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 קיץ של מתנות   תקנון מבצע הגרלות 

 הגדרות: .1

 "מבצע ההגרלה" או "המבצע":

 שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.  "קיץ של מתנות "  הגרלה נושאת פרס בשם  

 "עורכת המבצע":

)להלן   חולון  31כל בו חצי חינם בע"מ מרח' המרכבה ו , א.ת. חמ"ן2מרח' רימון    סחר שותפות מוגבלתאסם 

 "(.  עורכת המבצע"יחד: 

  "המפקח":"המפקח על המבצע" או 

   .רמת גן 7עו"ד יעקב שפיגלמן מרחוב ז'בוטינסקי  

  "משתתף":

(, שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, ואשר עומד בתנאים  18בגיר )מעל גיל 

  המפורטים בתקנון זה. 

   "מסכי מחשב "

ואשר ישמש לצורך קיום  מבצע בסניפי החנויות המשתתפות ב ועם מסך נגיעה אשר יוצבמסכי מחשב  

 . , הזנת הפרטים ומסירת הודעות למשתתפים אודות הזכייה או אי הזכייה בפרסההגרלה

 "שובר ההשתתפות"

בסניפי רשת  או יותר ₪   59.90 של בסךכהגדרתם להלן המותגים המשתתפים במבצע שלל שרכש מ משתתף

אותו  קוד המבצע  ופיע ישעל גבו  ועם הקבלה ספח  קבל בקופה במעמד הרכישה , י בודדת 'חצי חינם' ברכישה

 . להזין במסכי המחשב על מנת להשתתף במבצע נדרש המשתתף

 "אתר האינטרנט ": 

 המבצע.בו יעודכן תקנון  nestle.co.il-www.osemשכתובתו  אסםאתר האינטרנט של  

 "המותגים המשתתפים במבצע": 

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


פיטנס,   שלגונים(,וגלידות נסטלה   ולא כוללמותג מטרנה וגרבר  לא כולל) נסטלהשוקולד ממותג אסם, 

 , בית השיטה וטבעול. , פורינה, סטארבקסק, עסיס, עוף טוב, צבר, בארכהנסקפה, ויטמינצ'י

 "החנויות המשתתפות במבצע"

 . )ללא רכישות מקוונות 'און ליין'( "חצי חינם" סניפי רשת

 התקנון .2

תקנון זה הינו הסכם בין המשתתף לבין עורכות ההגרלה אשר מסדיר את הכללים והתנאים  

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

 לתנאיו. ההשתתפות המשתתף מאשר שקרא את התקנון והסכים 

  תקופת המבצע  .3

מובהר כי  (. "תקופת המבצע")להלן:  26.8.2022ועד ליום   8.8.2022החל מיום תקופת המבצע הינה  

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

  במבצעההשתתפות . ובין היתר בהתחשב בהתפשטות נגיף הקורונה  דעתה, בכפוף להוראות הדין

במהלך תקופת המבצע, בימים ובשעות שבהן פתוחות החנויות  בלבד ו - תיעשה בימים א

 . המשתתפות במבצע

  הגרלהאופן ההשתתפות ב .4

כהגדרתם כרוכה ברכישת אחד או יותר מן המותגים המשתתפים  במבצעההשתתפות  .4.1

 ,₪ ומעלה  59.90של במהלך תקופת המבצע בסך חצי חינם   רשת באחד מסניפי בתקנון,

. מובהר, כי לצורך ההשתתפות "(רכישה מזכה)להלן: " בחשבונית אחתובקנייה בודדת 

במבצע, המשתתפים יהיו רשאים לרכוש מן המותגים המשתתפים במבצע )כהגדרתם לעיל(,  

המשתתפים  בין אם ממותג אחד ובין אם משילוב של מותגים, ובלבד שירכשו מן המותגים 

 ₪.  59.90בסכום מינימלי של במבצע 

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

 רשת חצי חינם. 

המשתתפות    במבצעההשתתפות   .4.3 החנויות  בסניפי  שיוצבו  מחשב  מסכי  באמצעות  תתבצע 

ים )שם, שם משפחה,  במבצע. המשתתפים ידרשו להזין במסכי המחשב את פרטיהם האישי 

, וכן לאשר את תנאיו של תקנון זה  שובר ההשתתפות טלפון( ואת קוד המבצע שמופיע על גבי 

 כתנאי  להשתתפותם בהגרלה.  המחשב( על גבי מסכיעיון המשתתפים זמין ליהיה אשר )

ופיע לעיני המשתתף בו ינוסף  כאמור לעיל, יופיע מסך  ואישור התקנון    לאחר הזנת הפרטים .4.4

גבי המסך  גלגל  ייחשף    אותו יתבקש המשתתף לסובב באופן וירטואלי על  ומיד לאחר מכן 

 .בפרס  הכזבגורל ו להע האם  בפניו

על ידי הודעה    סיבוב הגלגלהמשתתף יגלה את דבר זכייתו או אי זכייתו בהגרלה מיד לאחר   .4.5

ו בפרס יידרש להגיע לקופה  שתופיע על גבי מסך המחשב. משתתף שיקבל הודעה על זכיית 

הראשית בסניף בו זכה להציג את שובר ההשתתפות וקבלת הקנייה כתנאי לקבלת הפרס בו  

 זכה.



