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 "! התחדשנו בעמוד פייסבוק ואנחנו מחלקים מתנות" "פייסבוק"ה בתקנון הגרל

 חברת מם בית בע"מ

 - כללי .1

 . ההגרלה תתנהל שלפיהם הכללים את סדירמ זה תקנון .1.1

לגברים, ו לנשיםבצורה שווה  מיועד הוא אך, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה תקנון .1.2

 בים ולהיפך.והתייחסות בלשון יחיד יכולה לשמש לר

 .לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משקל בפרשנות תקנון זה נכתבוותרות הסעיפים כ .1.3

 

  – הגדרות .2

 

 -למונחים הבאים בתקנון זה תהיה ההגדרה המפורטת לצדם להלן

 

"שם "שם מבצע ההגרלה" / "החברה" / 

 עורך ההגרלה"

 
  510213887בע"מ" ח.פ.  חברת "מם בית

 5.8.2020, ביעיר יום  מועד ההגרלה

 .שעון מדינת ישראל 08:00שעה ב 5/8/2020ועד ליום  23/7/2020 מיום   הגרלהההרשמה לתקופת 

 ,"מ"בעבית -"מם ששמו "פייסבוק"העמוד הרשמי של החברה באתר   דף / עמוד הפייסבוק של החברה

  -בכתובת הבאה

-https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%9D 

-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%91%D7%99%D7%AA

108178944216502/ 

 , פתח תקווה. 13בכתובת: הבורסקאי  החברה משרדי  מיקום ההגרלה 

 רהשל החב הפייסבוק בדף  מיקום פרסום תוצאות ההגרלה

 בתקנון זה להלן  5בסע'  כהגדרתם  התנאים להשתתפות בהגרלה

 להלן בתקנון זה 4בסע' כהגדרתם   הפרס / הפרסים 

 ."פייסבוק" באתר ("User")אישי  ופרופיל משתמש בעלאדם   משתמש פייסבוק

 בהגרלה להשתתפות התנאים בכל עמד אשר "פייסבוק" שתמשמ  משתתף / משתתף ההגרלה

 .בהגרלה המשתתפיםבהתאם לתקנון זה, ונכנס לרשימת 

-19זוכים נוספים שהוגרלו ב"סדר רץ", היינו זוכים במקומות מס'   18  רשימת הבנק

 )כהגדרתה להלן(. , השונים מהזוכים שב"רשימת הזוכים בהגרלה"36

  רשימה שתערוך החברה, הכוללת את שמם של כל משתתפי ההגרלה.  בהגרלה רשימת המשתתפים

 .הזוכה שהשתתף בהגרלה וששמו עלה בתוצאות ההגרלה  הזוכה / הזוכה/ים שהוגרל/ו

, 5252247 מיקוד גן רמת, 40 תובל' רח: כתובתב יעקב-בן עידן ד"עו  על מבצע ההגרלות המפקחהמפקח / 

 "דין עורכי משרד יעקב-בן: "אצל

 

  - תוצאות ההגרלה םפרסו ךדרד וועמ .3

מהזוכים, אחד הפרס שהוגרל לכל שמות הזוכים שהוגרלו ותוצאות ההגרלה, הכוללות את  .3.1

שעות  24-בסמוך לאחר ביצוע ההגרלה ולא יאוחר משל החברה  "פייסבוק"בעמוד היפורסמו 

וגרלו וכן תישלח החברה לכל אחד מהזוכים שה ממועד השלמת ביצוע מלוא הליכי ההגרלה

יעלה "הודעה פרטית" באמצעות מערכת המסרים המיידית בקיימת באתר "פייסבוק". ככל שלא 

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E-108178944216502/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E-108178944216502/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E-108178944216502/
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כל סיבה שהיא שאינה בשליטתה המלאה והישירה של החברה ומבמאמץ סביר החברה בידה של 

תרשומת של ניסיון  רשוםתתעד/ תלשלוח הודעה כאמור למי מהזוכים שהוגרלו, אזי החברה 

סיבה שבגינה לא צלחה הפניה. בעשייתה ה תוך ציוןשליחת ההודעה רל ו/או הפניה לזוכה שהוג

תהיה תחשב החברה כמי שמילאה את חובתה להודיע לזוכה שהוגרל בגין זכייתו והחברה  -זאת

 פטורה החברה מחובת ההודעה לזוכה. 

