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 הגדרות .1
 

 "תקופת הפעילות":

(. עורכת הפעילות שומרת "תקופת הפעילות")להלן:  14.1.2021-5.2.2021הפעילות תיערך בין התאריכים 

לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לעצמה את הזכות 

לקטוע את תקופת הפעילות, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה עורכת הפעילות 

ן מעודכן בעמוד הפעילות ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה. האמור בסעיף זה לעשות כן, תפרסם תקנו

הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים 

 ומגבלות, ככל ויוטלו.

 או "עורכת הפעילות":" אסם"

 "העוזרת לעורכת הפעילות" 

 512497736 פרסמואים בע"מ אפיקיםי.ל. 

 "הפרס/ים"

 זה; ןלתקנו 4פרסים שיחולקו בהתאם להוראות סעיף 

 "ועדת הפרס" 

 .או מי מטעמה ועדה מיוחדת שתורכב מאנשי מערך השיווק של עורכת הפעילות

 "הפעילויות"

 לתקנון זה; 3תחרות נושאת פרס כמתואר בסעיף 

 "משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":

 ;בהתאם להוראות תקנון זה, אשר משתתף בפעילות 18 בגיר מעל גיל



 "הפרסים" ו/או "הפרס"

 להלן. 4המשתתפים הזכאים יזכו בפרס כמפורט בסעיף 

 "פקס ההשתתפות"

 באמצעותו ניתן להשתתף בפעילות; 03-5797774מספר פקס 

 "תיבת הדוא"ל"

 ;mivtza@ilafikim.co.il תיבת דואר אלקטרוני באמצעותה ניתן להשתתף בפעילות

 כללי ונספחים .2

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות 

 וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות  .2.1

בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה 

 לכל דבר ועניין.

 הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.  .2.2

 השתתפות בפעילות .3

לתיבת הדוא"ל  , במהלך תקופת הפעילותכתובעל המשתתפים המבקשים להשתתף בפעילות ל .3.1

)להלן: או לפקס ההשתתפות משפט/סיפור מרגש ומקורי על מעשה טוב שעשו עבור אחר 

 (.או "המשפטים" "המשפט"

ועדת על פי דעת  יבחר שהמשפט ששלחו, (50) המשתתפיםחמישים  ,הפעילות לאחר תום תקופה .3.2

, המשפטים שהתקבלו במהלך תקופת הפעילותמבין כל ביותר  יםמקורימרגשים או כ הפרס

 .בפרס ויזכו יםכזוכ ויוכרז

רשאית לבטל את  עורכת הפעילותמקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא בכל  .3.3

השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או 

 .עורכת הפעילותתביעה כנגד 

אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון רע, מידע  לא יכילו המשפטים .3.4

פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או 

ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת 

 ישי. של צד של

לכל האמור  םמסכי ואבעצם ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי קרא תקנון זה בעיון וכי ה .3.5

 ואת כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עלי עצמן על ומקבלבו 

 .וויחייבו אות

בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את  ההשתתפות .3.6

אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו 

 להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

ת על פי שיקול אסם שומרת על זכותה למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו בפעילו .3.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו  דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

 יפר משתתף הוראות תקנון זה, תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. 



 מהלך הפעילות ופרסים .4
אישור והצהרה של  מהווה, והשתתפות בפעילות בהתאם לתקנון זה שליחת המשפטעצם ב .4.1

של צד ג', ובאחריותו הבלעדית של המשתתף, או בזכויות המשתתף, כי הוא לא פוגע בפרטיות 

וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד כך והוא יהיה אחראי 

אינה אחראית  לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד עורכת הפעילות בעניין זה. עורכת הפעילות

 לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

 

יחידות חטיף במבה מסוגים ובמשקלים  10מארז המכיל  הינו אסםהפרס שיסופק על ידי  .4.2

 (."הפרס"להלן: בהתאם לשיקול דעתה של אסם )

כאמור לעיל, תיעשה על ידי עורכת הפעילות או מי  שיסופק כפרס הפרסכמות או סוג קביעת  .4.3

 מטעמה ולא תהיה נתונה לערעור או להשגה של המשתתפים ו/או הזוכים.

 למען הסר כל ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל פרס ו/או תמורה אחרת.  .4.4

 3.2כאמור בסעיף מיום ההכרזה על הזכייה מי עבודה י 60, עד שליחהפרס ישלח לזוכים באמצעות 
  לתקנון זה.

