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 !'קמפוס ירוק' הביתהאת  מכניסים -תחרות הדירה הירוקה 

 "הדירה הירוקה" לסטודנטים/יות באונ' בן גוריון בנגב–תקנון 

 מבוא .1

"הדירה  .1 בתחרות  להשתתף  מועמדות  להגיש  הסטודנטיאלית  הקהילה  את  מזמין  ירוק  קמפוס 

   .במשק בית סטודנטיאליהירוקה" מטעם קמפוס ירוק לסטודנטים/ות החיים 

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתפ/ת ו/או הנרשמ/ת לתחרות ו/או  .2

המבקשת להירשם כי קראה את התקנון והיא מקבלת עליה את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליה  

  ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

 הסכם מחייב  .2

)להלן:   .1 (. לפיכך, "התקנון"כאמור, ההשתתפות בתחרות מותנית בהסכמה ואישור של תקנון זה 

 אנא וודא, כי קראת והבנת את כללי התחרות במלואם טרם הרשמתך לתחרות. 

ובלתי  .2 מלאה  הסכמה  מסכים  הוא  כי  בתחרות,  השתתפותו  בעצם  מאשר,  בתחרות,  משתתף  כל 

 מותנית לכל כללי התחרות.

המופיעים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין עורכי התחרות בכל   כללי התחרות .3

 הקשור לתחרות.

 

 הרשמה .3

 ות /, אשר מתגורריםרשאים להירשם ולהשתתף בתחרות כל סטודנט/ית באוניברסיטת בן גוריון .1

בה אשר  סטודנטים,  בן    50%לפחות    בדירת  באוניברסיטת  סטודנטים/ות  הם  הבית  משק  מבני 

  גוריון.

תתבצע .2 המצורף:   באמצעות   ההרשמה  ההרשמה  פורמט 

https://forms.gle/AecHvDbXL3oDYLCh7  

ובד/ת קמפוס ירוק או חבר/ה ואינ/ה יכולה להיות ע  18המשתתפ/ת חייב/ת להיות בגיר/ה מעל גיל   .3

 במועצה הירוקה. 

   . ניםנכו םהינ שסיפק ההרשמה פרטיהמתמודד/ת מצהיר/ה כי  .4

המתמודד/ת בהרשמתם, מסכימים כי ההשתתפות בתחרות כרוכה בשיתוף תמונות ותוכן בערוצי  .5

  המדיה השונים של קמפוס ירוק.

והפרסים בהם ניתן לזכות יפורסמו כנדרש המידע בנוגע לאופן ההרשמה לתחרות, אופן ההשתתפות   .6

באמצעי המדיה השונים העומדים , ו( 3סעיף    1נספח  )  בפלטפומות אשר מופרטות בהמשך מסמך זה

 המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.   ,לרשות קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

)להלן: "תקופת 23:59 עד לשעה   10.11.2021ההרשמה לתחרות תחל ביום הפרסום ותסתיים ביום  .7

 ההרשמה"(. 

 

 תקופת התחרות  .4

 . 21.11.21בתאריך  ותסתייםימים  11, תימשך 11.11.21 -תאריך ההתחרות עצמה תתחיל ב .1

לצבור נקודות באמצעות ביצוע משימות מתוך 'בנק המשימות'  לאורך תקופת התחרות, על כל דירה   .2

 ולעדכן על משימה שבוצעה בעמוד הפיסבוק הייעודי לתחרות. 

https://forms.gle/AecHvDbXL3oDYLCh7
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הכרזה על הדירות הזוכות בתחרות תתבצע לאחר סיום סכימת הנקודות על ידי הצוות המארגן  .3

  במועד שיפורסם בסמוך לתום התחרות. 

 

 פרסום תנאי התחרות:  .5

יפורסו באופן ברור וכנרדש באתר האינטרנט של   .1 לו  ועדכונים והתאמות  פרסום תקנון התחרות 

ובכל  זו  לתחרות  הייעודית  הפייסבוק  בקבוצת  בנגב.  גיריון  בן  אוניברסיטת  של  ירוק  קמפוס 

 פלטפורמה נוספת אשר תמצא לנכון על ידי מארגני התחרות. 

