצי - תוליעפה רגתאב ףתתשהלו ;ןואיזומה לש תבשחוממ תימשר הפמ תועצמאב ,ןואיזומה
  ןואיזומהמ יהשלכ הריציל םהלשמ השדח הסרג

 :תואסרג 2-ב ןואיזומה תפמ תא דירוהל ולכוי םיפתתשמה

 ;)בשחמב קחשמל( הווא'ג טפארקניימ תסרג •
 ;)לייבומב קחשמל( טקופ טפארקניימ תסרג •

 .הלשמ רושיקב תוליעפה רתאב עיפות ל"נה תואסרגהמ תחא לכ
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 ישילש בלש .3.3
 

 םיפתתשמה ,טפארקניימ בשחמה קחשמב ןואיזומה םחתמב יטנרטניאה רויסה תרגסמב
 הריציה תא םלצל ,קחשמה תוגצומש ןואיזומה תוריציל םהלש הסרגה תא רצייל םינמזומ
 תותשרב ןואיזומה דומע גוית תועצמאב וא תוליעפה ליימ תועצמאב התוא חולשלו ורציש
 .ומסרפש הנומתב )דבלב קוטקיטו םרגטסניא( תויתרבחה

 יעיבר בלש .3.4
 

 ,)"טופישה תווצ" :ןלהל( ןואיזומה לש םיטפושה תווצ הנומי ,תועובש 8 ךשמבו עובש לכב
 םסרפיו ;ןלהל  "טופיש" ףיעסב  םייונמה םינוירטירקל םאתהב תחצנמה הריציה תא רחביש
 ."םינמז תוחול" ףיעסב טרופמכ ,הכוזה תוהז תא

 
 םינמז תוחול .4

 
 העשב 2022 ,רבמטפסב 15 ישימח םוי וניה ןואיזומה רתא תועצמאב תוליעפה תליחת דעומ .4.1

 םימוליצה 23:59 העשב  2022 ,רבמבונב 12 תבש  םויב וניה תוליעפה םויס דעומ .רקובב 11:00
 תוליעפה םויס דעומ רחאל ףתתשמה לש קוטקיט/םרגטסניאה דומעל ולעוי וא ליימב וחלשייש
 .ולספיי – ןלהל בוקנה

 
 וגיות / קחשמה לש ידועייה ליימל וחלשנש תוריציה תא טופישה תווצ ןחבי ,עובש לכב .4.2

 .תוליעפה יפתתשמ ידי לע ,ול םדקש עובשב קוטקיט/םרגטסניאב
 

 םרגטסניאה יפדב, )tamagaming.art( תוליעפה רתאב םסרופת עובש לכב הכוזה הריציה .4.3
 חלשית ףסונבו ;החפשמה לכל יתייווחה זכרמב – ומצע ןואיזומבו ןואיזומה לש קובסייפו

 .)תויתרבח תותשר/ליימ( הנומתה תא חלש הב הידמה תועצמאב תורחתב יעובשה הכוזל העדוה
 
 

 טופיש .5
 

 לש קווישה תלהנמ ,קי'זונ רוג לט י"ע הנומיש .טופישה תווצ י"ע הנרחבית תוכוזה תוריציה .5.1
 לש תורצואה תקלחמ גיצנו ךוניחה תקלחמ גיצנ ,קווישה תקלחמ גיצנ תא לולכיו .ןואיזומה
 .ןואיזומה
 

 להנמ" :ןלהל( ןואיזומה לש קווישה תלהנמ ,קי'זונ רוג לט 'בגה ןהכת םיטפושה תווצ שארב .5.2
 .)"תוליעפה
 

  .םיגיצמה  םירצויה לש םתוהז תא עדוי טופישה תווצש ילבמ ,תוימינונאב  הנרחַבית תוריציה .5.3
 

  עובקה דעומב וזרכוי םיכוזה תומש .םתריחב תואצות תא טופישה תווצמ לבקי  תוליעפה להנמ  .5.4
 .)"םינמז תוחול" האר( ליעל
 

 ידי לע ועבקייש םינוירטירק יפ לע רתויב תובוטה תוריציה תשמח תא גרדי םיטפושה תווצ .5.5
 .ב"צויכו תונשדח ,תויתריצי :ןוגכ ,ןואיזומה
 

 תווצ י"ע םיפתתשמה רתי גורידש ךכ ,דבלב ןושארה םוקמב הכוזה תא םסרפי טופישה תווצ .5.6
  .ימינונא ראשיי טופישה
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 וב בצמ רצוויו לככש ךא ,תחא םעפמ רתוי תוליעפב ףתתשהל תורשפאה םיפתתשמל ןתנית .5.7
 סרפהו ;ול בשחית דבלב הנושארה ותייכז יזא ,תחא םעפמ רתוי תורחתב הכז והשלכ ףתתשמ
 .עובש ותואל ינשה םוקמב הכזש ףתתשמל תיטמוטוא קנעוי ,הכז הב תפסונה תורחתה ןיגב