חברה בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההגרלה באמצעות העל הזוכה שהוגרל ליצור קשר עם  .3.2

 ולעמוד של החברה "פייסבוק"ו/או באמצעות הודעה פרטית בעמוד ה 03-904-2424פון הטל

למסור לחברה את פרטיו המלאים של הזוכה שהוגרל  -בתנאים הבאים כתנאי לקבלת הפרס

לרבות אך לרבות כתובת האספקה וכלל הפרטים הנדרשים על ידי החברה לצורך מימוש הזכייה 

רק וק שבאמצעותו השתתף וזכה בהגרלה של משתתף הפייסבו הוכחת זיהוי -לצורך  לא רק

מיקום האספקה כפי קבלת מלוא הפרטים הנדרשים ובפרט )אך לא רק( לאחר אישור החברה ל

הזוכה שהוגרל על טופס הצהרת הזוכה בנוסח המצורף חתימת ושידווח על הזוכה שהוגרל 

 וכה שהוגרל והכל בהתאם ובכפוףפק הפרס לזויס –לתקנון זה במועד אספקת הפרס  כנספח "א"

 . לאמור בתקנון זה

פרטי הזוכה שהוגרל לצורך שליחת הודעה בדואר ככל שיהיו בידי החברה לגרוע מהאמור,  מבלי .3.3

 , אזי תשלח החברהוככל שהזוכה שהוגרל לא אישר את קבלת ההודעה על זכייתו בהגרלה רשום

על דואר ישראל במתכונת מלאה וללא ימי עסקים בהם פ 3 בתוך שהוגרל הלזוכ כאמורהודעה 

 .ובדבר זכיית והגבלות, ובה תיידע אות

במקרה בו הזוכה שהוגרל לא יצר קשר עם החברה בדבר זכייתו בהגרלה, והחברה לא הצליחה  .3.4

ימים ממועד ההגרלה,  60ליצור קשר עם הזוכה שהוגרל במאמץ סביר מכל סיבה שהיא בתוך 

תחשב כשומר ולא והחברה לא והפרס יחשב כ"הפקר"  סהפראת לא יהיה זכאי לקבל האחרון 

תהיה חייבת לשמור לו את הפרס או לספקו לו או ליתן כל פיצוי בגין אי אספקת הפרס ולזוכה 

 בקשר לכך. החברהכנגד  או תביעה ל טענהכתהיה שהוגרל כאמור בסעיף זה לא 

 

  -ם שהוגרלו ושליחת הפרס לזוכי "הפרס"( :ולחוד ביחד להלן) שיוגרלו םהפרסי .4

 הפרסים שיוגרלו במועד הגרלה: .4.1

  שלוש מכונות ריתוךJASIC 200C  :שם היצרן(JASIC) 

  שלוש מסכות ריתוך ) SPEEDGLASS100 :שם היצרןM3 ) 

  שלושה זוגות כפפות ריתוךHeavy Duty MIG/STICK ( :שם היצרןMILLER 

ELECTRIC) 

  4.5שלוש משחזות זוית "( חברתשל METABO הגרמנית.) 