שינויים בתקנון ובחוקי התחרות כלל הנדרש, גם במהלך מארגני התחרות שומרים את הזכות לבצע   .2

 התחרות, וידאגו לתקשר את השינוי באופן בהיר את למשתתפי התחרות.

 

 בחירת הזוכים בתחרות .6

  , דירת הסטודנטים אשר תקבל את הציון הגבוה ביותר לנפש (1)ראה נספח    על פי כללי התחרות .1

  "כללי התחרות".לן לה – 1בכל הקריטריונים המפורטים בנספח  הועמד

ו/או אוניברסיטת בן גוריון   ההודעה על הזוכים בתחרות תפורסם בערוצי המדיה של קמפוס ירוק .2

 , עם הודעה מוקדמת לזוכים והיא הינה סופית ולא ניתנת לערעור. בנגב

ועדת שיפוט מטעם קמפוס ירוק ומארגני התחרות, תוודא ותפעיל את שיקול דעתה בנוגע לבחירת  .3

שיקול דעתה של ועדת השיפוט הזוכים, בנוסף למגנון צבירת הנקודות אשר לפיו עובדת התחרות.  

 הינו סופי ומוחלט. 

 פרסים  .7

ייבחרו   .1 זוכים.שלושה  בתחרות  לפי מנגנון הניקוד של התחרות בעבור   משקי בית  הזכייה תקבע 

 .לנפש  ביותר הגבוהמשקי הבית אשר צברו את מספר הנקודות 

כל משתתף השייך לדירה )והשתתף באופן פעיל בתחרות( יקבל פרס תשורה הזהה לשאר שותפי    .2

 ". לכל זוכה תינתן תעודת "אות התרומה לסביבה  הבית. בנוסף,

שומרים על זכותם לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול עורכי התחרות  .3

 דעתם הבלעדי. 

לכללי   .4 בהתאם  הפרס  לקבלת  בתנאים  עמד/ה  לא  ו/או  הזוכה  את  לאתר  ניתן  יהיה  ולא  במידה 

התחרות הנ"ל ו/או סירבו לקבלת הפרס, עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול 

  להעניק את הפרס למשתתפ/ת אחר/ת. דעתם הבלעדי,

 

 ביטול/השהייה של התחרות .8

עורכי התחרות שומרים על זכותם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתפ/ת שהיה לה   .1

 חלק פסול/פלילי בעניין ו/או לבטל, לשנות או להשעות את התחרות. 

מבלי לגרוע באמור לעיל עורכי התחרות יהיו רשאים לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם,  .2

ו/או לדחות את התחרות מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק     כמו כן עורכי התחרות רשאים לבטל

 מדוע.
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 כללי התחרות -1נספח 

 משתתפים  .1

מהקבוצה   50%לפחות  היות בעלת רוב שלדירת סטודנטים אשר יכולה להשתתף בתחרות צריכה ל .1

להציג אישור   הנרשים  יתבקשו  כך  לצורך  בנגב.  גוריון  בן  באוניברסיטת  לימודים הם סטודנטים 

 עדכני ו/או תעודת סטודנט המונפקת על ידי אוניברסיטת בן גוריון. 

המהווה את הזיהוי שלה למשך התחרות.  מהשופטים סימול )מספור/סימן/שם(  תקבלכל קבוצה   .2

הת במהלך  זה  סימול  להחליף  ניתן   חרות.לא 

 

 משימות .2

)להלן  בנק   .1 המשימה  מקנה  אשר  הנקודות  כמות  התחרות,  למהלך  הסבר    –המשימות  הניקוד(, 

ופירוט על אופן הביצוע, אופן המדידה והתיעוד או התוצר הנדרש תפורסם על ידי מארגני התחרות 

ובפלטפומות נוספים , במפגש הפתיחה  (3סעיף    1)נספח    בערוצי התקשורת המפורטים במסמך זה 

  במידה ונדרש.

