
 גל של מתנות   תקנון מבצע הגרלות 

 הגדרות: .1

שתיערך בהתאם   " גל של מתנות" הגרלה נושאת פרס בשם  "מבצע ההגרלה" או "המבצע": .1.1

 להוראות תקנון זה. 

כל בו חצי חינם  ו  , א.ת. חמ"ן2מרח' רימון    תם סחר שותפות מוגבלאס  ת המבצע":כור"ע .1.2

  "(.עורכת המבצע": דיח  להלן) חולון  31בע"מ מרח' המרכבה 

התעשייה    אזור,  2עו"ד אלברטו פסח, מרחוב הרימון    "המפקח על המבצע" או "המפקח": .1.3

   .גן רמת 7חמ"ן, שהם ועו"ד יעקב שפיגלמן מרחוב ז'בוטינסקי  

גיל    "משתתף": .1.4 )מעל  כדין  18בגיר  ושהייה  כניסה  היתר  בעל  או  ישראל  תושב  שהוא   ,)

  זה. בישראל, ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון 

מחשב מסכ" .1.5 מחשב  :  "י  יוצבמסכי  אשר  נגיעה  מסך  המשתתפות    ועם  החנויות  בסניפי 

ההגרלהמבצע  ב קיום  לצורך  ישמש  הפרטים  ואשר  הזנת  הודעוו,  למשתמסירת  תפים  ת 

 . או אי הזכייה בפרס הזכייהאודות  

  כהגדרתם להלן המותגים המשתתפים במבצע  שלל  שרכש מ  משתתף:  "שובר ההשתתפות" .1.6

ספח  ועם הקבלה    , יקבל בקופה במעמד הרכישהברכשיה בודדת  ₪ או יותר  59.90  לש  בסך

גבו   המבצע  יע  ופי שעל  המשתתףאותו  קוד  להש  נדרש  מנת  על  המחשב  במסכי  תתף  להזין 

 . צעבמב

1.7. ":" האינטרנט  של    אתר  האינטרנט  https://www.osem-שכתובתו    אסםאתר 

.co.il/estlne  .בו יעודכן תקנון המבצע 

במבצע": .1.8 )למעט    נסטלה,  אסם:  בלבד  ים המפורטים להלןהמותג  "המותגים המשתתפים 

 ל. טבעוו  עוף טובצבר, בארכה,  עסיס, ויטמינצ'ק,פיטנס,  נסקפה, , לד(מוצרי גלידות ושוקו

 . "חצי חינם" תסניפי רש: "החנויות המשתתפות במבצע" .1.9

 התקנון .2

הינו   זה  המשתתתקנון  בין  והתנאים  הסכם  הכללים  את  מסדיר  אשר  ההגרלה  עורכות  לבין  ף 

על המבצע.  על  ב  החלים  במבצע.  ההשתתפות  טרם  בקפידה  התקנון  את  לקרוא  מומלץ  עצם כן, 

 קנון והסכים לתנאיו. תתפות המשתתף מאשר שקרא את התההש

  תקופת המבצע  .3

מובהר  (.  "המבצע  "תקופת)להלן:    30.7.2021ועד ליום    11.7.2021החל מיום  הינה  תקופת המבצע  

פי שיקול  -את תקופת המבצע, הכול על  כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל

במהלך תקופת המבצע,    בדלבו  -תיעשה בימים א  במבצע השתתפות  ין. הדעתה, בכפוף להוראות הד

 .בימים ובשעות שבהן פתוחות החנויות המשתתפות במבצע

https://www.osem-nestle.co.il/
https://www.osem-nestle.co.il/


  הגרלהת באופן ההשתתפו .4

ד  באחכרוכה ברכישת אחד או יותר מן המותגים המשתתפים במבצע    בהגרלהההשתתפות   .4.1

חינם    רשת  מסניפי בסך  חצי  המבצע  תקופת  ו  59.90של  במהלך  בודדת    ,מעלה₪  בקנייה 

אחתו מזכה"לן:  )לה  בחשבונית  במבצע, "(רכישה  ההשתתפות  לצורך  כי  מובהר,   .

גים המשתתפים במבצע )כהגדרתם לעיל(, בין אם  המשתתפים יהיו רשאים לרכוש מן המות

במבצע  ים  של מותגים, ובלבד שירכשו מן המותגים המשתתפ ממותג אחד ובין אם משילוב  

 . ₪ 59.90בסכום מינימלי של  

באתר האינטרנט של    פשר ברכישות מקוונות )אונליין(יובהר כי השתתפות במבצע לא תתא .4.2

 רשת חצי חינם. 