 של חברת  מעילי ריתוך שלושה(MILLER) 

  שלוש מסכות ריתוך אלקטרוניות דגםWH4400  שם היצרן(XIDIN ELECTRONICS 

TECHNOLOGY) 

ל אדם או גוף אחר שאינו הזוכה אינה ניתנת להסבה לכהזכייה בפרס הינה אישית ויודגש,  .4.2

או  שיוגרל לא יהיה רשאיכי אלה הפרסים שיוגרלו, ואלה בלבד, והזוכה שהוגרל. כמו כן יובהר 

ו/או לבקש את שזכה בהגרלה לפרס אחר או שונה פרס או להחליף את ה או לקבל לדרוש זכאי

 .שוויו הכספי של הפרס שהוגרל

בכל ההיטלים והמיסים וההוצאות והדיווחים וכיוצ"ב )ככל שקיימים( הנדרשים על הזוכה יישא  .4.3

 אחריות בקשר לכך. פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולחברה לא תהיה כל 

יאסוף הזוכה שהוגרל ישירות ממשרדי שהוגרל בתנאי התקנון זה וכל דין,  הבכפוף לעמידת הזוכ .4.4

בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש עם  פתח תקווה, 13רחוב הבורסקאי בכתובת החברה 



172918-4400 -   7  

 תלכתובשהוגרל  הפרס ישלחאם יבקש הזוכה, לחלופין או  את הפרס שזה בו בהגרלה החברה

על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית של הזוכה  שהוגרל העל ידי הזוכ שנמסרה אספקה כפי

 ,עמידת הזוכה שהוגרל בכל הנדרש בתקנון זהמלאים ממועד ימי עסקים  7תוך ב , וזאתשהוגרל

וחתימה על  )במידה ונבחר משלוח הפרס( עדכון החברה בכתובת לאספקה -לרבות אך לא רק

שבימים אלו אין מגבלות תנועה ו/או תעסוקה וכיוצ"ב עקב החלטה/ות  וכן בהינתןנספח "א" 

  גוף מוסמך.

 לעיל( 4.4כאמור בסע' הכל ) ממשרדי החברה פואיסו את הפרס או שליחתתאפשר את החברה  .4.5

וח ההודעה לזוכה בדבר ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משל 45במשך תקופה של 

 זכייתו בדואר רשום, לפי המאוחר. 

יובהר כי משלוח הפרסים ייעשה אך ורק בתחומי מדינת ישראל ובאזורים שבשליטה אזרחית של  .4.6

 מדינת ישראל.

 

  - להשתתפות בהגרלהוהתנאים  םהנהלי .5

בתאריך  התנאים הבאים כלמילוי עמידה ובכפוף לבאופן אוטומטי  שתתפות בהגרלה תבוצעהה  .5.1

ועד לאספקת הפרס לזוכה שהוגרל )ככל  כן לאחר מועד ההגרלהמועד ההגרלה ואו ב 15.7.2020

 :שהוגרל(

 ;18הינו אזרח ישראלי מעל גיל  "פייסבוק"משתמש ה .א

 ;של החברה "פייסבוק"דף הל "לייקהכפתור " לחיצה על .ב

 ;של המשתתף האישי "דף הפייסבוק"ההגרלה על קיר  "פוסט" )הודעת(שיתוף   .ג

 ;"הגבלת השתתפות בהגרלה" -להלן 7 סעיף עמידה בתנאי .ד

שעון  08:00 לשעהעמידה בדרישות ועשיית כלל הפעולות המפורטות מעלה בסעיף זה עד  .ה

 . 5/8/2020מדינת ישראל בתאריך 

 "(.ת בהגרלההתנאים להשתתפוכולם ביחד: " "א" עד "ה" לעיל)להלן, תנאים 

אשר עמד בכלל התנאים להשתתפות בהגרלה, ייכנס באופן אוטומטי  "פייסבוק"משתמש  .5.2

בהגרלה, ואין צורך לשלוח הודעה לחברה ו/או לעשות פעולות נוספות לשם  המשתתפיםלרשימת 

 השתתפות בהגרלה.

