תקנון הגרלת כרטיסי טיסה
 .1הגדרות:
למונחים הבאים בתקנון זה ,תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
.1א" .עורכת ההגרלה" או "העמותה" :זכרון מנחם (ע"ר  ,)580179372רח' משה זילברג  ,26ירושלים.
.1ב" .משתתף" :אדם העומד בכל התנאים הבאים:
.1ב .1.אזרח או תושב ישראל.
.1ב .2.במעמד התרומה השאיר את פרטיו המלאים :שם ,מס' תעודת זהות ,כתובת וטלפון.
.1ב .3.במהלך תקופת המבצע ,תרם לעמותה באמצעות הוראת קבע חודשית למשך שנה לפחות
בסכום חודשי של  ₪ 100לפחות לחודש.
.1ג" .ההגרלה" :הגרלה שתיערך על-ידי עורכת ההגרלה בין משתתפי ההגרלה .ההגרלה תיערך
בהתאם להוראות תקנון זה ,ובהתאם להיתר שניתן לעורכת ההגרלה על-ידי הועדה הממונה על
הגרלות במשרד האוצר ביום .13.3.2019
.1ד" .המפקח" :עו"ד אוריאל בירנבאום מרחוב המלך ג'ורג'  40ירושלים.
.1ה" .תקופת המבצע" :החל מיום  1.3.2019ועד ליום .31.6.2019
.1ו" .הפרס" :הצטרפות לטיסת העמותה ללונדון בקיץ  ,2019בין התאריכים  23.7.2019ל .31.7.2019
או כל מועד אחר כפי שיקבע על-ידי העמותה בהתאם לאילוציה( .כמות הפרסים.)10 :

.1ז" .אתר האינטרנט" או "האתר" :אתר האינטרנט של העמותה ,בכתובת www.zichron.org
 .2כללי:
.2א .עורכת ההגרלה מכריזה על הגרלה נושאת פרסים (להלן" :ההגרלה") ,שתתקיים בתום תקופת
ההגרלה ,ותיערך במשרדי עורכת ההגרלה בפיקוח המפקח.
.2ב .עורכת ההגרלה רשאית להפסיק את ההגרלה או להאריך את תקופת המבצע ללא הודעה
מוקדמת.
.2ג .בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה ומאשר כי הוא מסכים לכל הוראותיו,
וכן פוטר את עורכת ההגרלה מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם
ההגרלה ,בלא יוצא מהכלל.
.2ד .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,יגברו הוראות תקנון
זה .המודעות והפרסומים השונים ,בכל אפיק פרסום שהוא ,הם לנוחות המשתתפים בלבד ואין
בהם בכדי לחייב את עורכת ההגרלה מעבר לאמור בתקנון זה.

-2.2ה .עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מההגרלה או את ההגרלה כולה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן" :הודעת ביטול").
.2ו .עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכים ,סוגי הפרסים ,על פי שיקול
דעתה המוחלט (להלן" :שינוי תנאי המבצע").
.2ז .למשתתפים ,לרבות לזוכים ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או
לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
שיגרמו בגינם.
.2ח .עורכת ההגרלה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד
שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר
עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
.2ט .המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה
והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס
ו/או למימושו.
.2י .המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר שידוע לו ,כי יתכן שבשל מורכבות ההגרלה
ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה ,עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,לרבות
שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ,בכל שלב משלבי ההגרלה ,אשר יש בהם כדי
למנוע מהמשתתף מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו,
המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי
לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.
.2יא .ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ,על המפקח ,וכן על עובדיהם ,מנהליהם ובני
משפחותיהם"( .בן משפחה" – בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות") .כמו כן אסורה ההשתתפות
בהגרלה על קטינים .בהקשר זה יצוין כי בכל מקרה של זכייה אשר יתברר בדיעבד כי הזוכה הנו
קטין או קטינה ,יהיו הזוכים הוריו הביולוגים או אפוטרופוסיו של הקטין לפי העניין ,בחלקים
שווים ביניהם ,ובמקרה של ספק בנושא זה ,תהיה שמורה למפקח על ההגרלה הזכות לבטל את
הזכייה.
.2יב .המבצע כפוף לתקנון זה ,הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה ,ברח' משה זילברג  6בירושלים
וכן ובמשרדו של המפקח על ההגרלה ,עו"ד אוריאל בירנבאום ,המלך ג'ורג'  40ירושלים .התקנון
יפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.
 .3הפרסים ומסירתם
העמותה תגריל בין המשתתפים בהגרלה  10מושבים בטיסת העמותה ,כאשר משתתף שתרם
באמצעות הוראת קבע חודשית בסכום של  ₪ 180ומעלה לחודש ,ועלה בגורל ,יהיה זכאי לשני
מושבים בטיסה .מובהר כי בכל מקרה כמות הפרסים לא תעלה על  10מושבים בטיסה.
.3א .הפרסים אינם ניתנים להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר .על אף
האמור לעיל ,תהיה עורכת ההגרלה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולאחר שבחנה את