אמצעי    ו/או בכל פרסום המתייחס למבצע, הינומופיע על המסך  ה  הגלגלכי    ,מובהר במפורש .4.6

בלבד הזכייה  אי  או  הזכייה  הזכייה    המהוו  וואינ  להמחשת  לסיכויי  ביחס  כלשהו  מצג 

איבהגרלה גם  )כמו  משתתף  של  זכייתו  בגורל    זכייתו(-.  לחלוטין ועלייתו  אקראית  הינה 

הוא מבצע  ומבוססת על מזל בלבד, ונעשית באופן ממוחשב לחלוטין וללא קשר לבחירות ש

  להמחשה   השמבצע המשתתף הינהבחירה  על גבי המסך.    לנגזרות הגלגל המופיעותו/או  

בלבד וכל תכליתה להמחיש למשתתף בדרך אינטראקטיבית ומבדרת האם זכה בפרס )או  

עצמו  עצמה  הזכייה  כאשר  לא(,   בסימון  תלויה  שביצע  אינה  בסיבוב  או  הגלגל  גבי  כל 

   .ולמשתתף אין כל יכולת להשפיע על הזכייה המשתתף

 מבצע: ב יםפרסה .5

לזכות    הפרסים .5.1 יהיה  ניתן  ואשר  במבצע  במבצע  המשתתפים  ובכמות  הינם  בהם  בסוג 

 : המפורטים להלן

  לארוחת בוקר זוגית  יםשובר  100 ▪

  ש"ח    100בשווי   נופשונית י שובר 40 ▪

  סרט זוגי ל שוברים 150 ▪

  C30-IL-WH-NEמכונת קפה אספרסו  13 ▪

  ₪ 100 -תוי קניה לחצי חינם   63 ▪

  ₪  300  -תוי קניה לחצי חינם  7 ▪

  קיט קט   ימארז  1,000 ▪

  גרם  400בייגלה שמיניות  יחידות חבילות   1,200 ▪

  קרמוגית  יחידות חבילות   1,000 ▪

  פינוקים  פתי בריחידות חבילות   1,000 ▪

  קפסולות סטארבקס חבילות  200 ▪

 

 ממוחשבת, בהתאם להגדרות שיקבעו מראשאקראית והעלאת הפרסים בגורל תתבצע בדרך  .5.2

 על ידי עורכת המבצע )למשל: ביום מסוים יוגרלו מספר מסוים של פרסים בסניף מסוים(.  

  מי כ  , ייחשבלאחר זכייתויום    7בתוך  הפרס  סוף את  יגיע לקופה הראשית לאשלא    משתתף .5.3

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

 מטעמה בקשר עם כך.  

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

אישי למשתתף הזוכה בלבד, אשר אינו ניתן לשינוי, להחלפה או    בו זכה. פרס המבצע הינו 

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

למשתתף הזוכה לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי עורכת המבצע או כלפי מי מטעמה בקשר   .5.5

איכותם,עם   הזוכה  םאו התאמת  םת, תקינוהםרכיבי  סוגי הפרסים,  המשתתף  וכן    לצרכי 

ככל ומימוש הפרס כרוך בעלות או הוצאה נוספת )כגון    בקשר עם ההנאה שהופקה מהפרס.

בלבד הזוכה  על  תושת  זו  עלות  וכיוצ"ב(,  מיסים  בה.  נסיעות,  תישא  לא  הפרז  כל    ועורכת 



שיוציא הזוכה במסגרת מימוש הפרס, איפוא, תהיינה באחריות הזוכה בלבד  ככל  ההוצאות  

 הכרוך במימוש הפרס במישרין או בעקיפין. תשלוםבכל  ועל חשבונו

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את פרס המבצע ו/או להציע   .5.6

 פרס חלופי לפרס המבצע, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ידי    קבלת .5.7 על  עורכת    ,זוכהמשתתף  הפרס  ומוחלט של כל התחייבויות  תחשב כמילוי מלא 

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

של הפרס,    ו/או הספק  או היצרןו/בגין הפרס, ככל שקיימת, תינתן על ידי היבואן    האחריות .5.8

 עורכת המבצע.   ולזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם כך כלפי

מסירת הפרס תהיה עורכת המבצע ו/או מי מטעמה, רשאית לדרוש מן הזוכה למלא    במועד .5.9

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

ולהתנות את קבלת    מוותר על כל טענה כלפי עורכת המבצע וכל מי מטעמה בנוגע למימוש

 .הפרס בחתימה על טופס כאמור

על  הפרס,    לקבלת   כתנאי  .5.10 לחתום  זוכה  כל  כמפורט    אישורטופס  על  פרס    א'   בנספחקבלת 

זה. כי    לתקנון  בתנאים    עורכת הפעילותיובהר,  הפרסים  מימוש  להתנות את  תהא רשאית 

 נוספים, לפי שיקול דעתה, כפי שאלו יימסרו על ידה. 