, זהובמלוא תנאי הוראות תקנון  תנאים להשתתפות בהגרלהובכפוף לעמידה במלוא הבנוסף  .5.3

בתחומי  לאספקת הפרס בעל כתובתושהינו  לזוכה שהוגרלתתאפשר רק מותנית ו הפרס קבלת

 .אזורים שבשליטה אזרחית של מדינת ישראלבומדינת ישראל 

כי הוא  "פייסבוק"באפשרות משתתף ההגרלה להודיע לחברה בכתב דרך תיבת הדואר באתר  .5.4

שתתפותו בהגרלה והוא לא יהיה זכאי במקרה כזה תבוטל המוותר על זכותו להשתתף בהגרלה. 

משתתף להשתתף בה, וזאת גם אם לא נתקבל אישור החברה לקבלת הודעתו )להלן: "

השתתפותו במקרה של זכיית משתתף שמועמדותו בוטלה בהגרלה, "(. שמועמדותו בוטלה

 ותעבור לזוכה הבא מרשימת הבנק. תיפסל בדיעבד וזכייתו תבוטל

תהווה הפרה של כללי התקנון ותוביל תנאי ההשתתפות בהגרלה באחד או יותר מאי עמידה  .5.5

   ויחולו ההוראות הבאות: וביטול זכייתו בפרס )במידה וזכה( לפסילתו של הזוכה

בהגרלה  המשתתפיםיוסר מרשימת  ההגרלה משתתף - בטרם עריכת ההגרלה .א

 ומועמדותו תיפסל. 

ל סיבה אחרת שמו של הנ"ל יובהר כי במקרה שבו בטעות או בשל תקלה טכנית ו/או מכ

השתתפותו בהגרלה  ,בהגרלה והנ"ל זכה בהגרלה המשתתפיםלא הוסר מרשימת 

 .תיפסל וזכייתו בפרס תבוטל
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 שהוגרל הזוכה של זכייתו – מסירת הפרס לזוכה שהוגרל ולפני ההגרלה עריכת לאחר .ב

תעבור לבא בתור  בהגרלה לרבות הזכאות לקבלת הפרס שהוגרלוזכייתו  תיפסל

 .בסדר רץ רשימת הבנקמ

 שהוגרל זוכה זכייתו של בטל את עכב ו/או ללתהיה רשאית מבלי לגרוע מהאמור, עורכת ההגרלה  .5.6

קרות בהבלעדי  הלפי שיקול דעת ו/או לא לאפשר לזוכה שהוגרל לממש את זכייתו לקבלת הפרס

 מקרים הבאים: אחד מן 

 ו/או מעשה עבירה או מרמה.  חשש לאי תקינות ו/או זיוף .5.6.1

כתובת האספקה וכלל הפרטים פרטיו המלאים של הזוכה שהוגרל לרבות סירוב למסור את  .5.6.2

 מימוש הזכייה.  הנדרשים על ידי החברה לצורך

 שימוש בפרופיל "פייסבוק" מזויף או שאינו עומד בתנאי תקנון זה.  .5.6.3

אשר לדעת תנאי ההשתתפות להגבלה ו/או בתנאי מלרבות אי עמידה מכל סיבה אחרת  .5.6.4

הזוכה  אם, וזאת גם או מנוגד לדין פוגע בטוהר ההגרלה או שוויון המשתתפיםהמפקח 

  את הפרסלידיו קיבל כבר שהוגרל 

 ."(הזוכה שנפסל" )כולם ביחד וכל אחד לחוד:

הזוכה ומבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשות החברה לפי תקנון זה והדין, במקרה כזה, 

התאם להנחיות החברה באופן מיידי ובכל מקרה לא ובאת הפרס שקיבל לחברה חזיר י שנפסל

זוכה לימי עסקים ממועד שליחת הודעת דרישת ההחזרה מהחברה או נציגה המוסמך  3-יאוחר מ

 ובוטלה זכייתו כאמור בסעיף זה.  שנפסל

 

  - שיטת ההעלאה בגורלולביצוע ההגרלה  םהנהלי .6

 אשרמשתתפי ההגרלה את כל  לדף אקסל ה"הוצא"על ידי  ,)כהגדרתו לעיל(ההגרלה  במועדהגרלה תתבצע ה