בהה .4.3 תתבצע  בהגרלה  בסנשתתפות  שיוצבו  מחשב  מסכי  החנויואמצעות  המשתתפות  יפי  ת 

,  ה )שם, שם משפחם האישיים  את פרטיה  במסכי המחשבמבצע. המשתתפים ידרשו להזין  ב

זה   יו של תקנון לאשר את תנא כן  , ופות ר ההשתתשוביע על גבי שמופ המבצע את קוד וטלפון( 

 השתתפותם בהגרלה.ל  כתנאי   (המחשב מסכיעל גבי ים עיון המשתתפזמין ליהיה אשר )

ף פיעו לעיני המשתתובו ינוסף    יע מסך, יופור לעילכאמואישור התקנון    לאחר הזנת הפרטים .4.4

מנת    המופיעים על גבי המסך עלהגלשנים  מחד  את א בחור  לתבקשו  ים יפ ם. המשתתגלשני  3

 .כו בפרסזעלו בגורל וגלות האם חשוף ול

יגלה   .4.5 בהגרהמשתתף  זכייתו  אי  או  זכייתו  דבר  לאחר    להאת  ידי  מיד  על  הגלשנים  בחירת 

יידרש להגיע  בפרס  ל הודעה על זכייתו  יקבמשתתף ש  .בהמחש  הודעה שתופיע על גבי מסך

אי לקבלת  כתנשובר ההשתתפות וקבלת הקנייה  ג את  יהצל  בסניף בו זכה  לקופה הראשית

 זכה. הפרס בו 

או  ת הזכייה  חשאמצעי להמהם    כי המחשבמסמופיעים על  לשנים ההג  כי  ,מובהר במפורש

בכ  הגרלה אינם מהווים מצג כלשהו ביחס לסיכויי הזכייה בהם  ו  בלבד אי הזכייה    .ללאו 

טין ומבוססת על  חלוהינה אקראית לועלייתו בגורל  זכייתו(-זכייתו של משתתף )כמו גם אי

ונעשית  מ בלבד,  ממוחשבזל  ש  באופן  לבחירות  קשר  המשתתף  וללא  למספר מבצע  ו/או 

שמופיע המסך  יםהגלשנים  גבי  נועדה    גלשןת  בחיר.  על  שלושה  מבין  להמחיש  אחד 

ומבדרת   אינטראקטיבית  בדרך  זכה  למשתתף  לא(,  בהאם  )או  עצמה הזכייה  כאשר  פרס 

תלו עצמויה  אינה  על המס  במספר הגלשניםאו  ו/  בסימון  שבחר  גלשן  בו/או    ךהמופיעים 

   .הזכייה כל יכולת להשפיע על אין, כאשר למשתתף או לבחירותיו המשתתף

 : מבצעב יםפרסה .5

במבצע  הפרסים .5.1 לואשר    המשתתפים  יהיה  במבצע  זכות  ניתן  ובכמות  הינם  בהם  בסוג 

 : ןהמפורטים להל

 יוקרתי שוברים לחופשה זוגית של לילה בבית מלון  7 ▪

 ם  חינ חצי רשתב ₪ 300ווי ש בתווי קניה  7 ▪

 Dream Cardשל קבוצת  ₪ 100שוברים בשווי  63  ▪

 ברשת חצי חינם   ₪  100ל  ש ויבשו י קניה תוו 63 ▪

 שוברים לארוחת בוקר זוגית  126 ▪



 סינמה סיטי סרט  כרטיסים זוגיים ל 126 ▪

 ם גר 80ף במבה ל חטיריזות ש א 3150 ▪

 גרם  400בייגלה שמיניות  ף חטייזות של אר  3150 ▪

 גרם  70 יביסל ף חטייזות של אר  3150 ▪

 שיקבעו מראשת רובהתאם להגד, ממוחשבתאקראית ודרך העלאת הפרסים בגורל תתבצע ב .5.2

  .(םם של פרסים בסניף מסוימספר מסוי  יוגרלום  ביום מסוי  )למשל:על ידי עורכת המבצע  

  מראש לעורכת המבצעים  רבים שאינם ידועלוי במשתנים  ת  הסיכוי לזכות בפרסאשר על כן,  

       .לעילפורט ים כמפרס  9,842-ב  מסגרת המבצעלזכות ב   ניתן אולם סך הכל 

  מי כ, ייחשב  יתולאחר זכי יום    30בתוך  הפרס    סוף אתת לאה הראשיופלק יגיע  שלא    משתתף .5.3

ע או מי  שויתר על זכותו קבלת הפרס ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי עורכת המבצ

 מטעמה בקשר עם כך.  

