
 

 

 " ₪ 10,000בשווי  הגרלת שובר רהיטים במתנהתקנון השתתפות במבצע "
 "שמרת הזורע"הרהיטים רשת למימוש ב

 

 ופרשנות הגדרות .1

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

 לכל דבר ועניין. זה בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון

 תאם לאמור לצדםההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בה וע מיתרמבלי לגרב'. 

 הקשר הדברים: ושאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין והוא 
 

משתתף אשר ינחש נכונה את מספר הדיבלים המדויק שהוכנסו לתוך גביע צנצנת שקוף  -""המבצע .2

ככל שלא יהיה  –בפרס השני ₪.  10,000וי רהיטים בשוה בפרס הראשון = שובר מתנה לבחירת יזכ

, שני משתתפים אשר כי אז, משתתף אשר ניחש נכונה את מספר הדיבלים המדויק שבתוך הצנצנת

רהיטים סו לצנצנת יזכו בשובר מתנה לינחשו נכונה את המספר הכי קרוב לכמות הדיבלים שהוכנ

 ה.הכול כפי שמפורט להלן בתקנון זש"ח כל אחד.   3,000בשווי 

אשר הינו  "שמרת הזורעכל אדם שישתתף בהגרלה בדף הפייסבוק של רשת הרהיטים " -" משתתף" .3

ומעלה( וכשר לפעולות משפטיות )כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית  18בגיר )בן 

י להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו א( )להלן: "החוק"( יהיה רש1962-והאפוטרופסות תשכ"ב

ככל החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו בגיר כהגדרת 

 שמונה לו להשתתפות במבצע זה.

 בתנאי תקנון זה כמפורט להלן./ת אשר עמד/ה משתתף–" לזכייה /תמועמד" .4

עד ובמקום שנקבע עמו לקבלת במו הוכחה זכאותו לקבלת הפרס, הגיעמועמד לזכייה אשר -" זוכה" .5

ל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגורע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה עמד בכהפרס , 

   ".1"מס' כנספח אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה 

אשר תיקרא לצורך נוחות תקנון זה גם  540193364[ ש.ר. 1999] שמרת הזורע""": עורכת ההגרלה" .6

 "עורכת ההגרלה"

 www.shw.co.il:  "אתר עורכת ההגרלה" .7

 . מבצעהתקנון זה חל עליה במסגרת אשר ההגרלה  - הגרלה"" .8

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין  -"היתר" .9

 .וככל שנדרש על פי דין 1977 -התשל"ז

קובי בן סימון היועץ המשפטי של רשת רהיטי "שמרת ו"ד עהמפקח על ההגרלה הינו  - המפקח"" .10

 .הזורע"

ברשת ₪  10,000רהיטים בשווי שובר מתנה לבחירה וקבלת   -פרס הראשון ה  - "הפרסים"ה .11

לפי שווי מחירי מחירון ]לפני הנחות מכל הסוגים[ כפי המופיעים בתגי  "שמרת הזורע" רהיטי

 המחיר בכל רהיט שמוצג בחנויות הרשת ולא כולל מוצרים מתצוגה ו/או אאוטלט ו/או עודפים

 ברשת רהיטי₪  3,000רהיטים בשווי  שובר מתנה לבחירה וקבלת -. הפרס השני לקשיןומוצרי נט קו

לפי שווי מחירי מחירון ]לפני הנחות מכל הסוגים[ כפי המופיעים בתגי המחיר בכל  "שמרת הזורע"

 רהיט שמוצג בחנויות הרשת ולא כולל מוצרים מתצוגה ו/או אאוטלט ו/או עודפים.



 

 

ה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים והכל בכפוף עורכת ההגרלה שומרת לעצמ .12

או ככל ו/ כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל .אישור המפקח ובהתאם לדיןלאמור 

ויספקו לעורכת  באופן בלעדי בעניין זה תחול על הזוכה ומלוא האחריות בגין קבלת הפרס שיחול

 . ככל שיידרש הקשר זהעל ידה ב ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש

 לתקנון. 3בתנאי ההשתתפות להגרלה כאמור בסעיף  /יםהעומדאלו  "/ים"משתתף .13

 משתתף/פים אשר זכו בהגרלה באחד הפרסים. -"זוכה/ים" .14

 

 הגרלההתקופת  .15

 11.7-31.7__ המבצע ייערך בין התאריכים .15.1

ף זוכים, להוסיף להוסי ,להאריך או לקצר את משך המבצע תהיה רשאיתההגרלה  כתעור .15.2

 , בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.הפי שיקול דעת-הכל עלפרסים, ולשנות פרסים, 

 

 התנאים להשתתפות בהגרלה .16

 בשני תנאים הבאים יחדיו. מי שעמדבהגרלה יהיה זכאי להשתתף  .16.1

בעמוד הפייסבוק  פרסום הפוסט במשך כל תקופת ההגרלה ומרגעעשה לייק לעמוד הפייסבוק א'. 

