אישור השתתפות -מושגים ותנאים
הקדמה
אישור השתתפות הוא הזמנה לאדם ששמו מופיע על האישור להיכנס לארוע הנצחה אחד או יותר (להלן טכסי ההנצחה).
מטרת טכסי ההנצחה לאפשר לציבור להשתתף בשירותי ההנצחה ,להוקיר את שירותם והקרבתם של החיילים והחיילות
האוסטרלים .טכסי ההנצחה של "צבאות אוסטרליה וניו זילנד-אנזק" קשורים לחלוף יובל ,מאה שנה ,למלחמת העולם
הראשונה .הנצחת מאה שנה של שירות מתייחסים למלחמות שבאו אחר כך ,סכסוכים ומאמצים לשמירת השלום.
השירותים שינוהלו על ידי ממשלת אוסטרליה יתבצעו בשיתוף עם ממשלת ניו זילנד שתישא באחריות לעריכת הטכסים.
במקרה זה ,שירותם והקרבתם של חיילי וחיילות צבא ניו זילנד יוזכרו גם כן וממשלת אוסטרליה תיוועץ בממשלת ניו
זילנד לפני שתנצל את זכויותיה תחת מושגים ותנאים אלו.
1

להלן המושגים והתנאים:
טכסי ההנצחה האוסטרלים פירושם טכסים המאורגנים אך ורק על ידי ממשלת אוסטרליה ומזוהים ככאלה
א
על טפסי הבקשה ובאתר

www.dva.gov.au/overseascommemorations.
ב

טכסי ההנצחה המשותפים פירושם טכסים המאורגנים בשיתוף על ידי ממשלות אוסטרליה וניו זילנד
ומזוהים ככאלה על טפסי הבקשה ובאתר

www.dva.gov.au/overseascommemorations.
יישום ופירוש המושגים והתנאים הללו
זהו הסכם בינך ובין ממשלת אוסטרליה המהווים את הצדדים להסכם .בתמורה להזדמנות להגיש בקשה לקבלת
2
אישור השתתפות לאחד או יותר מהטכסים ,הנכם מסכימים להתחייב ולקיים את המושגים והתנאים הרשומים
במסמך זה ,כללי חלוקת אישור ההשתתפות (הרשומים בנספח א') (כללי החלוקה) ,תנאי הכניסה (הרשומים בנספח
ב') וכל ההוראות המוצגות באתרי ההנצחה .אתם חייבים להיות מודעים לכך שהגשת בקשתכם ,ישירות או דרך
סוכן ,מפגינה את הסכמתכם להיות מחוייבים למושגים ולתנאים אלה .באם הנכם מגישים את בקשתכם לאישור
השתתפות באמצעות סוכן (כולל מדריך טיולים ,סוכן נסיעות ,בית ספר ,אדם או ארגון אחר) ,אתם מתחייבים
ומסכימים שקיבלתם העתק של מושגים ותנאים אלו ושקראתם והבנתם אותם .אנט מבקשים להפנות את תשומת
ליבכם במיוחד לסעיפים תחת הכותרת "הגבלות ומחויובויות".
הנכם מסכימים שממשלת אוסטרליה עשויה מדי פעם ,בשיקולה הבלעדי ,לשנות את המושגים והתנאים הללו על ידי
3
פרסום שינויים אלו באתר

www.dva.gov.au/overseascommemorations
וכן על ידי משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המצויינת בטופס הבקשה שלכם ,ותודיע לכם על שינוי
המושגים והתנאים .אתם מסכימים להיות מחוייבים למושגים ולתנאים המעודכנים ,הנתונים לשינוי מדי פעם.
4

במסמך זה ,מילה המופיעה ביחיד כוללת את הרבים ונהפוכו ,וכן מתן דוגמאות אינו מגביל את היקף ואופן
האמצעים שבהן הן עשויות להופיע .התייחסות למסמך או להסכם או למתן מסמך או הסכם הם התייחסות לאותו
מסמך ,הסכם או אמצעי ,על פי השינויים מדי פעם .ממשלת אוסטרליה עשויה להפעיל שיקול דעת או סמכויות
במסגרת המושגים והתנאים הללו באמצעות מזכיר המשרד לענייני יוצאי צבא ואחד מנציגיו.