כל   משתתף .5.4 לקבלת  זכאי  יהא  לא  זול   זוכה  אחרת  הטבה  כל  ו/או  זיכוי  כספי,  פרס  סך  ת 

המבצע   פרס  זכה.  בו  ל  נוהיהמבצע  הזאישי  נ משתתף  אינו  אשר  בלבד,  לשינוי,  וכה  יתן 

   .להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר

ה .5.5 מטעמה  למשתתף  מי  כלפי  או  המבצע  עורכת  כלפי  תביעה  או  טענה  כל  תעמוד  לא  זוכה 

עם  בק איכותם,  סוגי  שר  תק הםרכיבי  הפרסים,  התאמת  םתינו ,  המשתתף   םאו  לצרכי 

ומימוש הפרס כרוך בעלות    ההנאה שהופקה מהפרס.   וכן בקשר עם   הזוכה או הוצאה  ככל 

עורכת הפרז לא תישא  ו   כה בלבדהזות על  ושו ת עלות זוכיוצ"ב(,    םסייכגון נסיעות, מ)נוספת  

ות הזוכה בלבד  תהיינה באחרי   וש הפרסבמסגרת מימ  שיוציא הזוכהככל  כל ההוצאות    בה.

 . במימוש הפרס , ככל שכרוךתשלום הכרוךבכל והוא ישא  וועל חשבונ 

חופביחס    כי  מובהר, .5.6 של  זוגיתלשובר  ברמת    שה  במלונות  לזוג  לילה  מקנה    4-5השובר 

רומ ובבקתות  +  כוכבים  לינה  אירוח  בסיס  על  השבוע  ימות  בכל  האירוח  מפוארות.  נטיות 

-, בעונת השיא: חודשים יוליבמלונות    .ארוחת בוקר או חצי פנסיון עפ"י המפורט בכל מלון

של   תוספת  ותידרש  פנוי  מקום  ע"ב  האירוח  ע"י    350אוגוסט,  התשלום  ללילה,  לזוג  ש"ח 

 .ים אפריל, מאי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר(האורח ישירות למלון )באזור ים המלח בחודש

ו/או   .5.7 המבצע  פרס  את  ולשנות  לגרוע  להוסיף,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המבצע  עורכת 

 פרס חלופי לפרס המבצע, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   ציעלה

ידי    קבלת .5.8 על  כ   ,וכהזמשתתף  הפרס  ומוחלט של  עורכת  תחשב כמילוי מלא  ל התחייבויות 

   ורות מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו.המבצע ו/או מי מטעמה, והלה יהיו פט

של הפרס,    ו/או הספק  יצרןו האו/בגין הפרס, ככל שקיימת, תינתן על ידי היבואן    האחריות .5.9

 עורכת המבצע.   כלפיא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם כך ולזוכה ל

רס תהיה עורכת המבצע ו/או מי מטעמה, רשאית לדרוש מן הזוכה למלא  מסירת הפ  במועד .5.10

וכי הוא  ולחתום על טופס המאשר כי הפרס נמסר לו, כי הוא עומד במלוא תנאי תקנון זה  

ולהתנות את קבלת    עמה בנוגע למימושטענה כלפי עורכת המבצע וכל מי מט  כל  מוותר על 

 .טופס כאמורל מה עס בחתיהפר



 הגרלה פרסום תוצאות ה .6

כאשר   הכללי,  ההיתר  לתנאי  בהתאם  מיידית"  "הגרלה  הינו  ההגרלה  עם  משחק  חשיפת  מיד 

על אף    .פרסזכה במבשרת לו האם עלה בגורל ומקבל המשתתף הודעה במסך המחשב ההפרטים  

ם במבצע,  זוכיעורכת המבצע תהיה רשאית אך לא חייבת לפרסם את שמות המשתתפים ה   האמור,

 . אינטרנט שלהבאתר ה חלקם או כולם

   פיםפסילת משתת .7

 עורכת המבצע תהא רשאית: 

שתידרש   .7.1 מבלי  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  במבצע  משתתף  השתתפות  למנוע  ו/או  להפסיק 