 
 

  םיכוזל םיסרפ .6
 

 Nintendo Switch ודנטנינ הלוסנוק ,טייל 'ץיווס ודנטנינ תלוסנוקב הכזי עובש לכב הכוזה .6.1
Lite – Animal Crossing New Horizons, כ"הס( לארשיב ודנטנינ ינאובי ,גנימייג רות תנתמ 

 .)תולוסנוק 8 וקלוחי
 

 ,רגתאה תרגסמב םהלשמ הריצי וניכיש יעובשה רגתאב םיפתתשמה ללכ ,רומאה לע ףסונ .6.2
 דומעב ןואיזומה גוית/ידועייה ליימב החילש תוברל ,הז ןונקתב טרופמכ ,רגתאה יאנתב ודמעי

 םיכסמ יבג לע םהלש הריציה תא ןירקי ןואיזומהש ךכב וכזי ,םהלש קוטקיט/םרגטסניאה
 .ןואיזומל הסינכ יסיטרכ 4 ולבקי ףאו החפשמה לכל יתיווחה זכרמה רוזאב ןואיזומב ובצויש
 

 .רגתאה יאנתב ודמעיש םיפתתשמה תוריצי ללכ לש ףצרב הנרקהב רבודמ .6.3
 

 .ךשמהב רדגוי תוריציה תגצה לש קיודמ םוקימ .6.4
 

 ירבח השולש דועלו םהל ןואיזומל הסינכ סיטרכב וכזי רגתאה יאנתב ודמעיש םיפתתשמה .6.5
   .תונרקומ םהלש תוריציה תא תוארלו ןואיזומל עיגהל ולכויש תנמ לע ,םירבח/החפשמ
 

 31/12/22 :ךיראתל דע היהי ןואיזומל הסינכה יסיטרכ ףקות .6.6
 

 .תע לכב הז ףיעס יאנת תא תונשל יאשר היהי ןואיזומה .6.7
 

 
 ףתתשמה תויובייחתהו תורהצה .7

 
  :ןמקלדכ ןואיזומה יפלכ בייחתמו ריהצמ ףתתשמה

 
  .םלועב וא ץראב ,תורחא תויורחתב רבעב וכז אל תורחתל תושגומה תוריציה לכ יכ  .7.1

 
 ידעלבה םילעבה אוה יכ ,דבלב ודי לע הרצונו תירוקמ הניה תורחתל ומעטמ תשגומה הריציה יכ .7.2

 עודי ,ןכ ומכ .והשלכ ישילש דצ לש ויתויוכז תא הרפמ הניא הריציה  יכו ;הריציב תויוכזה לכב
 .רומאכ תויוכזב ידעלבה םילעבה ותויהל תוחכוה ונממ שורדל יאשר ןואיזומה יכ ול

 
 רתאב םסרפל ןואיזומל רשאמו תורחתה תפוקתל הנומתב תירסומה ותוכז לע רתוומ אוה יכ .7.3

 רהבוי .ההזמ ןממס לכ תולוטנ איהשכ תורחתה תפוקת תרגסמב ותריצי תא ןוחבלו תורחתה
 ןהיבג לע ףתתשמה לש ומש רוכזא ךות ןואיזומה ידי לע הנמסרופת תוכוזה תוריציה יכ
 .ןואיזומה לש ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ,ןיינעה תוביסנב ריבס ןפואב הנומתה תיתחתב

 
 םוסרפמו שומישהמ האצותכ םרגיש ,אוהש גוס לכמ ,קזנ לכל ישיא ןפואב יארחא אוה יכ  .7.4

 הפשיו הצפי יכ ןכו ,תויטרפה תנגהו ינחור ןיינק תויוכז לש םיטביהב ,קר אלו ;תוברל ,הריציה
 ,םייתביסנ ,םיפיקע ,םירישי םיקזנ תוברל ,םרגייש קזנ לכ ןיגב ,ומעטמ ימ וא ןואיזומה תא
 תעבונה העיבת וא השירד הנעט לכ ןיגב ,ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה ןכו ,גוסו ןימ לכמ ,תואצוה
 תוארוה לש הפיקע וא הרישי הרפהמ וא ,תוריציל יהשלכ ךרדב םירושקה לדחמ וא השעממ
 .הז ןונקת
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 םסרפל ,גיצהל , ,םולשת אלל ,תרזוח יתלב תושר ומעטמ ימל וא ,ןואיזומל תאזב ןתונ אוה יכ .7.5
 תרגסמב ןואיזומל קפוסמה עדימב שומיש תושעל ןכו ,טידרק ןתמ ךות ,הריציב שומיש תושעלו