 

ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות   לאסםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .4.5

בכל צורה שהיא כלפי הזוכים לאחר מסירת הפרס לזוכים לרבות בגין אובדן הפרס, גניבתו 

הפעילות/או מי כת ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד עור

 בקשר לכך. המטעמ

מכל או לא השיב, מקרה בו הזוכה לא יצר קשר עם עורכת הפעילות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.6

או בטלפון עם הודעה על זכייתו, מכל \ימים ממועד פניה בדואר אלקטרוני ו 3סיבה שהיא, תוך 

לבטל את הזכייה ו/או לעשות בפרס  שיקול דעת בלעדיעורכת הפעילות יהיה לסיבה שהיא, 

כראות עיניה, לרבות בחירת זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא 

 תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה אוכל משתתף אחר לעניין זה כנגד עורכת הפעילות.

מעשה שאינו תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או ב אסם .4.7

 כדין/או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי הפרס כולל רק את המוצר המוענק כפרס וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת  .4.8

מימוש הפרס לרבות הוצאות נסיעות וכל הוצאה נוספת, תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל 

 חשבונם.

רשאית להחליף או לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ולזוכים לא תהיינה  עורכת הפעילות .4.9

 .טענות לגבי פרס חלופי כאמור

 מדיניות פרטיות .5

. המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו על 5.1

הפעילות או מי מטעמה לצורך ניהול "( ישמשו את עורכת המידעידו במהלך הפעילות )להלן: "

הפעילות ומסירת הפרסים ואף לצורך פרסום שמות הזוכים ואת דבר זכייתם במדיות שונות, 

 מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

. המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה 5.2

 שהמידע ישמש לצורך כאמור.



. עורכת הפעילות עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. 5.3

מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או 

למסור את פרטיהם )אך מובהר, כי מסירת / חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות 

במקרה של זכיה(; וכן כי )ב( ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי עורכת  בפעילות וקבלת פרס

הפעילות עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, 

( וכן 1981-לאגור אותם במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

ברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכול להעבירם לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וח

בכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( עורכת הפעילות תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה 

 ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

ת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד ומיישמוהעוזרת לעורכת הפעילות . עורכת הפעילות 5.4

מורשית לנתונים שיאספו על -ה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתישמערכות ונהלים אל

והעוזרת לעורכת ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, עורכת הפעילות 

-ת, כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתיומתחייב ןאינהפעילות 

 מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

. מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום 5.6

מכירות. בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית 

 לפרסום שמו ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים, ללא כל תמורה.

 אחריות  .6

ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות, שגיאות,  עורכת הפעילות .5.1

נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע 

מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של 

ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או  , אשר אירעה בתום לבעורכת הפעילות

 .עורכת הפעילותתביעות ו/או דרישות כנגד 

לפרס או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר  עורכת הפעילות .5.2

, שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן מימושו, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי ואיכותו

 אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא. היה והפרס

 קניין רוחני .7

 עורכת הפעילותכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של  .7.1

לעשות שימוש. המשתתפים בפעילות אינם  עורכת הפעילותאו קניינו של צד שלישי בו רשאית 

רשאים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור, לרבות להעתיק, להפיץ, 

להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם צד שלישי, בכל אמצעי 

 מראש וכתב. עורכת הפעילותשהוא, שלא בקבלת הסכמת 

במשפט/בסיפור מצהיר המשתתף כי הוא בעל זכויות היוצרים  או הסיפור המשפט שליחת .7.2

 שהעלה. ששלח

נעשית על דעתו של המשתתף ועל אחריותו ברבים  הופרסומעל ידי המשתתף  שליחת המשפט .7.3

רווח או -לשפות את עורכת הפעילות, או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן הבלעדית והוא מתחייב



בגין כל טענה, תביעה שתועלה  -משפט  ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות -הוצאה שייגרמו להם 

 ו/או הטקסט. תגובהכלשהו בקשר עם ה ידי צד שלישי-נגדה על

יהיו  במשפט או בסיפור ששלחהמשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לכך כי כל זכויות היוצרים  .7.4
  .בבעלות עורכת הפעילות

 שונות .8

-https://www.osemהאינטרנט של עורכת הפעילות בכתובתאתר העתק מהתקנון מופיע ב .7.1

nestle.co.il/regulation 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר  .7.2

או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של   עורכת הפעילותמקורם באירוע שאינו בשליטתה של 

 תו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. הוראות תקנון זה ולא יזכו או

 ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.  עורכת הפעילותלא ישתתפו בפעילות עובדי  .7.3

שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו  עורכת הפעילות .7.4

הכל לפי מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, 

תעדכן את משתתפי הפעילות  עורכת הפעילותשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. 