ולא תהא עורכת המבצע  למ  לנמק את החלטתה,  כנגד  ו/או תביעה  כל טענה  שתתף כאמור 

פות במבצע בגין מניעת  או כנגד איזו מהחנויות המשתת / יה וו/או מי מטעמה ו/או הקשור אל

 או הפסקת השתתפות כאמור.ו/

לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף זוכה מכל סיבה שתמצא לנכון, ולא תהא למשתתף  .7.2

עה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה  תביזוכה כאמור כל טענה ו/או  

  ניעת זכייה כאמור. בהקשר תפות במבצע בגין ביטול ו/או מהמשתו/או כנגד איזו מהחנויות  

את   לבטל  רשאית  תהא  המבצע  עורכת  כי  מובהר,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה 

תוך ביצוע מעשה של מרמה,    שגהזכייתו של משתתף זוכה אם סברה, כי הזכייה האמורה הו

 .ם לבעבירה, הפרה של התקנון, הפרה של כל דין או בחוסר תו 

לפסו  .7.3 רשאית  תהא  המבצע  זכייה  עורכת  ו/או  השתתפות  בו  ל  מאילוצים  במקרה  כתוצאה 

שונים נאלצה עורכת המבצע להחליף את הפרס לזוכה והזוכה לא רצה או לא היה מעוניין  

במקרה שהמשתתף לא יעמוד באיזה מהוראות התקנון ו/או   או/בקבלת פרס חלופי כאמור, ו 

 . הוראות כל דין

   .שנים 18  ומלאו ל על מי שטרם אסורהתפות בהגרלה ההשתר כי ובהמ .7.4

 המפקח  .8

המפקח אחראי על כל דבר ועניין בנוגע למבצע ו/או לתקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שתתגלע  

המבצע ובין עורכת המבצע(. החלטתו של המפקח    תפיבקשר עם המבצע )לרבות מחלוקות בין משת

 אינה ניתנת לערעור.  ית ובכל עניין שבתחום אחריותו תהא סופ 

 שונות .9

לדרוש  בח .9.1 עורכת המבצע תהא רשאית  בפרס.  הזוכה  על  כלשהו, אם תהיה, תחול  במס  ות 

לנכותו עקב מתן   ו/או  לשלמו  דין,  פי  על  נדרשה,  מהזוכה את סכום המס שעורכת המבצע 

 ס לזוכה. הפר

, תביעה או  טענההמשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהא לו בעתיד כל   .9.2

המבצע ו/או כלפי מי מהבאים מטעמה ו/או מכוחה ו/או הקשור אליה    דרישה כלפי עורכת

המשתתפות   החנויות  כלפי  במבצע.  בכל  במבצע  ו/או  בעקיפין  או  במישרין  מבלי  הקשור 

ור לעיל, מובהר, כי ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של  האמלגרוע מכלליות  

ועורכת   אהמבצהמשתתף,  הקשור  ו/או  מטעמה  מי  )וכל  המשתתפות  ליה(  ע  החנויות  ו/או 



אינן אחראיות כלפי המשתתף לכל נזק )לרבות נזק גוף ו/או רכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה  

 ו/או עקיף עם המבצע ועם מימוש הפרס. יר אשר ייגרמו למשתתף ו/או למי מטעמו בקשר יש 

ולאלתר .9.3 עת,  בכל  להפסיק  רשאית  המבצע  מכ עורכת  דעתה  ,  שיקול  לפי  שהיא  סיבה  ל 

והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות איזה תנאי מתנאיו )לרבות איזו מהוראות תקנון    מוחלטה

לתוקפו  נס זה(, בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של עורכת הפעילות. שינוי כאמור יכ

כאמור  דעה  , ומובהר כי הוו/או על גבי מסכי המחשב  באתר ם תקנון מעודכן  מיד עם פרסו

סיום או שינוי תנאי  מת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ל תשמש הודעה מספיקה והול 

 התקנון כאמור. 

 משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.   .9.4

במבצ .9.5 ישתתפו  ע לא  המבצעע  עורכת  בני    ובדי  ו/או  המשתתפות  החנויות  עובדי  ו/או 

 משפחותיהם.  

  ות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של סתירה ו/או אי התאמה בין הורא של    בכל מקרה .9.6

 המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.   

 . האינטרנט כהגדרתו בתקנון זה תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר .9.7

, בהתאם להוראות  במבצעזה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות  ון  תקנ .9.8

 . ה, מיועדת לגברים ולנשים כאחדון זתקנ