 תומוקמ וא םירתאב וא תורחתה רתאב םוסרפב ,רתיה ןיב  ,ול תיארנה ךרד לכב תורחתה
 הריציה תנומת בולישב וא תרחא הידמ לכב וא הבותכ וא תינורטקלא תונותיעב תוברל ,םירחא
 לכמ הרומת ןתמ אללו ודיצמ השירד וא הנעט םוש אלל לוכהו ןואיזומה לש םימוסרפ תרגסמב
 .גוס

 
 ,ךכל רשקהבו ;ןואיזומב הנגצות רשא תוריציה תריחבב ידעלב תעד לוקיש ןואיזומל יכ .7.6

 אהי  ןואיזומהש ול עודי יכ.ינעגופ ןכות תולעבו תומלוה אל תוריצי גיצהל אלש יאשר ןואיזומה
 לוקישל םאתהב םיכוזה תומש םוסרפ דעומ תאו סרפה תא ,תורחתה תפוקת תא תונשל יאשר
  .תורחתה רתאב העדוה םוסרפ ךות ,ידעלבה ותעד

 
 ,ןואיזומה יפלכ העיבת וא השירד ,הנעט לכ ומעטמ ימל וא ול היהת אלו ומעטמ ימל וא ול ןיא יכ .7.7

 ןואיזומה תטלחה ןיגב ,קר אלו ;תוברל ,הב ךורכה לכו תורחתב תופתתשהה ןיגב ומעטמ ימ וא
 ,םיפתתשמ תליספ ,םיכוזה תומש םוסרפ דעומ ,תורחתה דעומ יוניש ,תורחת תקספה יבגל
 תריחבו תוריציה םוסרפ ,תורחתב תונושה תוירוגטקה ןיב תוריצי תרבעה ,תוריצי תליספ
 דעומ וא וביט ,ותוכיא ,סרפה יוניש ,ודי לע םילעומה םינכתב השענה שומישה ,תורחתב םיכוזה
  .הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתה רתי לכו ותריסמ

 
 ימל םרגיש ,אוהש גוס לכמ ,קזנ לכל תוירחאב ואשיי אל ומעטמ ימ וא ןואיזומהש ול עודי יכ .7.8

 .תורחתב םתופתתשהל רשקב וא/ו ןיגב תורחתב םיפתתשמהמ
 

 םות רחאל םג רוביצל ןימזו ליעפ תורחתה רתא תא ריאשהל יאשר ןואיזומהש ול עודי יכ .7.9
 תונומתה תא םסרפל יאשר אוה ןכו ;תורחתה םות רחאל תע לכב ותוא רוגסלו תורחתה
 .תורחתה רתאב תורחתב תופתתשמה תוריציה

 
 .ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ,תע לכב תורחתה תא קיספהל יאשר ןואיזומה יכ ול עודי יכ .7.10

 
 יפיעס לכל םיכסמו ןיבה ,ארק אוהש ךכל רושיא הווהמ קחשמל רושיקה תדרוה יכ ול עודי יכ .7.11

 .הז ןונקת
 

 
 תויללכ תויחנה .8

 
 ינבו ןואיזומה ידבוע טעמל ,הז ןונקת תוארוהל ףופכב ,לארשי יבשות ללכל החותפ תורחתה .8.1

 .תורחתב ףתתשהל םיאשר םניא רשא ,הנושאר הגרדמ םהיתוחפשמ
 

 ותעד לוקישל םאתהב ןונקתה תוארוה לע הנוע וניאש ףתתשמ לוספל  יאשר אהי ןואיזומה .8.2
 .ידעלבה
 

 ותעד לוקיש יפל ,אוהש דעומ לכב הז ןונקת תוארוה תונשל וא ןכדעל יאשר אהי ןואיזומה .8.3
 .תוליעפה רתאב םסרפתת רשא העדוהב ,ידעלבה
 

 תוליעפל עגונה רחא םוסרפ לכ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמב .8.4
 .הז ןונקת תוארוה ורבגי
 

 .דחאכ םישנלו םירבגל סחייתמו תוחונ ימעטמ רכז ןושלב רמאנ הז ןונקתב רמאנה לכ .8.5
 

 ,תוליעפה יאנת לכל ףתתשמה תמכסה הווהת תוליעפה תרגסמב הנומת תחילש ,קפס רסה ןעמל .8.6
  .הז ןונקתב טרופמכ
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 רושיא םהל שיש םירשאמ םה יכ תוליעפה לש טנרטניאה רתאב ונמסי 18 ליגל תחתמ םיריעצ .8.7
 .ןופוק לבקל סופורטופא / הרוה

 
 
 


