
 תקנון הגרלה 

x אשדוד מסעדת עלמא x  

 

, אשדוד,  2יונה הנביא ’ מרח, 515545234י מסעדת עלמא ח.פ. ”השתתפות בהגרלות הנערכות ע

( תהא בכפוף לכל התנאים המפורטים באמצעות עמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה )להלן: מסעדת עלמא

 –ז ”בתקנון זה ובהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל

1977. 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם 

 .ים כאחדהנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנש

 .בעמוד הבית שלה ובו תפורסם ההגרלה "Post"עורכת ההגרלה תפרסם 

יפורטו: המוצר ו/או ההטבה הניתנים לזכייה בקרב המשתתפים כהגדרתם )להלן: תוקפה של  Post-ב

בבוקרו של תאריך  8:00ולמען הסר ספק החל מן השעה  Post-שיהיה בין התאריכים שיופיעו ב) ההגרלה

 ).והתנאים הנדרשים לזכייה בהטבה (בערבו של היום האחרון להגרלה 20:00עה הפתיחה ועד הש

פ חוק להשתתף ”משתתפים בהגרלה יהיו: נרשמים )בגירים, תושבי מדינת ישראל והכשירים ע

בהגרלות(, אשר יותירו פרטי התקשרות מלאים ותקינים, יהיו חברים בעמוד הפייסבוק של עורכת 

י עורכת ההגרלה בהתאם לדרישות שיפורטו בו ”אשר יפורסם ע Post-ההגרלה, יידרשו להגיב ל

ובהשתתפותם בהגרלה ייחשבו כמסכימים לתנאי תקנון זה על כל האמור בו לרבות הנגישות מצד עורכת 

ההגרלה אל פרטיהם האישיים וקבלת דיוור. בנוסף, משתתף אשר ישאיר נתונים חלקיים, או שפרטיו לא 

תפסל. כמו כן תיפסל השתתפותו של מי שהשאיר את פרטיו מספר פעמים  יקלטו במלואם, השתתפותו

 .”(המשתתפים”בהגרלה אחת )להלן: 

י ”בהגרלה תוגרל הזכות לקבלת יחידה בודדת של המוצר ו/או ההטבה מאת הספק כפי ששמו פורסם ע

)כנגד זיהויו  והזוכה אשר עלה בגורל יקבל לידיו”( הספק”נשוא ההגרלה )להלן:  Post-עורכת ההגרלה ב

י עורכת ההגרלה המעידה על זכייתו בהגרלה וזכאותו לקבלת המוצר ו/או ”כדין( תעודה שתונפק ע

 .ההטבה מן הספק

ימים את  7תערוך עורכת ההגרלה בתוך  Post-מעת שתסתיים תקופת ההגרלה כפי שזו מופיעה ב

ת ההגרלה תמסור הודעה ההגרלה גופא במשרדיה ותבחר את הזוכה בהגרלה מבין המשתתפים. עורכ

 3ל ו/או בכתב מאת הזוכה בתוך ”אישית אל הזוכה וככל ולא תתקבל בידי עורכת ההגרלה תגובה בדוא

ימים מעת מסירת ההודעה כאמור ו/או במידה והזוכה אשר עלה בגורל איננו עומד בתנאים האמורים 

כריז על העולה אשר עלה אחריו בתקנון זה תהא רשאית עורכת ההגרלה לפסול את זכייתו של הזוכה ולה

ל הינה אישית ”בסדר ההגרלה כזוכה החדש וכך הלאה בהתאם לצורך. הזכייה במוצר ו/או ההטבה כנ

ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או ליורשים או חליפים של הזוכה, אלא אם ניתנה הסכמת עורכת 

כל עניין ”( הזוכה”וה כסף )להלן: ההגרלה מראש ובכתב והזכייה אינה ניתנת להמרה בכסף ו/או בשו



הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות של עורכת ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר 

 .ל יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה כפי שיהיה מעת לעת”הנובע מהפעילות כנ

קביעתה של עורכת ההגרלה מכרעת ורישומי מובהר למען הסר כל ספק כי בכל מקרה של מחלוקת תהיה 

עורכת ההגרלה יהוו ראיה מכרעת ביחס לעמידת משתתף בתנאי ההגרלה ו/או להגדרת משתתף כזוכה 

ולמשתתף לא תעמוד כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או בקשה בקשר לכך ותוצאות ההגרלה כפי שיוחלטו 

 .ורי עורכת ההגרלה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערע”ע

עם השתתפותם בהגרלה, מביעים המשתתפים בהגרלה את הסכמתם לפרסום פרטיהם, תמונות ו/או 

קבצים ששיתפו בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה, שם פרטי ומשפחה, כתובת וכל פרט נוסף שמסרו 

של המשתתפים, וזאת בין אם זכו ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום  ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק

ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה וכי אין ולא תהיה למשתתפים כל טענה 

בקשר לפרסום שמם ומלוא פרטיהם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלהם, וציון העובדה שהיה זכאי 

 .לפרס במסגרת הפעילות

ו/או המעוניין להשתתף במבצע, מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה  המשתתף

ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה לתוצאותיה 

 .ו/או למימוש ההטבה ו/או המוצר

השונות בעמוד הפייסבוק של עורכת על המשתתפים בהגרלה לנהוג בכבוד והגינות בכל פעולותיהם 