הגשת בקשה לאישור השתתפות
אזרחיה ותושבי הקבע של אוסטרליה (ואזרחי ניו זילנד לטכסים המשותפים) ,אזרחי מדינות אחרות הזכאים להגיש
5
בקשה לאישור השתתפות .הענקת אישורי השתתפות מוגבלים לאישור אחד לכל אדם.
ניתן להגשי בקשה לקבלת אישור השתתפות באמצעות האינטרנט באתר
6

www.dva.gov.au/overseascommemorations
או באמצעות הדואר בטופס המאושר על ידי ממשלת אוסטרליה ונמצאים

www.dva.gov.au/overseascommemorations
או ניתן להתקשר בטלפון 1300 364 002
7

בקשות לאישור השתתפות ניתן יהיה להגיש בין התאריכים שיפורסמו על ידי ממשלת אוסטרליה באתר

www.dva.gov.au/overseascommemorations
8

מגישי בקשות שטפסי הבקשה שלהם יתקבלו לאחר מועד סגירת הגשת הבקשות יונחו ברשימת המתנה על פי כללי
החלוקה .טפסי בקשה שיוגשו פחות מ 24שעות לפני תחילת הטכס הרלוונטי לא יתקבלו.
בכפוף לסעיף  10בהמשך ,על מנת להיות זכאים לאישור השתתפות ,אתם חייבים לספק את כל הפרטים האישייים
והאחרים הרשומים בטפסי הבקשה.

9
10

ממשלת אוסטרליה תנפיק אישורי השתתפות בהתאם לחוקי החלוקה .אתם מכירים בכך ומסכימים שקיים מספר
מוגבל של אישורי השתתפות לארועי ההנצחה ושאין כל וודאות שיונפק לכם אישור השתתפות ,אף אם הגשתם
בקשה.
אתם צריכים למלא את פרטי הדרכון שלכם ,מספר האזרחות האוסטרלי (או ניו זילנדי ,במקרה של טכס משותף),
מספר אשרה (ויזה) אוסטרלי (או ניו זילנדי במקרה של טכס משותף) ,או מספר תעודת זהות (מידע מזהה) בזמן
הגשת הבקשה לאישור ההשתתפות .באם לא תמלאו את פרטי הזיהוי שלכם על הבקשה ,ממשלת אוסטרליה עשויה
לשמור עבורכם אישור השתתפות .אתם חייבים לספק מידע מזהה תוך  60יום לאחר שאישור השתתפות נשמור
עבורכם ,או תוך  14יום לפני מועד עריכת טכס ההנצחה ,התאריך המוקדם יותר בין שני התאריכים .ניתן לספק
מידע זה באמצעות האינטרנט באתר

www.dva.gov.au/overseascommemorations
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12

או ניתן להתקשר בטלפון  , 1300 364 002או על גבי טופס מנייר .באם לא תספקו את המידע על זהותכם תוך
פרק הזמן הקצוב ,אישור ההשתתפות השמור שלכם ימסר למועמד הזכאי הבא בתור ,בהתאם לכללי החלוקה.
ממשלת אוסטרליה אינה אחראית לתקלות טכניות או תקלות אחרות או כל בעייה שתווצר שתמנע מממשלוח או
קבלת הודעת דואר אלקטרוני או בקשה.
באם תסרבו ,באיזשהו שלב ,לקבל את הצעת ממשלת אוסטרליה להנפקת אישור השתתפות ,בקשתכם להשתתף
תחשב בטלה ותאלצו להגיש את הבקשה מחדש באם תשנו את דעתכם.