ושלמיטב ידיעת החברה אינם או במועד ההגרלה  15.7.2020בתאריך סימנו "לייק" לדף הפייסבוק של החברה 

 . בהפרה של תנאי ההשתתפות להגרלה

ימוספר, ובגליון "הגרלה" תהיה רשימת הפרסים וליד כל פרס תעשה נוסחת משתתף כל שם 

"RANDBETWEEN " שמות  ןשבגיליושל אקסל אשר תוציא מספר רנדומלי בטווח על פי המספרים

(. מיד עם ביצוע ההגרלה Vlookup. ליד המספר יופיע מיד שם המשתתף )על ידי נוסחת בהגרלה המשתתפים

 בהגרלה את הזוכים "לקבע"( יועתקו השמות )העתקת טקסט( כדי RANDBETWEEN)הזנת הנוסחה 

 . זוכים )בהתאם למספר הפרסים שיוגרלו( 18" המונה בהגרלהרשימת זוכים "ותיערך 

: המספר שליד שם המשתתף מהווה את מספר המשתתף, על יד כל פרס יצא מספר אקראי מתוך לשם הבהרה

, והוא הזוכה בפרס הנ"ל בהינתן שהוגרל הטווח על ידי הנוסחה הנ"ל, המספר האקראי מייצג את שם הזוכה

 .י ההגרלהתנאכל והמשתתף עונה על 

. תנאים להשתתפות בהגרלה כלב לכאורהשמשתתף ההגרלה עמד השמות, ייבדק  "הוצאת"לאחר , כי יצוין

ההגרלה הודעה תישלח למשתתף  במידה וימצא כי עמד במלוא התנאים להשתתפות בהגרלה ובתנאי תקנון זה,

 לתקנון זה. 3ף " כאמור בסעיקיימת באתר "פייסבוקהבאמצעות מערכת המסרים המיידית אישית 

כאמור לעיל בסעיף זה, "יוצאו"  ומיד לאחר השלמת הליך ההגרלה וקיבוע "רשימת הזוכים בהגרלה" בנוסף

המשתתפים אשר שמם מופיע ב"רשימת הזוכים בהגרלה" מבין מאגר המשתתפים הפוטנציאלי ואז יערך הליך 

שתתפים שהוגרלו( לצורך יצירת "רשימת )ובניכוי המכאמור לעיל בסעיף זה באותו האופן וחדש נוסף הגרלה 

מהזוכים שב"רשימת הזוכים בהגרלה". שונים ה, ב"סדר רץ"נוספים זוכים  18. "רשימת הבנק" תמנה הבנק"

במקרה של פסילת משתתף ו/או משתתף שמועמדותו  והמפקח תעמוד לרשות עורכת ההגרלה"רשימת הבנק" 

, כך שבכל מקרה כאמור זה לתקנון 3שהוגרל כמפורט בסעיף בוטלה ו/או במקרה בו לא ניתן לאתר את הזוכה 

 .ברשימת הבנק בסדר רץ  יזכה בפרס הבא בתור

 יוכל לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה.כל משתתף יודגש כי 
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  -הגבלת השתתפות בהגרלה  .7

עובדי  וכן , חברה, עורך ההגרלה, המפקח18קטין מתחת לגיל  -ההשתתפות בהגרלה אסורה עבור .7.1

במקרה של זכייה  .)כהגדרתם בהיתר הכללי( , מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהםהחברה

וביטול זכייתו  לעניין פסילת הזוכה 5בהגרלה עבור המנויים בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 

 .בפרס )במידה וזכה(

 

  - והזוכה שהוגרל בהגרלה המשתתף הצהרות .8

הפרס בו  ואתפרסום שמו את תו בהגרלה במקרה של זכיימראש  לחברה מתירהגרלה בהמשתתף  .8.1

  .של החברה "פייסבוק"דף הבזכה 

לקבל את הפרס לא תתאפשר  או זכותו ותואהגרלה מצהיר כי במידה ויזכה בהגרלה וזכהמשתתף  .8.2