 . בעמוד הפעילותבדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת 

רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות לפרס, אם  עורכת הפעילות .7.5

 לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של  .7.6

 הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

התקינה של הפעילות וקבלת הפרס בהתאם להוראות התקנון תלויות בין  מובהר כי התנהלותה .7.7

היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות 

להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות. לאור האמור ובהתאם לאילוצים כאמור הנובעים 

לשנות או  , לבטלעורכת הפעילות או מי מטעמה ידרשומהתפשטות וירוס הקורונה, ייתכן כי 

לקבלת לדחות את הפעילות ו/או לשנות את הפרס, להמירו בפרס חלופי או לדחות את המועד 

 , הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים.הפרס

את הפעילות, לערוך בה כל שינוי  עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או לבטל .7.8

לרבות שינוי בפרסים ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב 

משלבי הפעילות בהודעה מראש. למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או 

 לשינוי הפעילות כאמור.

לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה  סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע .7.9

 אביב יפו.-תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

 סופיות.הן בהתאם לתקנון זה והכרעותיה  עורכת הפעילותלא ניתן לערער על החלטות  .7.10



 
 כתב קבלת פרס -נספח א' 

 2020__ בחודש______ 

 לכבוד 

 קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת

 גא"נ;

 ("הפעילות" להלן:" )במבה לבבות" -קבלת פרס כתב הנדון: 

( מאשר בזאת כי אסם" של אסם ) במבה לבבותאני הח"מ _____________________השתתפתי בתחרות "  .1

 (. "הפרס"קיבלתי מכם את הפרס בפעילות )להלן: 

לפעילות ולפרס בחתימתי על מסמך זה הנני מוותר מראש על כל טענה, דרישה, תלונה ותביעה כלפיכם בכל הנוגע  .2

 ו/או למרכיבי הפרס, איכותו וטיבו.

הנני מאשר לכם לעשות, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, שימוש בפרטיי האישיים, בין היתר לצרכים שיווקיים שלכם  .3

 . ולסיקור הזכייה או של תאגידים קשורים לכם

אסם והתאגידים הקשורים לה עשויים  )ב(איני מחוייב לפי דין למסור לכם פרטים אודותי; וכן כי  )א(ידוע לי כי  .4

אסם והתאגידים הקשורים לה עשויים לעשות שימוש בפרטי  )ג(לשמר את פרטי במאגרי מידע שלהם; וכן כי 

לצרכיהם העסקיים, כמו גם להעבירם לגורמים אחרים )לרבות לשותפים עסקיים שלהם ולמאגרי מידע המצויים 

  הדין. מחוץ לגבולות ישראל(, הכל בכפוף להוראות

 

 

 בכבוד רב,

_____________ 

 חתימה                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אסם השקעות בע"מ אל: 

 

 הסכמה לעשיית שימוש בפרטים -נספח ב' 

 

בפעילות במבה לבבות, שלחתי במסגרת הפעילות, סיפור או משפט על מעשה מרצוני החופשי והטוב,  השתתפתיאני הח"מ 

 טוב שעשיתי עבור אחר וזכיתי בפרס במסגרת הפעילות.

 בזאת, כדלקמן:ומאשר/ת והריני מצהיר/ה 

 לא קיבלתי תמורה כלל עבור ביצוע הצילום ולא אבקש תמורה בעתיד. .1

לכך שאסם או מי מטעמה יפרסמו ברבים את המשפט/הסיפור ששלחתי הריני מאשר ומביע את הסכמתי  .2

 במסגרת השתתפותי בפעילות במבה לבבות ובתוך כך יפורסמו פרטי כמי ששלח את המשפט/הסיפור.

לת הפרס פרס בו זכיתי והוסבר לי כי אהיה זכאי/ת לקבהתנאי לקבלת  לפרסום פרטיי אינהידוע לי כי הסכמתי  .3

 .לפרסום פרטייבו זכיתי גם אם אסרב 

ו או אין ולא תהיה לי כל טענה לאסם השקעות בע"מ ו/או לכל גורם אחר המעורב בעניין, בכל הקשור להצגת .4

 .המשפט/הסיפור ששלחתי פרסומו של

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 

___________     ________________  ___________  ___________ 

 חתימה                            ת.ז                        שם מלא  אריךת     

 

 

 

 * האמור בלשון זכר תקף לגבי שני המינים כאחד.

 

 

 