גישה לאתרי ההנצחה
1

2
3
4
5
6

על מנת להיכנס לאתרי ההנצחה ,אנשים מעל גיל שנתיים ביום הטכס חייבים להביא עימם:
א אישור השתתפות או הזמנה רשמית של ממשלת אוסטרליה (או ניו זילנד במקרה של טכס משותף) הנושא את
שמם ואחד מהמסמכים הללו:
ב דרכון בתוקף (או צילום של הדרכון שלהם) ,רשיון נהיגה אוסטרלי (או ניו זילנדי במקרה של טכס משותף)
תקף ,או תעודת זהות לאומית בת תוקף.
ילדים מתחת לגיל שנתיים ביום הטכס יוכלו להיכנס לטכס ההנצחה בלווי מבוגר נושא אישור השתתפות .באם
ייגמר מלאי אישורי השתתפות ,יצטרכו ילדים אלו לשבת על ברכיהם של המבוגרים במשך קטעי הטכס שבהם
הקהל יתבקש לשבת.
רק האנשים ששמם רשום על אישורי ההשתתפות זכאים להשתמש באישורים הללו.
כניסה לאתר ארוע ההנצחה מהווה הסכמה להיות מחוייב לציית לתנאי הכניסה כפי שהם מצויינים בנספח ב' של
המושגים והתנאים.
אתם מכירים בכך שאתם מסכימים שאישור ההשתתפות אינו מעניק לכם מקום מובטח או הבטחה לכך שתוכלו
לראות את כל טכס ההנצחה.
ממשלת אוסטרליה עשויה ,בשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לסרב להכניס לארוע ההנצחה כל אדם ללא הודעה
מוקדמת וללא כל סיבה ,כולל באם יש חשש על רקע הגיוני שמחזיק אישור ההשתתפות עלול להתנהג באופן
המנוגד לרוח הטכס או למטרה שלשמה נערך הטכס ,או פגיעה ביראת הכבוד או הבטיחות.

אישורי ההשתתפות אינם ברי העברה
אישורי ההשתתפות אינם ברי העברה .אסור לכם למכור ,להעביר ,לייעד ,להעניק כמתנה ,להחליף או להעביר
7
בשום אופן אחר את אישור ההשתתפות לצד שלישי ,או לנסות לעשות את אחד מהדברים האמורים הללו .ממשלת
אוסטרליה עלולה לבטל אישור השתתפות הקשור בהפרה של הסעיף הזה .כל אדם המשיג אישור השתתפות
כתוצאה מהפרה של הסעיף הזה יסורב כניסה ,או השתתפות בטכס ההנצחה.
אין דבר מהאמור בסעיף  7לעיל לפגוע בזכותה של ממשלת אוסטרליה להנפיק או לבטל כל אישור השתתפות
8
בכפוף למושגים ולתנאים הללו ו/או כללי החלוקה.
ביטול אישורי ההשתתפות וטכסי ההנצחה
ממשלת אוסטרליה עלולה ,בכל עת ,ללא כל סיבה ,מבלי להודיע לכם ,ובלי לספק סיבות לכך:
9
א לבטל אישור השתתפות שהונפק לכם או לכל אחד מחברי קבוצת הטיול שלכם ,ו:
ב לדחות ,לשנות או לבטל את טכס ההנצחה או חלק מטכס ההנצחה.
הגבלת המחוייבות
 10הנכם אחראים לתשלום דמי נסיעה ,לינה ,ביטוח נסיעה וכל הוצאה אחרת הקשורה להשתתפותכם או לתכניות
השתתפותכם בטכסי ההנצחה.
 11אתם מסכימים שממשלת אוסטרליה אינה אחראית או מחוייבת לשום הפסד ,נזק ,עלויות או הוצאות (כולל נזק
לרכוש אישי) שאתם עלולים לסבול מהם עקב השתתפותכם  ,או עקב תכניות להשתתף ,בטכסי ההנצחה .ממשלת
אוסטרליה

לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,הפסד או נזק מכל סוג שהוא ,אם צפוי ואם בלתי צפוי .זה כולל הפסד,
נזק ,עלויות או הוצאות שאתם עלולים לחוות עקב ביטול ,שינוי או דחייה של טכס ההנצחה או הביטול של אחד או
יותר מאישורי ההשתתפות.
 12ההנפקה של אישור השתתפות לך אינה מבטיחה לך בכל צורה שהיא כניסה למדינה שבה מתקיים טכס ההנצחה
ואינה מהווה הודעה מטעם ממשלת אוסטרליה שהנכם זכאים ,או שצריכים להרשות לכם להיכנס לאותה מדינה.
 13לתשומת ליבכם ,אנא קראו את תנאי הכניסה לאתר ההנצחה המופיעים בפיסקה  ( 7ראו נספח ב' של המושגים
והתנאים).
פרטיות
 14ממשלת אוסטרליה תנהל את כל המידע האישי הנאסף מכם בכפוף ל"מדיניות פרטיות ההנצחה מעבר לים".
הסכמכתכם להעניק למשרד לענייני יוצאי צבא את הזכות לעשות שימוש ולמסור את המידע עליכם שנאסף לצורך
(הצרכים) בירור הזכאות להשתתף בטכסי ההנצחה ,להנפקת אישורי השתתפות ,ובאם אכן תקבלו את אישור
ההשתת פות ,בניהול ההשתתפות בטכסי ההנצחה ,ובכל הנוגע לניהול הטכסים והארוע .זה יכול לכלול שיתוף מידע
עם המארגנים והמנהלים של הארוע וכן מסירת מידע לרשויות הממשלה הרלוונטיות (המקומיות והזרות בהיקף
הפדרלי והמקומי) כולל רשויות אכיפת החוק ושרותי הבטחון .הנכם נותנים את הסכמתכם לרשויות הממשלתיות
הרלוונטיות לשתף במידע שברשותן עליכם על מנת לקדם את הצרכים.
 15אתם מכירים בכך שמקבלי המידע עליכם הנמצאים מחוץ לאוסטרליה ייתכן ואינם כפופים לחוקי פרטיות דומים
לאלו של עקרונות הפרטיות האוסטרלים ,וכתוצאה ממתן הסכמתכם זו ,המשרד לענייני יוצאי צבא לא יהיה מחוייב
לנקוט צעדים להבטיח שמקבלי המידע הזרים מצייתים לחוקי הפרטיות האוסטרלים ולא יהיה אחראים על אף
פעולה או צעד שינקטו הגופים הזרים שאינם עומדים בקריטריונים של עקרונות הפרטיות האוסטרלים.
 16המשרד לענייני יוצאי צבא מתכוון להגיש בקשה שהגופים הזרים המקבלים את המידע ישמרו על פרטיות המידע
שלכם על פי עקרונות הפרטיות האוסטרלים.
מגוון נושאים נוספים
 17החוקים שבמסגרתם פועל מסמך זה וכל מחלוקת שעלולה לפרוץ בקשר אליו ,הינם תחת תחום השיפוט של החוקים
של הטריטוריה המרכזית של אוסטרליה .תחום השיפוט של בתי המשפט של טריטוריה זו ,אך לא רק הם ,יקבעו את
המחלוקות שעלולות לפרוץ ממושגים ותנאים אלו.