 פרסום תוצאות ההגרלה  .6

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

וזכה בפרס   ל אף האמור,ע   .מקבל המשתתף הודעה במסך המחשב המבשרת לו האם עלה בגורל 

עורכת המבצע תהיה רשאית אך לא חייבת לפרסם את שמות המשתתפים הזוכים במבצע, חלקם או  

 . באתר האינטרנט שלה כולם

 פסילת משתתפים   .7

 עורכת המבצע תהא רשאית: 

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

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

מי מטעמה ו/או הקשור אליה ו/או כנגד איזו מהחנויות המשתתפות במבצע בגין מניעת ו/או  

 הפסקת השתתפות כאמור. 

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

ביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה ו/או  זוכה כאמור כל טענה ו/או ת 

כנגד איזו מהחנויות המשתתפות במבצע בגין ביטול ו/או מניעת זכייה כאמור. בהקשר זה 

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

גה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה,  של משתתף זוכה אם סברה, כי הזכייה האמורה הוש

 הפרה של התקנון, הפרה של כל דין או בחוסר תום לב. 

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

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



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

 הוראות כל דין. 

   .שנים 18  וההשתתפות בהגרלה אסורה על מי שטרם מלאו למובהר כי  .7.4

 המפקח  .8

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

פי המבצע ובין עורכת המבצע(. החלטתו של המפקח  בקשר עם המבצע )לרבות מחלוקות בין משתת

 בכל עניין שבתחום אחריותו תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.  

 שונות .9

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

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

 פרס לזוכה. ה

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

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

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

האמור   של  מכלליות  הבלעדית  באחריותו  הינה  במבצע  ההשתתפות  כי  מובהר,  לעיל, 

המשתתף, ועורכת המבצע )וכל מי מטעמה ו/או הקשור אליה( ו/או החנויות המשתתפות אינן  

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

 ו עקיף עם המבצע ועם מימוש הפרס.ייגרמו למשתתף ו/או למי מטעמו בקשר ישיר ו/א

)לרבות בשל נסיבות הקשורות    עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה .9.3

שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות    בהתפשטות נגיף הקורונה(

ר האינטרנט  איזה תנאי מתנאיו )לרבות איזו מהוראות תקנון זה(, בהודעה אשר תפורסם באת

ו/או על    באתרם תקנון מעודכן  של עורכת הפעילות. שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסו

המחשב מסכי  והמשתתף גבי  והולמת  מספיקה  הודעה  תשמש  כאמור  הודעה  כי  ומובהר   ,

 מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

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

בני   .9.5 ו/או  המשתתפות  החנויות  עובדי  ו/או  המבצע  עורכת  עובדי  במבצע  ישתתפו  לא 

 משפחותיהם.  

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

 המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.   

 . האינטרנט כהגדרתו בתקנון זה לעיון באתרתקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים  .9.7

, בהתאם להוראות  במבצעתקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות   .9.8

 תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד. 

 



 כתב קבלת פרס  -' אנספח 

 2022__ בחודש______ 

 לכבוד  
 קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת 

 חצי חינם 

 גא"נ; 

 ("הפעילות" להלן:) "בחצי חינםרלות קיץ של מתנות מבצע הג " -כתב קבלת פרס  הנדון: 

כי קיבלתי מכם את הפרס מאשר בזאת    בפעילות והנניאני הח"מ _____________________השתתפתי   .1

 (. "הפרס")להלן:  בפעילות_________________________

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

 .ו/או למרכיבי הפרס, איכותו וטיבו ולפרס

ידוע לי, כי אינכם עורכים כל ביטוח או אחריות בקשר עם הפרס ו/או מימושו, וכי מימוש הפרס על ידי מצוי  .3

וש בפרס יעשה על ידי ועל  נדרש הדרוש לדעתי בקשר עם מימוש הפרס או שימ באחריותי הבלעדית. כל ביטוח

 חשבוני. 

הנני מאשר לכם לעשות, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, שימוש בפרטיי האישיים, בין היתר לצרכים שיווקיים  .4

 שלכם או של תאגידים קשורים לכם. 

והתאגידים הקשורים לה    אסם  )ב(יב לפי דין למסור לכם פרטים אודותי; וכן כי  ויאיני מח  )א(ידוע לי כי   .5

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

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

 מידע המצויים מחוץ לגבולות ישראל(, הכל בכפוף להוראות הדין.

 בכבוד רב, 

 _____________ 
 חתימה                                                                                                                                           

 