 ים הבאים: קרבכל אחד מהמ -מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק

 , וויתר על זכותו להשתתף בהגרלה ומועמדותו בוטלה .8.2.1

  בכל תנאי תקנון זה, -במצטבר–לא עמד  .8.2.2

 -או  מזויף, "פייסבוק"משתמש השתמש ב .8.2.3

לרבות בין הסעיפים או הדין  מכל סיבה שהיא בהתאם לתנאי תקנון זהמועמדותו נפסלה  .8.2.4

  –לעיל  5.6המנויים כאמור בסע' 

ממי מטעמה ולא תישמע כל  לא יהיה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מהחברה ו/או

 ו/או דרישה מצידו בעניין זה. טענה

ושיטת  הכניסה לרשימת המשתתפים בהגרלהשמשתתף ההגרלה מצהיר כי הוא מודע לכך  .8.3

ובמקרה בו עמד בתנאי ההגרלה ולא נכנס לרשימת המשתתפים , ותטכני ןה ההעלאה בגורל

ח כי אי כניסתו נבעה באופן ישיר וכל עוד לא הוכ בשל טעות טכניתלרבות אך לא רק בהגרלה 

לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר , הוא לא יהיה זכאי ממעשה זדון של החברה או מי מנציגיה

 מהחברה ו/או ממי מטעמה ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה מצידו בעניין זה.

וא המשתתף המבקש להשתתף או שהשתתף בפועל בהגרלה מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי ה .8.4

פוטר את החברה ואת מפקח ומי מטעמם מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה הקשורים במישרים ו/או בעקיפין בהגרלה.

הזוכה שהוגרל פוטר את החברה ואת המפקח ואת כל מי שמטעמם מכל אחריות לנזק ו/או שיבוש  .8.5

שיתגלה בפרס, ככל שתיגלה או  ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר

 ו/קיים.

 

 - אחריות .9

ו/או מי מטעמה החברה . בלבד נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו בהגרלהההשתתפות  .9.1

אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה 

. ככל שעל אף הגרלהשל מאן דהו בו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו  שהוגרל ו/או למשתתף

או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי החברה האמור, 

 תה הראשונה.מיד עם דריש

ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם  ה הזמןלממש את הזכות לפרס בתקופ שהוגרלל הזוכה ע .9.2

רס בפרקי הזמן ו/או בתנאים את הזכאות לפ שהוגרל. לא מימש הזוכה החברהלהנחיות 

האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת 

"שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי 

 .ענייןו/או מי מטעמה ב החברהחלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי 

ו/או באספקת הפרס לזוכה  עריכת ההגרלההגרלה ו/או בכל איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא ב .9.3

ו/או עקב  בחברה בשליטתח עליון ו/או אירועים שאינם וכ -מחמתלרבות, אך לא רק  שהוגרל

ו/או תקלות טכניות ו/או תקלות ברשת האינטרנט  הגבלות תנועה ו/או עקב הגבלות שונות במשק

לה ו/או את הזוכה בהגר ף, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתצ"בוכיו

לא יהיה זכאי  או משתתף ההגרלה בכל מקרה, הזוכה שהוגרל .ו/או זכות בכל סעד שהוגרל
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לשום פיצוי ואחריותה של החברה תוגבל )במידה תוכח אחריותה בבימ"ש מוסמך( עד לרף 

 . או שצפוי היה לזכות לפי נמוך מבין השניים גרלההמקסימלי של שווי הפרס שזכה בה

ו/או  ו/או הינו משתתף שמועמדותו בוטלה ו/או הינו זוכה שנפסלויתר הזוכה בהגרלה על הפרס  .9.4

ו/או  החברהלרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי )לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא 

זכאי לכל הטבה ו/או פרס  שהוגרלה הזוכה , לא יהי(המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה

 . בעניין החברהולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי  מהחברהו/או פיצוי אחר 