 אין הכרח לבצע משימות בכל יום, אך הדבר יסייע לכם לצבור נקודות יותר בקלות.  .2

זכאים  .3 המשתתפים  אשר  משימות  מלבד  התחרות,  במהלך  אחת  מפעם  יותר  משימה  לבצע  ניתן 

 לניקוד עליהן רק פעם אחת, כמפורט במסמך ההנחיות למשימות.

יפורסם ויוסבר למשתתפי ,  ילווה בפורמט קבוע אשר ייקבע על ידי מארגני התחרותדיווח המשימה   .4

ונחוץ   במידה  הפורמט,  את  לשנות  הזכות  את  שומרים  המארגנים  התחרות.  בתחילת  התחרות 

 במהלך התחרות על מנת להקל על המשתתפים ו/ או סכימת הנקודות.

בפלטפומות  .5 הופיע  לא  אשר  תיעוד  בלבד,  המתחרים  באחריות  הוא  המשימה  ביצוע  על  דיווח 

 לא ייספר. –המאושרות במועד הנכון 

מארגני התחרות שומרים את הזכות לאשר משימות נוספות בהצעת המתחרים, במידה והן משרתות   .6

מש  את  יזכו  המשימות,  לבנק  יתווספו  אשר  משימות  ומטרתה.  התחרות  רוח  הבית  את    15-כק 

 .בונוס נקודות

המשימות   .7 לבנק  משימות  להוסיף   / לשנות  לגרוע/   / לעדכן  הזכות  את  שומרים  התחרות  מארגני 

 בהתאם לשיקול דעתם במהלך התחרות.

כל משימה בבנק המשימות מסומלת במספר משימה. מספר המשימה אינו יכול להשתנות במהלך  .8

 מארגני התחרות ואת המתחרים בתקשורת השוטפת ביניהם. התחרות. מספר זיהוי זה ישמש את 

 

 פלטפורמות מדיה ותקשורת בעת התחרות: .3

. קבוצה זו תשמש את המשתתפים בתחרות קבוצת פייסבוק ייעודית ופתוחהעבור התחרות תפתח  .1

 לפרסם את השגיהם וביצוע המשימות, בהתאם להנחיות אשר פורסמו בעבור כל משימה.

בנוסף, תשמש הקבוצה את מארגני התחרות להעברת מסרים, מעקב אחר מהלך תקין של התחרות   .2

 ותסייע בסכימת הנקודות. 

העלו   .3 בתוכן אשר  להשתמש  למארגני התחרות  ומאשרים  לתחרות בהמשתמשים מסכימים  קשר 

 פרסום.בעמודי ופלטפורמות המדיה של קמפוס ירוק ואוניברסיטת בן גוריון בנגב למטרות 

וואסט .4 שקטהאקבוצת  ת  פ  והיא  התחרות  מארגני  ידי  על  מסרים תפתח  להעברת  אותם  שמש 

 והבהרות העולות תוך כדי מהלך התחרות, עידוד ההשתתפות ופידבקים.

סטטיסטיקות .5 לפרסם  מנת  על  מעלה  המצויינות  הפלטפורמות  בשתי  יתשמשו  התחרות    מארגני 

את  בתחרות.  ולתקשר  הבית  משקי   תפקוד 
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 חישוב הנקודות   .4

משל, כל המשימות שיתועדו בקבוצת הפייסבוק  . ל23:59-ב   ונגמר  0:00יןם תחרותי מתחיל בשעה   .1

יום.  23:59עד    12.11.2021ביום   , תחשב כבר ביום  0:00רסם בשעה  ומשימה שתפ  ייחשבו לאותו 

כן כל משק בית צריך לדווח על המשימות שביצע   על  .12.11.2021, גם אם בוצעה בתאריך  13.11.2021

  עד לשעה זו.

בפלטפומות  .2 הופיע  לא  אשר  תיעוד  בלבד,  המתחרים  באחריות  הוא  המשימה  ביצוע  על  דיווח 

 לא ייספר. –המאושרות במועד הנכון 

פרסום סך הנקודות וההתקדמות של משקי הבית יתבצע על ידי מארגני התחרות, מידי יום, אלא  .3

 אם פורסם על ידם דחייה של פרסום הנתונים בהודעה מראש במהלך היום.  