ההגרלה ועליהם להימנע מכל סוג של פגיעה בשמה הטוב של עורכת ההגרלה ו/או כל פגיעה מכל סוג 

שהוא במי מן המשתתפים האחרים ו/או כל אדם או גורם אחר באמצעות השימוש בעמוד הבית של עורכת 

 .להההגרלה או כל שימוש אחר לרעה בעמוד הבית של עורכת ההגר

עורכת ההרגלה איננה מחויבת להכריז בפומבי ו/או בעמוד הפייסבוק שלה האם ומי זכה בהגרלה אך 

 .כאמור תהא רשאית לעשות כן

י הזוכה ובאחריותו, באיסוף עצמי מאחד מסניפי הספק, ”קבלת המוצר ו/או ההטבה בפועל תיעשה: ע

פק על מנת לוודא הימצאות המוצר ו/או ל ובתיאום מראש שיעשה הזוכה עם הס”בהצגת תעודת הזכייה כנ

ההטבה במלאי הספק. יובהר למען הסר כל ספק כי המוצר ו/או ההטבה הניתנים לזוכה אינם כוללים 

פ כל דין ביחס לטיב המוצר ו/או ”הובלה ו/או משלוח, הרכבה ו/או התקנה כלל ומובהר גם כי האחריות ע

לה על המוצר ו/או ההטבה בהתאם לדין תחול על הספק ההטבה ו/או כל התחייבות ו/או אחריות חוקית הח

בלבד ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או בקשה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מבעלי מניותיה 

 .ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר למוצר ו/או ההטבה ו/או מועד קבלתם בפועל

כת ההגרלה מעת לעת ועורכת ההגרלה רשאית תקנון זה הינו תקנון כללי ביחס להגרלות שתערוך עור

לערוך ולתקן מעת לעת תקנון זה ושינויים אלה יחייבו החל ממועד תיקונם בפועל, על המשתתפים חלה 

 .החובה לעיין מעת לעת בתקנון זה ולהכיר השינויים ככל וחלו



הרשת החברתית עורכת ההגרלה איננה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של 

בה מפורסמת ההגרלה ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא 

ל ו/או לנזקים כלשהם, ”באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הניתנים כנ

ה ו/או לרוצה ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרל

י משתתף אחר. למען ”להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור ו/או פגיעה שנעשתה לו ע

הסר ספק, לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן 

יר ו/או עקיף, לרבות תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק יש

 .הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור

על אף האמור לעיל, עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת 

ההגרלה ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או 

 .כל דרישה ו/או טענה לעניין זה מכל מאן דהוא תתקבל

לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהלים, שותפים, עובדים ובני משפחתם. לעניין סעיף זה 

 .יהיו ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו” בני משפחה“

ת מכל סוג העשויים לנבוע מן ההשתתפות כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס ו/או אגרו

בהגרלה ו/או למוצר ו/או להטבה המפורטים בהגרלה יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה 

בהתאמה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על עורכת ההגרלה. יודגש, עורכת ההגרלה לא תישא 

רלה או תוצאותיה ו/או למוצר ו/או להטבה בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה כלשהי בקשר עם ההג

והמשתתפים מאשרים בהשתתפותם בהגרלה את מסירת פרטיהם האישיים באמצעות עורכת ההגרלה ככל 

  .ותידרש לכך מכל רשות מוסמכת ו/או בית משפט ו/או גורם שלטוני אחר

המופיעים בעמוד  כל התכנים, מידע, תמונות, קבצים, מסמכים בקשר להגרלה ו/או כל חלק שלה ו/או

הפייסבוק של עורכת ההגרלה, ו/או כל חומר אחר, הינם זכויות הקניין הרוחני של עורכת ההגרלה ו/או 

של צדדים שלישיים קשורים לפי העניין, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ויישארו רכוש בלעדי 

ל זולת אם ”אוסרת על שימוש בנ של עורכת ההגרלה ו/או של צדדים שלישיים כאמור ועורכת ההגרלה

התקבלה לכך הסכמתה בכתב ומראש של עורכת ההגרלה. יחד עם זאת, בשום מקרה עורכת ההגרלה לא 

בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת בקשר לתגובה אשר  ’תהיה אחראית כלפי כל צד ג

תף. עורכת ההגרלה תהא רשאית י המשתתפים והאחריות הבלעדית לכך תהא של המשת”נשלחה ע

י משתתף אשר יש לגביו חשד כי הוא מפר זכות יוצרים ו/או ”להוריד ו/או לפסול כל תוכן אשר נשלח ע

 .כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי

המשתתפים מאשרים ומסכימים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בהגרלה, 

כלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת לרבות ומבלי לפגוע ב

עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט 

 .כקבוע מפורשות בתקנון זה

ל אמצעי תקשורת, במקרים של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכ

 .תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין



סמכות השיפוט הבלעדית לרבות פרשנות הנובעת מכך לכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מההגרלה תהיה 

פ החוקים והדינים החלים במדינת ישראל ובבית המשפט אשר לו הסמכות העניינית לדון בכך ”אך ורק ע

 .בעיר תל אביב יפו בלבד

 .בהצלחה למשתתפים