ועד למועד ההגרלה לבצע שינויים בהגרלה, וללא התראה מוקדמת החברה רשאית בכל עת  .9.5

ימת להפסיק את ההגרלה ו/או להפסיק את האפשרות להיכנס לרש -ולרבות אך לא רק

 המשתתפים בהגרלה ו/או להוסיף פרסים ו/או לגרוע פרסים ו/או לשנות את מועד ההגרלה

 של החברה. "פייסבוק". ככל שיבוצעו שינויים כאמור, תפורסם הודעה בדף הוכיוצ"ב

לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או החברה  .9.6

ולו על הפרס רק תנאי האחריות הרגילים של היבואן/ יצרן כפי שיסופקו עם בכל חלק ממנו, ויח

 כל פרס ופרס בנפרד.

האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה שהוגרל בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי  

 מימוש הפרס מכל סיבה אלא במקרה בו אי המימוש הפרס תלויה באופן ישיר בחברה.

 

 שונות .10

 לפרסומת הגרלות לעריכת כללי היתר מתן בדבר הודעה" להוראות בהתאם יערךת ההגרלה .10.1

 "(.ההיתר הכללי)להלן: " "1977 – ז"התשל, העונשין חוק לפי מסחרית

 השימוש ותנאי זה תקנון בעניין תובענה וכל ישראל מדינת דיני ורק אך יחולו זה תקנון על .10.2

 . ישראל, יפו באבי-תל במחוז המוסמך המשפט ש"בבימ ורק אך תישמע

 עורך ההגרלהניתן יהיה לעיין בתקנון זה בדף הפייסבוק של החברה בכל עת וכן במשרדי  .10.3

 בכתובת החברה במהלך שעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  .10.4

 לכל דבר ועניין. בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות זה

יהיה אחראי להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן  המפקח .10.5

וכה שהוגרל ו/או לטוענים לזכייה המשתתפים, לרבות הזלהכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין 

 בהגרלה. 

וכה תף, הזהמשתהחלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, ו .10.6

שהוגרל ו/או כל משתתף או גורם מעוניין אחר בהגרלה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה בקשר להחלטת המפקח. 

המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד  .10.7

 האוצר כנדרש. 

 

 צלחה!מאחלת לכל המשתתפים בה חברת מם בית בע"מ
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   "א"נספח 
 

 הצהרת הזוכה בהגרלה

 

______ מאשר ומצהיר כי קיבלתי את הפרס _______ , ת.ז.______אני הח"מ, _______ .1
 510213887בית בע"מ ח.פ. -, במסגרת ההגרלה שהערכה חברת מם__________________

 "(. החברה"-" וההגרלה", "הפרס)להלן בהתאמה, "

 

כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כיום ואני מוותר בעתיד על י הנני מצהיר כי אין ל .2
יעקב )להלן ביחד -יעקב משרד עו"ד" ו/או עו"ד עידן בן-כלפי החברה ו/או כלפי משרד "בן

 "(, ו/או מי מטעם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס. המפקחולחוד "

 

 גם אספקת השירות למימוש האחריות של הפרס ידוע לי כי האחריות לטיב ואיכות הפרס כמו .3
הינה בהתאם לתנאי האחריות אשר סופקו ביחד עם הפרס, והנני מצהיר בזאת  )על כל אופניו(

כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בכל 
 הקשור לאמור. 

 

 :הנני מצהיר בזאת כדלקמן כי .4

 18הנני מעל גיל   .4.1

 

 עמדתי ואמשיך לעמוד בכלל תנאי התקנון העדכני כפי שהיה במועד ההגרלה. .4.2

 

 אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.  .4.3

 

אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של או אצל המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר  .4.4
 מאלה.

 
 

הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין  הנני מאשר כי הצהרתי לעיל .5
 בתקנון ההגרלה ואני מבין את השלכות ומשמעויות חתימתי על ההצהרה לעיל. 

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

  תאריך  חתימה  ת.ז.  שם מלא
 

 
 