הבית. .4 משקי  גודל  פי  על  התוצאות  של  נירמול  יתבצע  השיפוט,  במשך    בשלב  שנצבר  הניקוד  סך 

 גוררות במשק הביתהתחרות, לחלק בכמות הנפשות המת

 

 מידע נוסף  .5

לשאלות, הברהות ומידע נוסף בנוגע להתנהלות התחרות יש לעיין בפורמט השאלה תשובה אשר  .1

של    2ומופיע  גם בנספח    פורסם על ידי מארגני התחרות או לפנות מארגני התחרות במידת הצורך.

 מסמך זה. 

מארגני התחרות וארגון קמפוס ירוק באמצעות בכל שלבי התחרות ולאחריה ניתן ליצור קשר עם   .2

 . : קמפוס ירוק | אוניברסטית בן גוריון בנגבאו לעמוד הפייסבוק green@bgu.ac.ilc :פניה למייל 

 

 

 שאלות ותשובות נפוצות   – 2נספח 

 

אנ מהקהל, שיעלו לשאלות בהתאם התחרות, ובמהלך בטרום להתעדכן צפויה התשובות השאלות רשימת

   .השינויים אחרי עקבו א
  

  השתתפות 

  ?להשתתף יכול עדיין  אני  האם - סביבתי כזה  שאני חושב לא אני ש:
 דברים  הם אבל - משתנה וניקוד קושי ברמות משימות משימות ממגוון מורכבת שלנו התחרות !ברור !כן ת:

 .לכם שמתאימות המשימות את  רק לעשות  אפשר - הכל לעשות חייבים ולא .לעשות יכול מאיתנו אחד שכל
  (.יום יום או) פעמיים משימה אותה את  לעשות גם ניתן

תפתיעו  - סביבתי יותר להיות דרכים מלא יש (.המארגנים לאישור בכפוף) חדשות משימות להציע גם אפשר
  !אותנו 

 
  ?להשתתף יכול  אני האם - בנגב גוריון בן באוניברסיטת  סטודנט לא אני ש:
    .גוריון בבן מאוניברסיטת סטודנטים 50%מ מורכבת שלך השותפים ודירה במידה ,כן ת:

 
  ?להשתתף יכולים במעונות  שגרים סטודנטים.ות  האם ש:
  .בנגב גוריון בן באוניברסיטת סטודנטים והם במידה ,כן ת:

  

  זוכים

  ?לזכות  בכלל שלי הסיכוי מה -  רגילים חיים חי אני כלס' ות  אופניים לי  אין ,טבעוני לא אני ש:
מוז  אתם  .כך כל נורא לא שהשד לגלות בשביל קיימא בר חיים באורחות התנסות מעודדת שלנו התחרות ת:

mailto:cgreen@bgu.ac.il
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הר  עוד יש אבל ,נחמד זה ואופניים טבעונות , הכל אחרי . עצמכם את ולהפתיע לתחרות להצטרף  בחום מנים
  .לעשות שאפשר אחרים דברים בה

 
  ?לדירה  משותף הוא הפרס האם  ? זוכים במה ש:
יז  הזוכות  הדירות משותפי אחד כל  .בתחרות הראשונים המקומות לשלושת שיגיעו לדירות יחלקו הפרסים ת:
הט במסעדה ארוחה ,הקיימות ברוח לבחירתכם  חווויתיות סדנאות - הפרסים בין .לשותפיו הזהה  בפרס כה

  .שבע בבאר מקומיים מעסקים הם שלנו הפרסים כל .למשתלה ושוברים ,בעונית

 
  ?זכינו  אם נדע ואיך מתי ש:
יי  הפרסום מועד .לזוכים אישית ובהודעה ירוק קמפוס של הפייסבוק בעמוד התחרות  לאחר  יוכרזו הזוכים ת:

  .התחרות תחילת לאחר מסר

  

  משימות 

  ?יום כל  משימות לעשות  חייב  אני האם  ש:

