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 הגדרות .1

 " תקופת המבצע ":
  2020בספטמבר    25ויסתיים ביום    7:00( בשעה  ל' באב התש"פ)  2020באוגוסט    20המבצע יחל ביום  

עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את  .  23:59( בשעה  ז' בתשרי התשפ"א)
מועד סיומו, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול  

תקנון מעודכן באתר עורכת המבצע ולא  דעתה הבלעדי. החליטה עורכת המבצע לעשות כן, תפרסם  
 תידרש כל הודעה נוספת מצידה.

 
  :"המבצע"

הנערך בהתאם להוראות תקנון   "מצווה גוררת מבצעבשם "  מבצע נושא פרסים לקידום מכירות
 . זה
 

 ":"עורכת המבצע" או "אסם
 .60850, שהם 934, ת"ד  2קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת, רח' הרימון 

 
 עורכת המבצע":"העוזרת ל

 ., בני ברק17מרח' בן גוריון  51-249773-6חברת י.ל. אפיקים פרסומאים בע"מ, מס' חברה 
 

 "ארגון הצדקה":
 

 ; 580073146ח.פ.  , 03-6777777טלפון:  -בני ברק  10חסדי נעמי, רחוב בר יוחאי 
 . 580432060, ח.פ. 3הר חוצבים ירושלים קומה  9ורפואה ושמחה, הרטום 

 
 :"משתתפי המבצע""/ משתתף"

מוצרים על פי תקנון זה )ושומר את חשבונית הקניה, כהגדרתה להלן(,  הרוכש    18בגיר מעל גיל  
 , והכל בהתאם להוראות תקנון זה. מבצעהנוטל חלק ב

 
 "המוצרים המשתתפים במבצע" או "המוצרים"

אסם,  מגוון   ממותגי  מוגבלת,  שותפות  סחר,  אסם  באמצעות  המשווקים    ,צבר,  נסטלהמוצרים 
ושוקולד    גלידות, למעט מוצרי  טוב  עוףו  טבעול, בארכה,  נסקפה,  פיטנס'יק,  ויטמינצ,  עסיס  בונז'ור,

  בגדר ,  מקרה  ל, אשר אינם, בכופורינה  והמוצרים הנמכרים תחת המותגים מטרנה )לרבות גרבר(
  . במבצע פיםהמשתת  מוצרים
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 ":"נקודות המכירה המשתתפות במבצע
חנויות כמפורט   ו/או  ב'סניפים  בלתי מוגבלת    בנספח  זכות  זה. לעורכת המבצע שמורה  לתקנון 

להחליף ו/או לשנות את רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע מעת לעת והכל לפי שיקול  
 דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

 
 "ל"הדוא תיבת"

דוא"ל שכתובתה   בכל    במהלך תקופת המבצע פעילה  היה  תשר  א  gmail.comtormim20@תיבת 
תחרות כמפורט בתקנון זה. יובהר כי לאחר  ב  שתתףיוכלו המשתתפים לה  הבאמצעותימות השבוע ו

העוזרת לעורכת  באופן המאפשר השתתפות במבצע.    ההיה פעילתלא    תיבת הדוא"לתקופת המבצע  
תיבת  את המידע המתקבל בגם  . בין יתר פעילותיה, תאגור  תיבת הדוא"להינה המפעילה של    המבצע

 הדוא"ל.  
 

 "הפקס"
ו  באמצעותבכל ימות השבוע ו  מהלך תקופת המבצע בפעיל  היה  יאשר    03-5797774פקס שמספרו  

  הפקס תחרות כמפורט בתקנון זה. יובהר כי לאחר תקופת המבצע  ב  שתתףיוכלו המשתתפים לה
במבצע.  ילא   השתתפות  המאפשר  באופן  פעיל  המבצע היה  לעורכת  של    העוזרת  המפעילה  הינה 

 בפקס. את המידע המתקבל גם . בין יתר פעילותיה, תאגור הפקס
 

 רס" "הפ
₪,  אשר   300-( מארז חגיגי הכולל מגוון מוצרי מזון, בשווי שוק כולל של כ1זוג מארזים הכולל:  

- ( מארז הכולל מגוון מוצרי מזון, בשווי שוק כולל של כ2- "( והמארז החגיגייוענק לזוכה )להלן: "
תקנון    "(, על פי הוראותמארז התרומה₪, שיוענק כתרומה לאחד מארגוני הצדקה )להלן: "  300

לתקנון זה. מובהר בזאת כי תכולת כל פרס וכל    נספח א'זה. כמות הפרסים תהא כמפורט תחת  
וסוג   ביחס לכמות המוצרים  נותנת כל התחייבות  ועורכת המבצע אינה  מארז עשויה להשתנות, 
המוצרים שיכללו בכל פרס ו/או בכל אחד מהמארזים הראשונים ו/או בכל אחד ממארזי התרומה.  

המבצע שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את רשימת הפרסים מעת לעת ו/או    לעורכת 
 את כמות הפרסים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן. 

 
 "מועדי הבחינה" 

במהלך תקופת המבצע    -לצורך קביעת הזוכים על פי תקנון זה ייערכו שני מועדי בחינה: הראשון  
"(. בכל  הקבוצה השניהלאחר תום תקופת המבצע )להלן: "  -"(; והשני  הקבוצה הראשונה"  )להלן:

( מועמדים לזכייה. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לערוך  50מועד בחינה ייבחרו חמישים )
 שינויים במועדי הבחינה או בכמות הזוכים שתיבחר בכל מועד.  

