
       
 ה לאירופהטיס הגרלת -תקנון        

 
 כללי .1

מוזמנים עמותת סאנשיין , כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי ההצבעהבמהלך תקופת 
 בכתובתלהלן(  ו)כהגדרת לאתר האינטרנט)כהגדרתם להלן(, להיכנס  המשתתפים

gcc.sonshine.org.il בהגרלה  ולהשתתףבתחרות החיבור היהודי  הזוכה רעיוןולהצביע ל
 .כמפורט בתקנון זה "(, הכולההגרלהנושאת פרס )להלן: "

  

 הגדרות   .2

 למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן בתקנון זה: 
 

 .580650059ע"ר  עמותת סאנשיין  -" ההגרלהעורכת "   1.1

             . שילת תעשיה אור א.-בית מגה: שכתובתה ענת אריאברו"ח  -" המפקח" 1.1
 .08-6481110 טלפון:

, ושאינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק 18על גיל מ כל אדם -" משתתף" 1.2
 .רעיוןלאתר האינטרנט והצביע לנכנס שוכדומה, 

 gcc.sonshine.org.il בכתובתדף הנמצא " אתר האינטרנט" 1.4

 

 ההצבעה תקופת  .2

  .10.6.1019ועד  16.6.1019התאריכים יערך בין תההצבעה 

על פי שיקול דעתה  ההצבעהעורכת ההגרלה תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת 
 ומכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה. 

 
 זכאות להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות  .4

 ובאמצעות לאתר האינטרנטנכנס ההשתתפות בהגרלה פתוחה לכל משתתף אשר  .א
המופיעים תחת לאחת משלושת הרעיונות מצביע   "הואהנבחר שלי הרעיון "כפתור 

 כהצבעה תחשבכאמור  ההצבעה. בתחרות החיבור היהודיהמשתתפים  ,כותרת זו
לקדם את ההצבעה מטרת ההגרלה היא . פה רק אם כל שלבי ההצבעה בוצעותק

 הקשר בין יהדות העולם לישראללתחרות לבחירת הרעיון הזוכה לקידום וחיזוק  
 . ביתבצורה מיט

נעשית על דעת עצמם וכי לא תהא להם טענות  ההצבעההמשתתפים מצהירים כי  .ב
 ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי עורכת ההגרלה בקשר לכך.

או מי  יישמרו אצל עורכת ההגרלה ,טהאינטרנהמצביע, כפי שמולאו באתר פרטי  .ג
עבד את . עורכת ההגרלה תהיה רשאית להמטעמה לצורך יצירת קשר עם הזוכ

   לצורך ביצוע ההגרלה.הזוכה הללו לרבות פרטים נוספים שימסרו על ידי הפרטים 

 כאמור ו/או השתתפות ההצבעהביצוע עם להצביע פעם אחד בלבד. כל משתתף יוכל  .ד
  מאשר ומתחייב כי:משתתף מצהיר, ה הגרלהבמשתתף ה

מועמדויות,  ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה, לרבות, הגשת .ה
ידי עורכת ההגרלה ו/או מי בהגרלה והחלטות אחרות תעשנה על  הבחירת זוכ

השתתפותו בהגרלה, מצהיר מטעמה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם 
המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה 

ל הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה קוו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושי
 מטעמה בלבד.  לעורכת ההגרלה ו/או למי

כי עורכת ההגרלה תהא רשאית לשנות את כללי ההגרלה כפי שנקבעו  למשתתףידוע  .ו
 . באתר האינטרנטבתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפרסם את השינוי 

לזמינות ותקינות  ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בהגרלה כפופה .ז
והמערכות אשר באמצעותן  אתר האינטרנט ,רשת המחשבים ,רשת האינטרנטמערכת 

מתנהלת ההגרלה, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת ההגרלה. המשתתף לא 
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יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין 
איחור או כשל בהשתתפותו בהגרלה וכיו"ב, לרבות נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, 

ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם  שלו הצירופיםאי קליטת 
  בשליטתה של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.

עורכת ההגרלה  , נעשית על ידי מערכתבהגרלה הכי אופן בחירת הזוכ ףידוע למשתת .ח
המשתתפים כנגד מהימנות מערכת עורכת  באופן אקראי. לא תשמע כל טענה מטעם

 הההגרלה ובעצם השתתפותם בהגרלה הם מקבלים על עצמם את אופן בחירת הזוכ
על ידי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה וכן בעצם השתתפותם לא תהא להם זכות 

 לערער על תוצאות ההגרלות היומיות.

ח על ההגרלה /או המפקוההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת ההגרלה  .ט
 מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. 

 האופן בחירת הזוכ .5

עורכת ההגרלה תערוך הגרלה בין המשתתפים כדי  ,ההצבעהלאחר סיום תקופת  .א
 לקבוע מיהו הזוכה בפרס.

. 12.6.19באירוע "החיבור היהודי" המתקיים בתאריך ההכרזה על הזוכה תהיה  .ב
עם  הפרטים שמולאו באתר האינטרנטדרך צור קשר נציג עורכת ההגרלה יי בנוסף,
 "(. הודעת הזכייהויידע אותו על זכאותו לפרס )" הזוכה

את שמו כפי הזוכה יצטרך למסור לעורכת ההגרלה לאחר קבלת הודעת הזכייה  .ג
 שהוא מופיע בדרכון, צילום דרכון שאינו פג תוקפו וכתובת. 