  ? לא למה בעצם אבל .לא ת:

 
  האם המשימות הן אישיות או עבור דירה?  ש:

חלק מהמשימות הן קבוצתיות והמשימות הן   ת:
שותפ  שני אם : למשל ) אחד כביצוע יחשבו - פעולה בשיתוף  עשו יותר או שותפים שני אשר משימה .אישיות

סך הנקודות של השותפים לדירה   (.פעמיים ולא  אחת פעם  רק בנקודות מזוכים הם  ,יחדיו פסולת שקלו ים
  .עבור כול דירה באופן מצטבר נספר

 
  למה חלק מהמשימות מקבלות ניקוד נמוך יותר? ?משימה כל עבור הניקוד  נקבע  איך ש:
לע  בהתאם או במשימה הנדרשת ההשקעה או הקושי רמת  ,התדירות שקלול על נקבע המשימות תמחור ת:
  !יותר ששווים דברים יש  ,דבר בכל כמו .לה המשוייך הסביבתי רך

 
  ? wild card זה מה ש:
המ  ברשימה מופיעות לא אשר  משימות לבצע תוכלו wild cardה  משימת באמצעות !מצויינת שאלה הו ת:

  !המקום בדיוק זה - קיימא בר או סביבתית ערך  לה שיש פעולה על חשבתם  אם .שפרסמנו שימות
ש  להעלות עליכם ,לכן .הפעילות מארגני דעת לשיקול ונתון משתנה wild cardה קלף על הניקוד - לב שימו
פ  .שלכם הרעיון מהות את להסביר מנת  על האחרים התקשורת  בערוצי לפנות או/ו הפייסבוק לקבוצת אלה

  !בונוס ניקוד תקבל ההוגה והקבוצה האפשריות המשימות לבנק יתווספו שיאושרו עולות

 
  ?הניקוד נספר איך ש:
 . הדירה של משותף  לניקוד מצטבר באופן ונסכם  משתתף כל  ידי על  נצבר הניקוד ת:

הסיכויי יעלו כך  מורכבות ויותר  ,משימות יותר יעשו לדירה ה/שותף שכל  ככל יעלה המצטבר הנקודות סכום 
   ! המנצחת הדירה להיות ם

לכ  שווה הזדמנות ולתת עיוותים  למנוע מנת  על כך השותפים מספר  לפי ינורמל לדירה המצטבר  הנקודות סך
  .הקיימות השותפים  דירות סוגי ל

 
  ?משימה שעשיתי יודעים איך ש:
זה  . לתחרות שנפתחה הייעודית הפייסבוק בקבוצת מפורסמת משלים משתתף / בית  שמשק משימה כל ת:

התח  מטרת זו הרי .נוספות משימות לביצוע השראה ולקבל למשימה בנוגע הפרטים כל את  להעלות המקום 
  רות!

 
  ?האחרות  לדירות  ביחס  אני ואיך ?שלי הדירה  של הניקוד  מה  יודע אני איך אז ש:
הסטטיסטיקו את  מפרסמים אנחנו וממנו יום בכל  מתעדכן שלנו dashboardה  !dashboardה את הכירו ת:
  .המקום זה ?להשתפר אפשר במה לדעת רוצים .בתחרות המשתתפים  של ת
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  ?אם יש לי רעיון למשימה בת קיימא, אפשר להחשיב אותה ש:
  .אליו בנוגע התשובה את בעיון קראו !wild cardה את המצאנו  זה בשביל בדיוק !כן ת:

  

  בקשות  , מענות  ,שאלות 

  ?שואלים  מי  את  ? עושים מה - למשימה בנוגע  שאלה לי יש  ש:
 אולי - הפייסבוק בקבוצת הודעה פוסט העלו .גמור בסדר  ?נוספת  הבהרה צריכים ? הסוף עד בטוחים לא ת:

יעדכן המארגן הצוות  ?קרה  לא .לעזור נשמח -  שם שלנו העיניים גם .לעזור ידע האחרים מהמשתתפים אחד
  .קשר איתנו ליצור הדרכים כל על התחרות בתחילת המשתתפים את 

 