 
 " אתר אסם"

 .אתר אסםאתר האינטרנט שכתובתו 

 כללי ונספחים  .2

ועניין.   .2.1 דבר  לכל  חוזה  והינו  במבצע  ההשתתפות  תנאי  את  מסדיר  זה  תקנון 
מהווה   במבצע  ההשתתפות  ועצם  הצדדים,  וחובות  זכויות  את  ממצה  התקנון 

 הסכמה מלאה לכל האמור בו.

 ם אחר.  הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסו .2.2

ות גם מתייחס  ןוה  ,בלבד  נוחותבלשון זכר מטעמי    ותמנוסח  הוראות תקנון זה .2.3
   לנקבה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי אסם, או מי מטעמה, הם שיחייבו לצורך   .2.4
 . בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה

 : לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים: רשימת נספחים .2.5
 סוגי הפרסים.  - נספח א'
 רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.  - נספח ב'
 טופס מועמד לזכייה.  - נספח ג'

 

 ההשתתפות במבצע   .3

המבצע .3.1 תקופת  במהלך  ירכוש  אשר  משתתף  המכירה    כל  מנקודות  באחת 
במבצע, ה  המשתתפות  רכישה  ממגוון  במסגרת  במבצע,  המשתתפים  מוצרים 

(,  "הרכישה המינימלית"ש"ח )להלן:    39.90  בודדת, בסכום השווה או העולה על
  ויקבל חשבונית תקפה עם מספר חשבונית תקף, המעידה על הרכישה המינימלית 

mailto:Mivza2020@gmail.com
http://www.osem.co.il/
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במהלך תקופת המבצע עם פירוט המוצרים המשתתפים במבצע שנרכשו על ידו  
"מספר   -ו   "חשבונית הקניה"או    "החשבונית"במסגרת הרכישה כאמור )להלן:  

העניי החשבונית" לפי  רגע  ן( מוזמן  ,  לשלוח במהלך תקופת המבצע תמונה של 
המשתתפים   של  שימוש  המציגה  תמונה  כלומר  נסטלה,  אסם  עם  משפחתי 

נסטלה )להלן:  - במוצרים המשתתפים במבצע או במוצרים אחרים ממותגי אסם
למען הסר    לפקס או לתיבת הדוא"ל, בצירוף שם מלא ומספר טלפון.,  "(התמונה"

ת קניה ומספר החשבונית ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד,  ספק יובהר כי חשבוני
 ללא תלות בזכייה או באי זכייה.  

התמונה ויתר הפרטים שישלחו ו/או יימסרו על ידי המשתתף בכל שלב במסגרת   .3.2
ההשתתפות במבצע, לרבות שמו, מספר טלפון, כתובת, תעודה מזהה וכו', יקראו  

הפרטים  לעניין  .  אישיים"הפרטים  ה"להלן   על  החלה  הפרטיות  מדיניות 
 להלן.  5האישיים ראו סעיף  

 :בעצם מסירת הפרטים האישיים מצהיר המשתתף ומאשר, כי .3.3

קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף במבצע   .3.3.1
בהתאם להן, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה  

 ויחייבו לכל דבר ועניין.   להשתתף כי תקנון זה יחול עליו

.  שלח לתיבת הדוא"ל או לפקסבעל מלוא הזכויות בתמונה אותה    הוא .3.3.2
תמונה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת המשתתף, כי ה

בה( המופיעה  תחפושת  אדם    יא ה  )ולרבות  של  ו/או  שלו  מקורי  רעיון 
ל אישור  שנתן  ברביםשליחתהמטעמו  בהצגתה  )או  בה  אין  וכי  או  (,   ,

,  כל הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר  בשליחת הפרטים האישיים, 
לפרטיות כלשהו,    זכות  שלישי  לצד  העומדת  זכות אחרת  איזו  של  ו/או 

בארץ או בחו"ל ואין בתמונה אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות  
או תכנים מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור  

 שהו. כל

התמונה   .3.3.3 והוא  שליחת  הבלעדית,  אחריותו  על  נעשית  משתתף  ידי  על 
, עובדיה,  עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצעמתחייב לשפות את  

מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה  
להן   והוצאות משפט    -שייגרמו  עו"ד  זה שכ"ט  טענה,    - ובכלל  כל  בגין 

ידי צד שלישי כלשהו בקשר  - ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה עלתביעה  
 עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בה. 

מקנה המשתתף, בין אם  בעצם שליחת התמונה לתיבת הדוא"ל או לפקס   .3.3.4
זכה ובין אם לאו, ואף אם בוטלה השתתפותו במבצע מכל סיבה שהיא,  

הרוחנ הקניין  זכויות  )לרבות  בתמונה  הזכויות  מלוא  ל את  עורכת  י( 
לעשות, אם תבחר בכך, כל   עורכת המבצע, ובכלל זה מאשר הוא להמבצע

בתמונה,   לציבור,    לרבותשימוש  מסירתה  שיווקה,  הפצתה,  העתקתה, 
,  עורכת המבצעעיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר  

דעתה הבלעדי שיקול  למען    -והכל    לפי  מובהר,  ללא תמורה למשתתף. 
, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור  הסר ספק

 בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.
ו/או    עורכת המבצע .3.4 שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות 

פי שיקול   על  ו/או קבוצת משתתפים כלשהי במבצע  זכייה של משתתף כלשהו 
ומבלי לגרוע מכלליות    דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן,

  עורכת המבצע האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא  
רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על  

, או מי מטעמה, בקשר עם  עורכת המבצעכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד 
 האמור לעיל. 