-3נסיבות המקרה ,להמיר את הזכייה בשוויה הכספי (בערכי עלות לעורכת ההגרלה) ולזוכה לא
תהיה כל טענה או תביעה בגין המרה זו.
.3ב .עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס.
.3ג .מובהר כי מועדי הטיסה המפורטים לעיל ו/או תנאי ההושבה ,הכבודה והטיסה אינם ניתנים
לשינוי על-ידי הזוכה בכל אופן שהוא ,וכי למשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם זה.
.3ד .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,המפקח יהיה רשאי לבטל את זכייתו של
משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת
המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה.
.3ה .המשתתפים ,לרבות הזוכים ו/או המועמדים החלופיים לזכייה ,פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או
את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם
במסגרת מבצע זה ובמסגרת מימוש הפרס.
.3ו .לאחר ההכרזה על הזוכים ,יידרשו הזוכים להעביר לעורכת ההגרלה בתוך  7ימים מדרישתה,
כתנאי לקבלת הפרס פרטים אישיים נוספים כגון פרטי דרכון ואשרות כניסה ויציאה מהארץ.
במצ ב בו זוכה לא יעביר את הפרטים הנדרשים לשם קבלת הפרס בתוך פרק זמן זה ,יחליט
המפקח בהתאם לנסיבות האם תישלל זכייתו ,ומועד חלופי לזכייה יבוא תחתיו או שעורכת
ההגרלה תאפשר להעמיד לרשותו פרק זמן נוסף להשלמת דרישותיה לשם קבלת הפרס.
.3ז .כל הזכיות בהגרלה זו תהיינה כפופות לתקנות מס הכנסה ולפקודת מס הכנסה ולסעיפים
הרלוונטיים לעניין זכייה בהגרלות ,ועורכת ההגרלה תנכה מן הזכיות מס במקור במידה ותחול
חובה שכזו על פי חוק .בהקשר זה יובהר כי ככל שיהיה מדובר בפרס שאיננו פרס כספי ,לא יימסר
הפרס לזוכה עד אשר ישלם הזוכה לעורכת ההגרלה את שווי המס לניכוי במקור ,ככל שחלה
חובה לכך עפ"י חוק.
.3ח .כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר ההשתתפות וקבלת הפרס וכן
דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים,
לרבות אך לא רק בטלוויזיה ,בעיתונות ,באינטרנט על פי כל דין ,וכי בהשתתפותו במבצע מביע
המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו
במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת
ההגרלה.
 .4ביצוע ההגרלה ואיתור הזוכים:
.4א .הגרלת הפרסים תתקיים במשרדי העמותה ביום .1.7.2019
.4ב .ההגרלה תתבצע על-ידי המפקח ,ובנוכחות שניים מחברי הנהלת העמותה.
.4ג .ההגרלה תתבצע באמצעות שליפת פתקים עם שמות המשתתפים מתוך תיבה סגורה ,באופן
שיבטיח את אקראיות העולים בגורל.

-4.4ד .בהגרלה ישלפו בזה אחר זה פתקים עם שמות המשתתפים ,ואלה יהיו המשתתפים המועמדים
לזכייה .מיד לאחר שליפתו של כל פתק ,תיבדק זכאות המשתתף שעלה בגורל ,בהתאם לגובה
תרומתו החודשית ,וייבחן האם יהיה זכאי למושב אחד (עבור תרומה של  ₪ 100-180לחודש) או
לשני מושבים (עבור תרומה של  ₪ 180ומעלה לחודש) ,עד שתתמלא מכסת הזכיות בפרס (10
מושבים בטיסה).
.4ה .מיד לאחר מכן ,ישלפו  10פתקים נוספים ואלה יהיו ,על-פי סדר עלייתם בגורל" ,מועמדים
חלופיים לזכייה".
.4ו .לאחר ביצוע ההגרלה תיערך בדיקה על ידי המפקח על ההגרלה או מי שהוא מינה לצורך כך,
שהשם אשר עלה בגורל מציג משתתף אשר עומד בתנאי תקנון זה .ככל שיימצא כי טופס ההגרלה
אינו תקין או אינו עומד בתנאי תקנון זה ,יוגרל זוכה חדש באותו האופן .כך יוגרלו לבסוף זוכים
במלוא כמות הפרסים לחלוקה ו 10-מועמדים חלופיים לזכייה.
.4ז .לאחר קיום ההגרלה ובחירת הזוכים בה ,תישמר רשימת המשתתפים וזאת עד להשלמת תהליך
חלוקת הפרסים וכן למקרה בו מסיבה זו או אחרת ובהחלטת המפקח על ההגרלה ,יהיה צורך
להגריל זוכה חדש.
.4ח .מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ,יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי
בדבר הזכות לפרסים ,בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בפרטי
המשתתף וכן ,מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת.
.4ט .לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים באופן האמור לעיל ,תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים
בהתאם לפרטים שמולאו על ידם בעת מתן התרומה ,לשם מתן הודעה בדבר זכייתם בהגרלה.
.4י .איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך  14יום ממועד עריכת
ההגרלה .בהגרלה זו יחולקו  100%מן הפרסים העומדים לחלוקה כפוף לאיתור הזוכים והיענותם
לבוא ולקבל את הפרסים.
.4יא .זוכה אשר לא יאותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו ,לא
יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל .במקרה כאמור יוכרז המועמד החלופי לזכייה
כמועמד לזכייה ,בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר
חלילה.
.4יב .לאחר איתור המועמדים לזכייה תישלח לידיהם הודעה מפורטת בכתב ,לכתובת שנמסרה בעת
מתן התרומה ,בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה .תוצאות ההגרלה
תפורסמנה גם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