תם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסיר .ד
והפרס יוכל להיות מועבר יהיה לקבל את הפרס משתתף, אולם בלי למסרם לא ניתן 

למשתתף הבא אחריו, וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ו/או מי 
 .מטעמה

ולאחר שתבצע בדיקת התאמה  הלאחר שתקבל עורכת ההגרלה את פרטי הזוכ .ה
 "(. מימוש הזכייהאם מועד מימוש הזכייה )"ומהימנות, יתו

בכל שלבי ההגרלה, הינן סופיות  ,, יובהר כי החלטות עורכת ההגרלהקלמען הסר ספ .ו
ולא ניתן יהא לערער עליהן, כל זאת בכפוף לזכותה של עורכת ההגרלה לבטל זכיית 

 משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה.

תף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעצם השתתפותו בהגרלה מצהיר המשת .ז
ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה 
ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת ההגרלה ו/או למי מטעמה בלבד. 

הטיסה כמו גם את ספקים חיצונים יספקו את כרטיסי הטיסה המשתתף יודע כי 
 לטיסה ולתנאיה.כלל לה אחראית ואין עורכת ההגר

הוראות תקנון זה ובכפוף לכך שעורכת ההגרלה בכפוף להינה  ה לפרסזכאות הזוכ .ח
תהא רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי 
הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים, לרבות דרישה לאימות זהות מול 

 . דרכון בתוקףו/או  תעודת זהות

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בהגרלה  .ט
במידה שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או 

במקרה כאמור בסעיף זה תהא  שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין.
למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס  להעניק ו/אושלא  עורכת ההגרלה רשאית

בסעיף זה ועורכת ההגרלה תהיה רשאית   בו בנסיבות כאמור השזכ מי חזרה מידי
 להעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת ההגרלה.

 הפרס .6

, אך ורק בטיסות ישירות ייריםתבמחלקת טיסה הלוך חזור  יכרטיסשני ": הפרס" .א
, או לאירופה יקהצפון אמרמאירופה לישראל או מישראל לאירופה או מ של אל על

  ., על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלהלארץ מוצאו של הזוכה ליעד אחר בהתאם
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 חייבת להתבצע)כולל טיסת ההלוך וטיסת החזור( ומימושו  הזמנת כרטיס הטיסה .ב
 הודעת הזכייה. שנה שלאחר  תוך 

    אין כפל מבצעים והנחות.י. פעמ-למימוש חד ןנית הפרס .ג

בכפוף לזמינות ולתנאי הכרטיס במחלקה הזמינה/כל שינוי  הזמנת הכרטיס הינה .ד
 .נוסף בהתאם להצעת הערך החדשה

שהיה במלון ו/או כל הוצאות אחרות הקשורות לנסיעה תשלום עבור כולל  ואינ הפרס .ה
 .  על הכרטיסים היטלים החליםוכן לרבות  , לרבות מיסים ומיסי נמלו/או לטיסה

מס תשלום יובהר, כי  על הזוכה יהיה לשלם מיסים בגין הזכייה כמתחייב בחוק. .ו
בלבד ולא תהיה  וועל חשבונ העל הזכייה הינה באחריות הזוכהכנסה כמתחייב בדין 

 כל טענה בקשר עם כך כלפי עורכת ההגרלה.  ול

כת ההגרלה תחליט הפרסים אינם ניתנים לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עור .ז
 אחרת. 

מוצר או שירות שווה ערך או  העורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכ .ח
 דומה לפרסים על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

וזו  ,.iloffice@sonshine.orgעורכת ההגרלה במייל ה, יש לפנות ליעל מנת לממש את הזכי
  תפנה את הזוכה לגורם המתאים.

 ותוצאותיה הגרלהפרסום ה .ט

בכל שלב שהוא )בין במהלך שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הגרלה עורכת ה .י
, בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך , לפי שיקול דעתהההגרלה ובין לאחריה(

יעוד מימוש ות הזכ וב הפרס, ו, תמונתולרבות שמ, ההזוכאת פרטי  שתמצא לנכון
פרסום כי . יודגש הזכ וב מעבר לפרס, הלזוכללא מתן תמורה נוספת  הפרס וזאת
 .התעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של הזוכ התמונת הזוכ

 

 שונות .7

או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין ו/בכל מקרה של סתירה  .א
בעיתונים ו/או ו ו/א באתר האינטרנט, לרבות הגרלהפרסומים אחרים בדבר ה

 ועניין.במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר 

על אחריותם  הזכייה בפרס, הינה, לרבות מימוש בהגרלהההשתתפות כי מובהר  .ב
ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים  ההגרלה. עורכת בהגרלההבלעדית של המשתתפים 

לרבות הוצאות הפסד, , נזק ישיר ו/או עקיףאבדן,  יהיו חייבים בשיפוי בגין כלולא 
ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים 

ההגרלה או כתוצאה או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם  בהגרלהכתוצאה מהשתתפות 
וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בהגרלה  מהשימוש בפרס

 .דרישה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או

. מסכימים לכל הוראות תקנון זה, בעצם השתתפותם, ייחשבו כבהצבעההמשתתפים  .ג
ו/או מי מטעמה  הגרלהאת עורכת ה הגרלהה פוטרים משתתפי בהצבעהבהשתתפותם 

 הגרלהו/או לכל שלב משלבי ה הגרלהמכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל
ומוותרים על כל טענה הקשורה  הגרלהו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל

 באלה.

ידוע למשתתף כי החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר  .ד
ועניין והמשתתף, הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה 

 בקשר עם החלטת המפקח.

ניין ועצם והנו חוזה לכל דבר וע הגרלהתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב .ה
 מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. הגרלהההשתתפות ב
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תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה  .ו
-משפטית בקשר עם  התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל

 .אביב בלבד

 . אתר האינטרנטבזה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, וקנון ת .ז

מטעמי נוחות בלבד  , נעשה הדברנכתב בלשון זכר בכל מקום בתקנון זה שבו האמור .ח
 ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

 

 