מובהר כי תנאי בסיסי להשתתפות במבצע הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית   .3.5
להלן. מבלי לפגוע   4הקניה, לצורך הוכחת זכאותו לפרס בהתאם להוראות סעיף  

תקין   במצב  כשהיא  החשבונית  את  יציג  שלא  משתתף  זה,  תקנון  תנאי  ביתר 
על כל טענה    להנחת דעת עורכת המבצע, לא יהיה זכאי לפרס כלשהו, והוא מוותר

 בשל כך.    עורכת המבצעכנגד 
כי   .3.6 המבצעיובהר,  ל ,  עורכת  מטעמ העוזרת  מי  ו/או  המבצע  רשאים    ןעורכת 

להסתמך על חשבוניות הקניה שתומצאנה כפי שהן וככאלו שהוצאו כדין, ולא  
 מוטלת עליהם כל אחריות ו/או חובה לבחון את תקינות הנפקתן. 

יתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן  מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם נ  .3.7
 בגינם החזר כספי.  
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של   .3.8 השתתפות  להפסיק  ו/או  למנוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המבצע  עורכת 
משתתף כלשהו / קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי  
ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל  

ר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא עורכת המבצע רשאית לבטל  מקרה בו יפ
את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה  

 ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר עם האמור לעיל.  
   . , ביחס לתמונה אחת בלבדהחשבונית ניתנת למימוש פעם אחת בלבד  .3.9

 

 מהלך המבצע ופרסים  .4

)להלן:    אשר שלחו את הפרטים האישיים במהלך תקופת המבצע    בין המשתתפים .4.1
"(, וכן מילאו אחר כל הוראות התקנון, תתקיים תחרות  המשתתפים הזכאים"

" ולהלן:  והעוזרת  התחרות)לעיל  המבצע  עורכת  יבחרו  התחרות  במסגרת   .)"
מועמדים לזכייה מבין  (  100לעורכת המבצע, על פי שיקול דעתן הבלעדי, מאה )

ו/או   היצירתיות  התמונות  את  שלחו  לדעתן  אשר  הזכאים,  המשתתפים 
" )להלן:  ביותר  המושקעות  ו/או  לזכייההמקוריות  זהות  "(.  המועמדים 

תיקבע במועדי הבחינה כאמור לעיל, כאשר בכל מועד בחינה    המועמדים לזכייה
   .בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זהמדים לזכייה, ( מוע50ייבחרו חמישים )

נמסרו על ידי  העוזרת לעורכת המבצע, בהתאם לפרטים האישיים הרלוונטיים ש  .4.3
להמשתתף תודיע  לזכייה,  על    מועמדים  הטלפון  לזכייה  באמצעות  מועמדותם 

לאחר מועד הבחינה הראשון; ביחס לקבוצה השניה    -)ביחס לקבוצה הראשונה  
"(, ותבקש מהם לשלוח את  מועד השיחההבחינה השני( )להלן: "לאחר מועד    -

חתום   אישור  טופס  עם  יחד  מזהה,  תעודה  הקנייה,  המצורף  חשבונית  בנוסח 
(  2בתוך שני )   "( לפקס או לתיבת הדוא"ל, הטופס)להלן: "  לתקנון זה   'גכנספח  

 ממועד השיחה.   ימי עסקים

דים לזכייה אשר שלחו  תיצור קשר בשנית עם המועמ עוזרת לעורכת המבצע  ה .4.4
כי   המוכיחים  וחשבונית הקנייה  תעודה מזהה  הטופס,  הנדרש את  בתוך הזמן 

  "(, הזוכיםלעיל, כשהם מלאים ותקינים, )להלן: "  3.1המשתתף עמד בתנאי סעיף  
הכרז ובירור  לצורך  אליהם  החגיגי  המארז  משלוח  תיאום  כזוכים,  עליהם  ה 

מארז התרומה  .  לאיזה מארגוני הצדקה הם מעוניינים לתרום את מארז התרומה
 יסופקו ישירות לארגוני הצדקה שייבחר הזוכה על ידי העוזרת לעורכת המבצע.

המבצע  .4.5 לעורכת  אל    העוזרת  לפנות  או  תפעל  לזכייה  לפי  הזוכיםהמועמדים   ,
ככל    .( ניסיונות פנייה3בלפחות שלושה )   לעיל 4.4-ו  4.3עניין, כמפורט בסעיפים  ה

המבצעישלא   לעורכת  העוזרת  של  ניסיונותיה  לאחר  מענה  במקרה  היה  או   ,
שהמועמד לזכייה לא ישלח את חשבונית הקנייה והטופס במועד כנדרש לפי סעיף  

לעור  לעיל,  4.3 והעוזרת  תתבטל  לפרס  המשתתף  של  המבצעזכאותו  תהא    כת 
, אשר ייקבע על פי הפרמטרים שנקבעו לעיל  רשאית לפנות למועמד לזכייה חלופי

   .4.1תחת סעיף 
במקרה   .4.6 לעיל,  מהאמור  לגרוע  הציגמבלי  לזכייה    קנייה   חשבונית  שמועמד 

שהפרטים בה אינם מופיעים בשלמות, או שהמודפס עליה טושטש או שאינו ברור  
די צרכו, לעורכת המבצע ו/או לעוזרת לעורכת המבצע שיקול דעת בלעדי לפסול  
את הזכייה, בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים ו/או לכל מי מטעמם לא תהא  

 כל טענה בגין כך.  
 יתנים להעברה.הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם נ .4.7
 . זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי .4.8

 

 מדיניות פרטיות  .5

כי בעצם השתתפותו ב .5.1 , הוא מסכים לכך שכל הפרטים  מבצעהמשתתף מאשר 
ה במהלך  נמסרו  האישייםאשר  הפרטים  כל  לרבות  "  מבצע,  "(  המידע)להלן: 

עור את  ו/או  כתישמשו  המבצע  המבצע  לעורכת  המבצע    העוזרת  ניהול  לצורך 
 הפרסים, מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.  הענקתו

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי   .5.2
 ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור. 
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אודות    עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע עשויות לקבל או לאסוף מידע .5.3
מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא  המשתתפים ולאחסנו במאגרי המידע שלהן.  

מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את המידע )אך מובהר,  
כי מסירת / חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות במבצע(; וכן כי )ב(  

ידע, אגירתו והעברתו  ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי בנוסף לשימוש שיעשה במ
במידע   שימוש  לעשות  רשאית  ותהא  עשויה  המבצע  עורכת  זה,  תקנון  פי  על 
הפרטיות,   הגנת  בחוק  המונח  )כהגדרת  מידע  במאגרי  אותו  לאגור  כאמור, 

( וכן להעבירו לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות  1981-התשמ"א
הפר  במדיניות  כמפורט  עסקיים,  ולשותפים  המבצע  אחיות(  עורכת  של  טיות 

)אותה ניתן למצוא באתר אסם( והכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( עורכת  
 המבצע תהא רשאית להעביר את המידע אל מחוץ לגבולות המדינה. 

ערכות ונהלים לאבטחת  עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע מיישמות מ .5.4
הסי את  מצמצמים  אלה  ונהלים  שמערכות  בעוד  בלתימידע.  לחדירה  - כונים 

ל שיאספומורשית  ידן,    נתונים  בהם  על  חדירה  אין  מוחלט  באופן  לשלול  כדי 
השתתפות    , כיתומתחייב   עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע אינן. לכן,  כאמור

חסינה  תהיה  בלתי  במבצע  גישה  מפני  מוחלט  למידע  -באופן  שייאסף  מורשית 
 .בהקשרים אלה

תקנ  .5.5 נשואי  הפרסים  ומתן  באמצעי  המבצע  מסוקרים  להיות  עשויים  זה  ון 
מביע   במבצע  בהשתתפותו  מכירות.  קידום  לצורך  לרבות  שונים,  תקשורת 
)לרבות   זהותו  לפרסום  מותנית  והבלתי  חוזרת  הבלתי  הסכמתו  את  המשתתף 
פרסום התמונה( ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים, ללא כל  

 הוראות תקנון זה(. תמורה )זולת הפרס שיוענק לו לפי 

 

 אחריות  .6

, כי  ותמתחייב ן , אינןמי מטעמהעוזרת לעורכת המבצע ו/או המבצע ו/או   כתעור .6.1
המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו  
כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו  

המבצע ו/או    כת במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורמשתתף לא ישתתף  
אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין  העוזרת לעורכת המבצע  

 . מפעילת המבצעהמבצע ו/או    כתכך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עור

ו/או    כתעור .6.2 ו/או  המבצע  המבצע  לעורכת  מטעמהעוזרת    ות יאחרא  ןאינ  ן,מי 
מערכות   ו/או  והתקשורת  הטלפון  האינטרנט,  מערכות  של  התקינה  לפעילות 

שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה    ןממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה לה 
ו/או    ותהודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת הודע שיחות ו/או  משובשת של  

ציוד     ת אלה, וכן לכלכל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכו
י  לא  והם  בשליטתם  אינו  אשר  הפרעות  יאחר  ו/או  להפסקות  באחריות  שאו 

 בשירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

יינתן   .6.3 המבצע  של  התקינה  להתנהלות  תפריע  אשר  כלשהי  תקלה  של  במקרה 
לקצר    לבטל או לשנות או   ה המבצע להחליט האם ברצונ  כת עורלשיקול דעת מלא  

 .או לבצע כל פעולה בקשר למבצע
בכל   .6.4 יישאו  לא  מטעמן  מי  ו/או  המבצע  לעורכת  העוזרת  ו/או  המבצע  עורכת 

אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם הפרסים, ולא יהיו חייבים למשתתף כל  
 פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא. 

אמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות  כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי הת .6.5
נפש   עוגמת  ו/או  הפרסיםרצון  או  המבצע  עם  במישרין  בקשר  תופנה  לעוזרת  , 

המבצע  המבצע  לעורכת  בנוסף,    תהיהלא    ועורכת  בה.  לטיפול  ו/או  לפניה  צד 
ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,  

או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה  /וורכת המבצע  דרישה ו/או תביעה נגד ע
 . למבצע ולפרסיםבקשר 

 

 מיסים  .7

בתוקף   .7.1 שיהיה  כפי  חוק,  פי  על  מס  בתשלום  מחויבת  תהא  פרס  שקבלת  יתכן 
ההוצאות   המיסים,  העלויות,  בכל  יישאו  הזוכים  למסירתו.  הרלוונטי  במועד 

ם הדרושים  והתשלומים הכרוכים בקבלת הפרסים, ויפעלו לנקיטת כל ההליכי
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מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר  
 לכך. 

עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס   .7.2
החל עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או עד בסמוך  

עתה. לא שילם הזוכה  למועד אחר עליו תודיע להם עורכת המבצע, לפי שקול ד
 את המס כאמור, לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך. 

 

 הדיון וסמכות השיפוט  .8

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול   .8.1
 כל דין אחר. 

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית   .8.2
 אביב יפו.  -לבתי המשפט המוסמכים של תל

 

 שונות .9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש   .8.3
מי   ו/או  המבצע  עורכת  של  בשליטתה  באירוע שאינו  איחור אשר מקורם  ו/או 

י  ו/או  מטעמה לא  יזכו אותו בכל סעד  יחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא 
 זכות ו/או תרופה.  

משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת   .8.4
והוא   תופסק  במבצע  השתתפותו  כאמור,  רכישות  בגין  ישלם  לא  ו/או  המבצע 

 זה.  יידרש להשיב מידית פרסים שסופקו לו על פי הוראות תקנון 
המבצע .8.5 עורכת  עובדי  במבצע  ישתתפו  המבצעו/או    לא  לעורכת  ובני    העוזרת 

 משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.  
עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל שאלה   .8.6

כל מצב   ו/או  בעיה  ו/או  ובנוגע לכל תקלה  ו/או בקשר עמו  שתתעורר במהלכו 
ר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו  בלתי צפוי שייווצ

 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.  
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות   .8.7

את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או להאריכו מעבר  
דע  שיקול  לפי  הכל  שנקבעה,  דין.  לתקופה  לכל  ובכפוף  והבלעדי  המוחלט  תה 

, כאשר פרסום  עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון
 .  התקנון העדכני באתר אסם יחשב לעדכון כאמור

לבטל   .8.8 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  רשאית,  המבצע  אישור  עורכת  את 
דעתה קיים חשש  פרס, אם לה   קבלת המשתתף אתפרס ו/או  ל   זכאותו של משתתף

 סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין. 
ומוחלטת,   .8.9 סופיות  והכרעותיה  המבצע,  עורכת  החלטות  על  לערער  ניתן  לא 

 ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר. 
אסם,  .8.10 במשרדי  גם  מראש,  לתיאום  בכפוף  המבצע,  בתקנון  לעיין  ניתן 

עין וכן אצל העוזרת לעורכת המבצע ברח'  , א.ת. חבל מודי2בכתובת רח' הרימון  
 בני ברק.  17בן גוריון 
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 )בכפוף להוראות התקנון( סוגי הפרסים - נספח א' 

 

  

מספר הזוכים 
 בפרס

סך כמות 
 הפרסים במבצע

כמות מארזי  
 התרומה

כמות מארזים  
 חגיגיים 

 מרכיבי כל פרס 

100 100 100 100 
 מארז חגיגי + מארז תרומה 
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 רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע  -נספח ב' 

 בתוכת שם החנות 

 , ירושלים 6אהליאב   זול ובגדול 

   21מאה שערים   זול ובגדול 
 פינת חבקוק, ירושלים 

 , ירושלים 1יואל   זול ובגדול 

 ירושלים  39הפסגה   זול ובגדול 

 ירושלים  30יוסף חכמי  זול ובגדול 

 ירושלים 10שירת הים   זול ובגדול 

 ירושלים  16הפסגה   זול ובגדול 

 ירושלים   113יפו   זול ובגדול 

 ירושלים  39לואי ליפסקי  זול ובגדול 

 ירושלים  109צונדק  זול ובגדול 

 , מבשרת ציון 3החושן  זול ובגדול 

 ירושלים  117פסח חברוני  זול ובגדול 

 בית שמש  31בן איש חי  זול ובגדול 

 ירושלים  3ילין  אבינועם  זול ובגדול 

 ירושלים  5בר אילן  זול ובגדול 

 ירושלים   3אוהלי יוסף  זול ובגדול 

 רמת שלמה  54דרוק  2000מעיין 

 101ים סוף  2000מעיין 

 17ים סוף  2000מעיין 

 2ירמיהו  2000מעיין 

 גבעת מרדכי   58שחל  2000מעיין 

 212יפו   2000מעיין 

 35שמואל הנביא   2000מעיין 

 17בית ישראל  2000מעיין 

 שער בנימין  –אזור תעשייה  2000מעיין 

 94רבי עקיבא  2000מעיין 

 6סמטת אז"ר  2000מעיין 

 5הרב קוק   2000מעיין 

 אזור תעשיה  2000מעיין 

 6מעיין אלפיים אפיריון  2000מעיין 

 16רמת בית שמש  2000מעיין  2000מעיין 

 36יהודה הנשיא  2000מעיין  2000מעיין 

 27ג.מ. מעיין אלפיים טבריה  2000מעיין 

 כוכב יעקב  36תל ציון אהבת ישראל   שפע ברכת השם 

 מודיעין עלית  5-7רבי עקיבא  שפע ברכת השם 
 ירושלים   14סורצקין   שפע ברכת השם 
 ירושלים  10בית וגן  שפע ברכת השם 
 ביתר עלית  38כף חיים   שפע ברכת השם 

 ביתר עלית   11החידא   השם שפע ברכת 
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 בתוכת שם החנות 
 ביתר עלית  7הרב קוק   שפע ברכת השם 
 אלעד  1שמארי  שפע ברכת השם 
 ירושלים 21עלי הכהן   שפע ברכת השם 
 ירושלים   28עזרת תורה  שפע ברכת השם 
 ירושלים 14יואל   שפע ברכת השם 
 בית שמש 1הרב הרצוג   שפע ברכת השם 
 ירושלים  4תכלת מרדכי   שפע ברכת השם 
 גבעת זאב  14האיילות   שפע ברכת השם 
בני   35פינת אהרונוביץ   16השלושה   שפע ברכת השם 

 ברק
 ביתר עלית  6כנסת יחזקאל  שפע ברכת השם 
 ביתר עלית  38המגיד ממזריטש  שפע ברכת השם 
 בית שמש  39בן איש חי  שפע ברכת השם 

 בית שמש  1ריבל  שפע ברכה 
 מודיעין עלית  10חזון איש  שפע ברכה 
 בית שמש  5נחל גילה  שפע ברכה 
 בית שמש   4שפת אמת  שפע ברכה 
 בית שמש  12חזון איש  שפע ברכה 
 קרית גת  10הבונים  שפע ברכה 
 ירושלים 7רמות אשכול  שפע ברכה 
 מודיעין עלית  23רבי עקיבא  שפע ברכה 
 מודיעין עלית  29רבי שמעון בר יוחאי  שפע ברכה 
 בית שמש  1ישעהיו הנביא   שפע ברכה 