נספח א
כללי החלוקה
חלוקת אישורי ההשתתפות
בנוגע לכל ארועי ההנצחה ,ממשלת אוסטרליה תחלק את אישורי ההשתתפות שיונפקו בין מועמדים הזכאים
1
להשתתף על פי הקטגוריות הבאות ,על פי אמות מידה הנתונות לשיקולה הבלעדי:
אזרחי אוסטרליה ותושבי קבע של אוסטרליה ( בהקשר לטכסי ההנצחה האוסטרלים) או אזרחי
קטגוריה א
אוסטרליה וניו זילנד וכן תושבי קבע של אוסטרליה וניו זילנד (בהקשר לטכסי ההנצחה המשותפים)
אזרחי המדינה המארחת את טכסי ההנצחה ו:
קטגוריה ב
ואזרחי מדינות אחרות.
קטגוריה ג
ממשלת אוסטרליה עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להעביר אישורי השתתפות בין הקטגוריות א,ב וג.
2
אישורי ההשתתפות יונפקו למועמדים הזכאים בכל אחת מהקטגוריות הללו על בסיס כל הקודם זוכה .באם יגמרו
3
אישורי ההשתתפות של קטגוריה מסויימת ,מועמדים זכאים יוצבו ברשימת המתנה בכפוף לסעיף  5של כללי
החלוקה האלה.
מועמדים שיגישו את טפסי הבקשה שלהם לאחר המועד הסופי להגשה ,הרשום בסעיף  7של המושגים והתנאים של
4
אישורי ההשתתפות יושמו מייד ברשימת המתנה בהתאם לקטגוריה שלהם.
רשימת המתנה
ניתן יהיה לרשום מועמדים ברשימת המתנה בהתאם לקטגוריה שלהם (מקטגוריה א' עד לקטגוריה ג') ואז על פי
5
התאריך והשעה שבו הגישו את בקשתם לאישור השתתפות מהמועד הראשון עד למועד האחרון.
אישורי השתתפות יחולקו למועמדים הנמצאים ברשימת ההמתנה עד ל 14יום לפני מועד טכס ההנצחה .לאחר מועד
6
זה ניתן יהיה לקבל אישורי הנצחה על בסיס כל הקודם זוכה בשערי אתר ההנצחה בכפוף לסעיף  7להלן.
איסוף אישורים בשער האתר
ניתן יהיה לאסוף את אישורי השתתפות שנשארו בשערי האתר עד  24שעות לפני מועד פתיחת ארוע ההנצחה
7
למועמדים שיגיעו באופן אישי ויציגו דרכון ,רשיון נהיגה אוסטרלי או ניו זילנדי או תעודת זהות לאומית ,ללא קשר
ללאום שלהם.
אישורי השתתפות שיונפקו בכפוף לסעיף  7למעלה הם על בסיס כל הקודם זוכה עד לגמר המלאי.
8
שיקול דעת כללי בנוגע לאישורי ההשתתפות
ממשלת אוסטרליה עשויה על פי שיקול דעתה הבלעדי לנפק או להעביר אישורי השתתפות בכל עת (כולל לפני
9
תחילת תהליך הבקשה) .ממשלת אוסטרליה עלולה להטיל תנאים על הנפקת או העברת האישורים בכפוף לסעיף זה
על פי שיקול דעתה הבלעדי .על מנת להיות זכאי לקבל אישור השתתפות בכפוף לסעיף זה ,על מקבל אישור
השתתפות שהועבר לספק לממשלת אוסטרליה בטופס בקשה מלא ולהסכים למושגים ולתנאים של אישורי
ההשתתפות.
אין הגבלה על שיקול הדעת לבטל
 10כללי ההשתתפות אינם מגבילים את שיקול הדעת של ממשלת אוסטרליה לבטל אישור השתתפות שנופק בכפוף
לסעיף  9של המושגים והתנאים של אישורי ההשתתפות.
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נספח ב'
תנאי הכניסה לאתרי ההנצחה
כניסה לאתרי ההנצחה מוגבלים לאנשים המחזיקים אישור השתתפות תקף שהונפק על ידי ממשלת אוסטרליה,
ונציגים רשמיים מוזמנים (מחזיק -האישור או מחזיקי האישורים).
משתתפים חייבים לציית למושגים ולתנאים של אישורי ההשתתפות.
משתתפים חייבים לציית להוראות חברי סגל הארוע המורשים ולהוראות בכתב המוצגות באתר.
משתתפים חייבים לשמור על רוח הטכס ולהפגין יראת כבוד ולהתנהג בהתאם בכל העת.
חל איסור על משתתפים לגרום בכוונה או ברשלנות נזק לאתר ההנצחה.
משתתפים נכנסים לאתר ההנצחה על דעתם ועל אחריותם ומודעים לסיכונים הכרוכים בכך .ממשלת אוסטרליה
אינה מחויבת לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה (כולל נזק לרכוש אישי) שמשתתפים עלולים לסבול עקב