 רכת ההגרלה.עושל 

 www.shw.co.ilשמפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובתו  אישר שקרא את התקנוןב'. 

 https://www.facebook.com/Shomrat.Hazorea עמוד הפייסבוק בלינק המצ"ב וב

 

 אופן ביצועהוגרלה הה .17

 .31.7.19תתבצע בתאריך  ההגרלה .17.1

 פארק תעשיות בר לב. 1הנהלת שמרת הזורע בשדרות האורן רלה תתבצע במשרדי ההג .17.2

 הזוכים יוגרלו לאחר שנבדק שעמדו בכל תנאי ההגרלה וללא השתתפות המגרילים. 3 .17.3

 בתקנון.  עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים המפורטים .17.4

משתתף לא יהא זכאי לזכות ביותר מפרס אחד, ובמקרה כאמור יהיה זכאי רק לפרס הראשון  .17.5

ייחשב פעם נוספת בגורל )ככל שיעלה( במידה, מכל סיבה שהיא, יעלה שמו של משתתף בו זכה, 

 .שתתף כפסולאותו מ

 זוכה יחיד שינחש במדויק את כמות הדיבלים שבצנצנת. –פרס ראשון  .17.6

 שני זוכים בלבד שינחשו את מספר הדיבלים הכי קרוב למספרם האמיתי. –פרס שני  .17.7

למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת ההגרלה תפרסם, בכל מקרה שעורכת ההגרלה  .17.8

תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את 

ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה מועד ההגרלה )היום ו/או השעה(, 

 .שתפורסם מטעם שעורכת ההגרלה, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין

עורכת ההגרלה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע ו/או ההגרלה, באופן מלא  .17.9

את המהלך התקין של  גורמים משבשים ו/או מונעיםלדעתה או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו 

 המבצע ו/או ההגרלה.

 

 תוצאות ההגרלה .18

 . בהתאם להוראות ההיתר _____31.7.19__ ביוםים יפורסמו הזוכ תתוצאות ההגרלה ושמו .18.1

 .תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי המפקח יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור .18.2

http://www.shw.co.il/
https://www.facebook.com/Shomrat.Hazorea


 

 

  

 מועד קבלת הזכייה .19

פניה  עו תצלומים של הזוכה/ים במשרדי ההנהלה באמצעות וזמנו לסטודיו בוא יבוצי יםהזוכ .19.1

ממועד ימים  5עמוד הפייסבוק ממנו השתתפו בהגרלה ויתבקשו למסור פרטי התקשרות ועד 

 פרסום ההודעה על הזכייה.  

עורכת למשרדי  םמועד הגעתלשתף פעולה בכל הקשור לתיאום  יםמובהר בזאת כי על הזוכ .19.2

ולהתחייב להצטלם בסטודיו של עורכת ההגרלה ולצורך כך לקבלת שוברי הזכייה ההגרלה 

 .  לחתום על אישור שימוש בתוצרי צילום ושימוש בהם בדף הפייסבוק של עורכת המבצע

, םותמונת יםהזוכ מותתהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שעורכת ההגרלה  .19.3

 . בכפוף להוראות הדיןו עורכת ההגרלהבאופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של 

להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה,  ניםנית םבלבד, ואינ הם, וליםלזוכ יםאישי םהינ יםהפרס .19.4

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

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד  יםבלבד ולזוכ יםהאחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכ .19.5

 .םאת זכיית ויממשבמידה ולא  עורכת ההגרלה

 

 אחריות .20

 .היתרהגרלה תיערך בהתאם ל .20.1

עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת  .20.2

ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על 

 רמו להם עקב כך.כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייג

 עורכת המבצע תעניק תעודת אחריות לרהיטים נשוא הזכייה בהתאם לנהוג עם כלל לקוחותיה.   .20.3

 תוקף מימוש שוברי הזכייה הינו למשך שנה מיום הזכייה. .20.4

לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק  .20.5

 במישרין ו/או בעקיפין עם הפרסים ו/או מימוש הפרסים.ו/או הוצאה שייגרמו להם  

ככל שהזוכים יבקשו לרכוש רהיטים אשר שווים מעבר לסכום השובר , יהיה עליהם להוסיף את  .20.6

 ההפרש.

ככל שהזוכים יבקשו לממש את השובר כאשר שווי הרהיטים נמוך מערך השובר, תישמר להם  .20.7

 יה.יכהזכות לממש את יתרת הסכום למשך שנה מיום הז

+ באתר האינטרנט + בעמוד הפייסבוק  עורכת ההגרלהמשרדי תקנון הגרלה זה יימצא לעיון ב .20.8

 .שלה

 

 איסור השתתפות מקורבים  .21

מנהליהם, שותפיהם, ובני  , עובדיה, ההגרלה כתההשתתפות בהגרלה אסורה על  המפקח, עור

 משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

 "1נספח "

 סילוק אישור קבלת הפרס והודאת
 



 

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת המבצע של "שמרת הזורע" זכיתי בפרס של 
וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או ₪  10,000בשווי רהיטים  שובר לבחירה וקבלת

 ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.עורכת המבצע תביעות כלפי 
 
ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה  עורכת המבצענני פוטר/ת את ה

 ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
 

 :עורכת המבצעהנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד 
 

 תאריך:_____________________
 ________________________ מספר ת.ז.:______________ שם הזוכה )פרטי + משפחה(:_

 תאריך לידה: _______________
 כתובת:_____________________________ מיקוד:____________
 טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

 חתימת הזוכה:__________________________
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

החופשי /מה בפני על כתב זה מרצונו/ה _________________________, חתם /גבהריני לאשר כי מר
 ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.

 __________חתימה + ת.ז.
 

 

 

 :במקרה של קטין

 . ________, _________שמות האפוטרופוסים: _________, _________ מספרי ת.ז

 כתובת: ___________________________ מיקוד: ____________________

 טלפון: _________________ טלפון נייד: ______________________

: ______________________  במידה ומונה/תה חתימות האפוטרופוסים
___________________ 

 