 , מזור 43המייסדים  היפר מור בע"מ 
 , נתיבות 8הרב משה חלפון הכהן  חסד לאלפים עוזר יבוא ושיווק בע"מ 

 , אפרתה 8הדקל  בע"מ  94סופר דיל שיווק  
 , ירושלים10ראשון לציון   דלישס מרכולים בע"מ 

 קריית ארבע  האחים יעקובי א.י מוצרי מזון בע"מ 
 קריית ארבע  י.ד.י כהן בע"מ 

 מרכז מסחרי לב עלי  שלמה לויתן בע"מ 
 , בני ברק 11בארי  סופר בני תורה בע"מ 

 , אשקלון 8שדרות התעשייה  סיטונאות רחמים בע"מ 
 , רחובות 10גולומב  סופר טוב והמיטיב בע"מ 

 , אשדוד 30חטיבת הנגב   אחיעזר אשדוד בע"מ 
 בני ברק , 163השומר  שוק השומר בע"מ 

טופ מרקט בסיטונאות וליחידים 
 בע"מ 

 , שערי תקווה 25יהלום  

 , זכריה 8זכריה   דיל וזול בע"מ 
 כפר אדומים סופר נוח בע"מ 

 , יהוד 5סעדיה חתוכה  אבוקסיס שם טוב איתן 
 ד "כפר חב בייץ שאול 

 , גבע בנימין 1הכלנית  בני יעקב סלי זול בע"מ 
 בני ברק , 3אבני נזר  צרכנית אחיעזר 

 ד "כפר חב דב ליפסקר ובניו בע"מ 
 , חריש 40דרך ארץ  צרכנית מזל וברכה בע"מ 

 , ירושלים 1הישיבה  בע"מ  2011ב.ב. אקספרס מרקט  
 , נתניה 5צברי חיים  שערי חסד בע"מ 
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 בתוכת שם החנות 
 , ירושלים 117אגריפס   א.א.י.יהושע סחר ומזון בע"מ

שפע זול )וכטל אליעזר + פישמן  
 דינה( 

 נחלים 

 , מודיעין עילית21אור החיים  אהבת חסד בע"מ 
 , ירושלים 48ארזי הבירה  זקן רועי שווק ומסחר בע"מ 

 , ירושלים 6מינץ   בע"מ  2001בית חסד יחיאל 
 , קריית יערים 7התאנה   רוטמניס כאן זול בע"מ 
 , לוד 8החשמונאים  סופר רמת אהרון בע"מ 

 , צפת 13ירושלים   סופר רב חסד בע"מ 
 מעלה שומרון  גלסנר רשת סופרים בע"מ 

 , קריית יערים 9טלזסטון  ברכת יוסף טלז' בע"מ 
 , בני ברק 13בן גוריון דוד  סיטונאות בני את יוני )יוני נחום 

 , ירושלים 8אורוגואי   מינימרקט רמות פולין בע"מ 
 , צפת 11איביקור  סופר לב העיר חצור בע"מ 

 בני ברק , 101אברבנאל  משביר לעמו בע"מ 
 , קרני שומרון 1הקוממיות  תנובת הארץ קרני שומרון בע"מ 

 , בני ברק 4רבי עקיבא  סיטונאות אפרים א.י.א. בע"מ
 שילה  סופר מנחם בע"מ 

 , בני ברק 20נורוק  מינימרקט קליין ליבוביץ 
 , ירושלים 111עוזיאל  מינימרקט עוזיאל בע"מ 
 , ירושלים 16אבינועם ילין   שיווק יהלום ספיר בע"מ 

 קדומים  סופר מתחמי קמעונאות בע"מ
 , ירושלים129קרל נטר   מעלות דפנה מינימרקט 

 חספין  , גוטסופר בע"מ 
 נווה מיכאל  , ש.נ.ר שיווק מזון בע"מ 
 , ירושלים 1זכרון יעקב  בן יהודה ר.מ.א בע"מ 
 , נתניה 1הרב עובדיה מברטנורא  מרגלית דייטש בע"מ 

 , בני ברק 50יהודה הנשיא  יקובוב דבורה 
 וכב השחר כ מרכולית כוכב בע"מ 

 , בני ברק 63קהילות יעקב  לוי אבנר 
 , אשדוד 29הרותם  מונטג אברהם בע"מ 

 , אריאל 13דרך רמת הגולן   האחים בן עיון שיווק וסחר בע"מ 
 , אשדוד 1בעל הנס  אור לישראל מ.ח בע"מ 

 , ירושלים 10שירת הים   מרזייב בוריס 
 , רמת גן 4דרך נגבה   נגבה מרקט בע"מ י.ר. 

 , ירושלים 2תפארת ישראל  רובע מרקט בע"מ 
 , בני ברק 2בן יוסף שלמה   ג. ש. צ. שווק ומסחר בע"מ 

 , קרני שומרון 1הגפן   אביב מזוב למסחר בע"מ 
 , ירושלים2הרב בלוי  ברומברג רחל 

 , ירושלים 20מנחת יצחק  מינימרקט מנחת יצחק בע"מ
 , בני ברק10אדמור מראדיזמין  אשרלוריא  

 , ירושלים 1שד' נוה יעקב   בן אהרון נטלה 
 , עמנואל 6הגאון מוילנה  ששון רפאל ברוך 

 , יבנאל 5איזור תעשייה  סופר יבניאל בע"מ 
 , כפר חסידים א' 2האלונים  אבני גדעון 

 , ערד 11מכבים  אחיעזר ערד בע"מ 
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 בתוכת שם החנות 
 קדומים   מינימרקט קדומים בע"מ 