השתתפותם בארועי ההנצחה .ממשלת אוסטרליה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,הפסד או נזק מכל סוג
שהוא ,אם צפוי ואם בלתי צפוי.
משתתפים חייבים ,בכל עת ,במשך שהותם בארועי ההנצחה ,להחזיק ברשותם את אישורי ההשתתפות או את
ההזמנה הרשמית או את הדרכון בר התוקף שלהם (או צילום הדרכון) ,את רשיון הנהיגה האוסטרלי (או הניו זילנדי
בארועים משותפים) או את תעודת הזהות הלאומית שלהם.
משתתפים יהיו נתונים לסריקה בטחונית וחיפושים כאשר יתבקשו לכך על ידי צוות הארוע המורשה ,כולל בטרם
כניסתם לאזור ההנצחה.
כל אדם המסרב לעבור חיפוש על ידי ידי צוות הארוע המורשה או שאינו מספק תעודת מזהה או אישור השתתפות
בר תוקף או הזמנה רשמית עלול להיות מסורב כניסה ,או שיורחק מאתר ההנצחה.
הפריטים הבאים אסורים בתכלית האיסור להכניס לאתר:
א פריטים מסוכנים כגון סוגים שונים של זיקוקים ,נורים ,לייזרים ומתקני עשן.
ב הודעות פרסום או שווק
תיקי גב גדולים (תיקי יום ,לדוגמה :תיקי לנשיאה על מטוסים מותרים)
ג
רהיטים או ציוד מחנאות כולל אוהלים ,כסאות מתקפלים ואלונקות
ד
ה אלכוהול מכל סוג שהוא
מיכלים מזכוכית ופחיות מכל סוג שהוא
ו
בקבוקי נוזלים פתוחים
ז
ח נוזלים דליקים
ט נשק או פריטים חדים ,כולל מטריות ( פונצו יכלל בחבילת המידע הכלולה)
חפצים גדולים
י
כלי נגינה מכל סוג שהוא וחפצים אחרים שעלולים לגרום להפרעות כגון צֹופָרים המבוססים על אוויר דחוס
כ
ווזובלות.
ל מוטות טיפוס (עזרים רפואיים ,כגון הליכונים ומקלות הליכה יותרו בכפוף לצורך רפואי)
מ דגלים גדולים או כרזות
ציוד צילום מקצועי (לדוגמה :עדשות קירוב גדולות ,ציוד שמע או מתקני הסרטה ,חוץ מאשר אמצעי תקשורת
נ
מורשים)
ס מקלות "סלפי" וחצובות מצלמה גדולות.
ע מטוסים זעירים ללא טייס ומתקני שלט רחוק ,ו:
כל חפץ שעלול לסכן את שלום או את הנאת הציבור בטכס ההנצחה או שאינו חוקי תחת חוקי אוסטרליה או
המדינה המארחת.
ישנה אפשרות שפריטים אסורים שימצאו יוחרמו ויושמדו.
עישון ושתיית אלכוהול אסורים בהחלט באתר ההנצחה.
משתתפים הנראים כאילו שתו אלכוהול או צרכו סמים או שצוות הארוע המורשה מאמין בשיקולו המוחלט שאינם
בשליטה עלולים להיות מסורבים כניסה לאתר ההנצחה.
חיות -לא יורשו ולא ניתן יהיה להכניס חיות לאתר ההנצחה ,חוץ מאשר כלבי הנחיה לעוורים ,כלבי שמיעה
לחרשים או כלבי סיוע למשתתפים בעלי מוגבליות.
טכסי ההנצחה יצולמו וישודרו בשידור חי ,כולל זרימה באינטרנט .משתתפים עשויים להיות מצולמים או מוסרטים.
על ידי כניסה לאתר ההנצחה .המשתתפים מסכימים שתמונתם ,דיוקנם או קולם יוקלט וישמש כחלק מהקלטת
ותיעוד הארוע או לכל מטרה אחרת ,באמצעי התקשורת ובכל הקשר אחר ברחבי בעולם ,לנצח ,ללא כל פיצוי,
תגמול או אזכור.
ציוד מעקב עלול להיות מופעל באזור ארועי ההנצחה .משתתפים מסכימים שמידע עליהם (כולל תמונות) יוקלטו על
ידי ציוד שכזה ומסירת המידע הנ"ל לכל אחד (כולל רשויות אכיפת החוק או רשויות אחרות) באופן ובמידה
שממשלת אוסטרליה והמדינה המארחת ימצאו לנכון לעשות זאת.
רשויות הארוע המורשים עלולים לסרב להכניס משתתפים לאתר ההנצחה ,או עלולים להוציאם מהאתר אם:
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א יסרבו לציית לתנאי הכניסה לאתר או לבקשות ,הוראות או דרישות חברי רשויות הארוע המורשים או
להוראות על השילוט בכתב.
ב יכנסו לאזורים שהם מחוץ לתחום ללא רשות ,או:
יתנהגו באופן שאינו הולם את המעמד המכובד ורוח ארועי ההנצחה.
ג
רשויות הארוע המורשים כוללים נציגים מורשים של ממשלת אוסטרליה ,צוות הארוע ,נציגים מורשים של המדינה
המארחת או המשטרה.