 , ירושלים 29אגסי  עיני אברהם 
 אלקנה   ק,א,ל,י מזון בע"מ 

 , ירושלים 21אהליאב   י.מ.ר. סחר ושיווק בע"מ 
 , בני ברק 6דמשק אליעזר  ברכה בככר בע"מ 
 , אשדוד 12הרותם  מרום מזון בע"מ 

 , בני ברק 4אהבת שלום   מדר עמוס 
 נוב  מחסן מזון נוב בע"מ 

 ירושלים ,  9ברוכים שמואל  ינון אלעזר 
 , בני ברק 27אור החיים  מילר טילא 

 , בני ברק 18שד' רבי טרפון  שקרגי עזרא 
 , חיפה 10מקור ברוך   עזרה לכל עם ישראל בע"מ 

 , אפרתה 3הקטורת   עמדי ידידי הסופר שלנו בע"מ
 , צפת 220הרב בוסטריצקי  דדוש ציון 

 , בני ברק 10חשב סופר   יונה יהודה 
 , ירושלים 10הכהן  עלי  מכולת דוד ויוסף 

 , יבנאל 37ההסתדרות  סופר לב המושבה בע"מ 
 , ירושלים 43הפסגה   בע"מ  2000מרכול הפסגה  

 , בני ברק 72המכבים  כוהנוב פנחס 
 , מעלה אדומים 41מצפה נבו  ה. מ. ראובני שיווק ומסחר בע"מ 

 , בני ברק 36קהילות יעקב  מנדל ישי 
 , גני תקווה 7 מרכז פרוינד קליין יצחק 

 , צפת 55ארלוזורוב  משתלם נקודה בע"מ 
 , ירושלים 3גלרנטר מנחם  שפע זול שמואל בע"מ 

 , צפת 27ירושלים   מנחם ציונה 
 , בני ברק 18הרצל  גוארי אלי 
 , ירושלים 2בית ישראל  דהן תומר 
 , בני ברק 116ז'בוטינסקי   אשר נטלי 

 ירושלים , 2אביר יעקב  ריבייב אורי ברוך 
 , בית שמש13האדמו"ר מבעלזא   מילר מרקט בע"מ 

 , ירושלים 15קריית משה  אברהמי דרור 
 , ירושלים 330-1אידלסון  שרעבי שלמה 

 , בית שמש 33שפת אמת  פיק יהודה אריה 
 , בני ברק 84ז'בוטינסקי   מעדניה )ניסים ראובן וכהן חנה( 

 , ירושלים 39ירמיהו  מיכאל אדיר בע"מ 
 , בני ברק 18הרצוג  בוטרשוילי מרדכי 

 , צפת 139שפרינצק  סופר אחים לרדו בע"מ 
 , ירושלים 1ולנשטיין  אליסיאן תקוה 

 תפרח  צרכנית תפרח בע"מ 
 , בני ברק 97ז'בוטינסקי   י. ליבשיץ ניהול בע"מ 

 , ביתר עילית 44מוצפי  אזולאי טל 
 , בני ברק 6אביי ורבא  אמינוב ניסן 

 , בני ברק 5דסלר  כהנא אלי 
 , בני ברק 22בר אילן  מכלוף עמוס 

 עמנואל  צרכנית יוסף את יעקב בע"מ 
 , ירושלים 35צפניה   אברהמי שמואל 



 

12 

 

 בתוכת שם החנות 
 , ביתר עילית 8הרב אוירבך  ברכת ניסים לעד בע"מ 

 פר עציון כ סופר רוזמרין בע"מ 
 , בני ברק 10השומר  קלה גימי 

 , בני ברק 8הקישון  גט אופיס בע"מ 
 נווה דניאל  אחים מ.ש.מ. תורג'מן בע"מ 

 , ביתר עילית9הרבי מנדבורנה  סיבוני אביאל 
 , בני ברק16הרב ניסים יצחק  סירי ציון 

 , צפת 107ארלוזורוב  כלפה אילנית 
 , צפת 918דוד אלעזר   שמעוני דניאל 

 , ירושלים 106ארץ חפץ  אופק אופיר 
 , ירושלים 1שמואל  ניימן סיני דורון 
 , צפת 9הרצל  דהן משה 

 , בת ים 44ניסנבאום  ברדה אליהו 
 מעלה גמלא  , סלמן אבנר 

 , צפת 234זלמן שזר  שיטרית בנימין 
 קריית ארבע  רפאל אביטן 

 , אריאל 3המלאכה   פורמולה שיווק מוצרי מזון בע"מ 
 , רחובות 5וייסבורג  מנלה ישראל 

 בית שמש , 68בן איש חי  קלצקי אסתר 
 , בני ברק 39סוקולוב  שמשון משה 

 , ירושלים 40חזון איש  ברכת יעקב ניאזוב בע"מ 
 , ירושלים 12גבעת שאול  סינאי ציון 

 , ירושלים8סולם יעקב  מינימרקט א.א.י. בע"מ 
 , ירושלים 5אדניהו הכהן  ( בע"מ2002בנטל מוצרי בשר )
 ירושלים , 2דובר שלום   בע"מ 1998מ.צ. מזון בתאבון 

 , ירושלים 132ראובן  אילוז יוסף 
 יצהר  פדידה דוד 

 , בני ברק 19גבעת פנחס  צרכנית ככר קסירר בע"מ 
 , ביתר עילית 1רבי עקיבא  שיינדל זית 

 , צפת 364אחד עשר  בן סימון דני 
 , ירושלים 11קרית משה   סופר ש.א.ר.ש בע"מ 

 , ירושלים 16חב"ד  חמאד אמיר 
 , ירושלים 74שערים  מאה  טפירו דודו 

 , רחובות 33ההגנה  רחובות של חסד בע"מ 
 , ירושלים 10העלוי  אליאסי אברהם 

 , ירושלים 18עונג שבת  רוזנפלד בן ציון אהרן 
 , בני ברק 98המכבים  בינייב אברהם 

 , אופקים 33ברקת  איש לרעהו יעזור בע"מ 
 יבנאל  קליין אליעזר ונתן )על אם הדרך(

 , מודיעין עילית 23רמב"ם  הרשב"י בע"מ ברכת 
 , בני ברק 2הרב פרדו משה  גרנות יוסף יצחק 

 אלון שבות  יהודה נתן 
 , ירושלים 33יחזקאל   גולן אמיר 

 , ירושלים 17תלמודי אברהם  כהן יוסי צמח 
 , מודיעין עילית30רבי עקיבא  כהן אהרן 

 , בני ברק 13דב גרונר   אבייב רוז'ה 
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 בתוכת שם החנות 
וישראל )אחים אברהמי שלמה 

 אברהמי( 
 , ירושלים 128/3מעלות דפנה 

 , בני ברק 27ירושלים   אהרן רחל 
 , בני ברק 48כהנמן   גרנביץ חברון 

 , ירושלים 113בית וגן  יעקוביאן שבנם ואורן )מכולת חלב 
 מצפה נטופה  שיטרית קובי 

 , מודיעין עילית 5השל"ה   הולצנברג ישראל אהרון 
 , בני ברק 11גבורי ישראל  בע"מ מינימרקט רמת אלחנן 
 , ירושלים 1בית הדפוס  פרקל יהודה אריה ליב 

 , פתח תקווה 16הסתדרות   קואלה לחיות מחמד בע"מ 
, מודיעין  11/10שד' הרב מפונוביץ  פורטל גלית 

 עילית 
 , ירושלים 24גבעת שאול  נתן ישראל 

 , בני ברק 67חזון איש  שמעון שמואל 
 , ירושלים 4חסד  תורת  אור שרגא בע"מ 

 , רמת גן 31תלפיות  בבייב גרישה 
 , גבעתיים 41הרצוג  המכולת השכונתית שלי )בן ינון גיל 

 , ירושלים 5הנציב  גת ציונה 
 , צפת 204השבעה  מזוז דורון 

 , ירושלים 8פנים מאירות   זדה ברוך משה 
 , ירושלים 6זוננפלד  מינימרקט ברכת יוסף 

 , צפת 212זלמן שזר  בע"מיהודית רופא רק מהדרין 
 , בית שמש 15הרב הרצוג   שפע שבת בע"מ 

 , בני ברק 142רבי עקיבא  מינימרקט פרסקו בע"מ 
 , בני ברק 44השומר  שולומון אליהו 
 , בני ברק 54עזרא  שלזינגר ברכה 

 , בני ברק 14הרצל  רוחמקין אברהם 
 , בני ברק 50רבי עקיבא  ד.ש. שיווק וסחר ב.ה. בע"מ 

 , אלעד 44יונתן בן עוזיאל  אביטן לאה 
 , ירושלים 12תורה מציון   מכולת עובדיה )מרדכי יוסף + מרדכי 

 , ירושלים 10אחינועם  אברהם יחזקאל 
 , בית שמש5הרצל  אלפסי חיים
 , ירושלים 2פייר קניג  אלקיים דוד 
 מ ירושלים9ביל"ו  עמר פליקס 
 קריית ארבע  עדי יחזקאל 
 , בני ברק 14טבריה  כהן שמואל 

 , נתניה 18המסגר  כי לעולם חסדו )ע"ר( 
 , פתח תקווה 9יונה גרין  בן ציון בר שליט 
 קריית ארבע  נעם יהודה )ע"ר( 

סופר בני תורה)אריה סרגוסטי  
 ומ.א.פ 

 , ירושלים48הרב טייב חי  

 , בית שמש 2הרטוב  מרכז החנויות והישיבות בע"מ
 , מודיעין עילית 3חזון דוד  שיווק החסד בע"מ 

 , אלעד 18שמעיה  סופר זול מהדרין )מנשה דניאל
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 כתובת: _____________________  .4

 _____________________ טלפון:  .5

 מספרי החשבונית: ____________________________________  .6

 
 

 מבצע "מצווה גוררת מבצע"
 
 אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון מבצע "מצווה גוררת מבצע". .1

אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על   .2
 הגדרת מועמד לזכייה, בהתאם לתנאי התקנון.  

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות   .3
בקשר עם   ןמי מטעמ  ו/או  העוזרת לעורכת המבצעהמבצע ו/או    כתו/או תביעות כלפי עור

 זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

זכיית  יבאישור .4 אני/מצהיר  ,במבצע  יבדבר  ל   ה  ידוע  כי  זכיית יבזאת  כי  שתסוקר    י,  יכול 
י  המלאה לשימוש בפרטי  יאת הסכמת  ת/נותן  הנניותפורסם באמצעי התקשורת השונים.  

  אני כי המידע ש  ה/ מצהיר  אני כאמור לעיל וכן    )לרבות התמונה שנשלחה במסגרת המבצע(
 . להעביר מידע זה על פי דין  ת/מחויב ניהחופשי וכי אינ י, מועבר מרצונ ה/מעביר

העוזרת לעורכת  ו/או של    עורכת המבצעאו בן משפחה של    ת/אני מצהיר/ה כי אינני עובד  .5
 עובדיהם ומנהליהם.של משפחה מדרגה ראשונה  ת /ואיני קרוב המבצע,

 
 חתימה: ____________________    2020תאריך: ____________ ,  

 
 


