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 �להל� () 2( 1977 � ז"התשל, לחוק העונשי�) 1)(א(231 לפי סעי� )1(אני מודיע כי בתוק� סמכותי 

 בינואר (1 ע"התש בטבת ו"טהחל  היתר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית הנני נות�) החוק

  .בתנאי# המפורטי# בתוספת) 2010

  
  
  

  תוספתתוספתתוספתתוספת    

  �בתוספת זו   ....1111        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  ;אחי# ואחיות, ילדי#, הורי#,  ב� זוג� """"ב� משפחהב� משפחהב� משפחהב� משפחה""""

משרד ממשלתי  ,)3( מס הכנסה  לפקודת9בסעי�  מוסד ציבורי כהגדרתו � """"גו� ציבוריגו� ציבוריגו� ציבוריגו� ציבורי""""

רשות מקומית , )4(1959 � ט"התשי, )מינויי#(כהגדרת משרד בחוק שירות המדינה 

  ;ותאגיד שהוק# על פי חוק

  )5(1980 � #"התש, עמותותה כמשמעותה בחוק ����""""עמותהעמותהעמותהעמותה""""

  ; לחוק224 כמשמעות# בסעי� �" הימורהימורהימורהימור"ו" הגרלההגרלההגרלההגרלה"

 כל הגרלה שעור+ ההגרלה עור+ לפי היתר זה במסגרת מבצע �" הגרלה לפרסומת מסחריתהגרלה לפרסומת מסחריתהגרלה לפרסומת מסחריתהגרלה לפרסומת מסחרית"

 לעודד את מכירותיו או את אספקת שירותיו של ואשר ביצועה מיועד,  מסויי#הגרלות

  ;לפי העני� ולרבות הגרלת קניו�, עור+ ההגרלה

 לפרסומת מסחרית אשר בה המשתת� מגלה או חוש� את תוצאות  הגרלה����""""הגרלה מיידיתהגרלה מיידיתהגרלה מיידיתהגרלה מיידית""""

על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת , באופ� מיידי, בכוחות עצמו, ההגרלה לגביו

  .הדומה במהותה

  80%מעל בהשתתפות הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת על ידי מנהל קניו�     ����" " " " ניו�ניו�ניו�ניו�הגרלת קהגרלת קהגרלת קהגרלת ק""""

  ;החנויות והעסקי# שבקניו�מ

  ;שר האוצרי " ע לחוק)1)(א(231סעי� מי שהוסמ+ לכ+ לפי  – """"הממונההממונההממונההממונה""""

המאשר או מעיד  חפ. או כל אמצעי אחר, כרטיס,  טופס�  """"כרטיסכרטיסכרטיסכרטיס"""" או """"טופס השתתפותטופס השתתפותטופס השתתפותטופס השתתפות""""

  ;ההגרלשתתפות בזכאות להעל 

הלי+ הכולל פרסומי# בדבר האפשרות להשתת� בהגרלה או הגרלות  � """"מבצע הגרלותמבצע הגרלותמבצע הגרלותמבצע הגרלות""""

במהל+ עריכת ההגרלה , # להשתתפות בהגרלהמילוי התנאי, לפרסומת מסחרית

הפרסו# הראשו� מבצע ההגרלה יחל ביו# .  ימי# רצופי120#תקופה שלא תעלה על 

  ;האחרונה על ידי עור+ ההגרלה ביו# עריכת ההגרלה  ויסתיי#של מבצע ההגרלות

המנהל קניו� ואשר מספק שירותי# לכלל החנויות והעסקי# או גו� /ותאגיד     ����" " " " מנהל קניו�מנהל קניו�מנהל קניו�מנהל קניו�""""



        2222

        ;שבקניו�

  ; להל�2בסעי� כאמור ,  מי שמונה בידי עור+ הגרלה� """"מפקחמפקחמפקחמפקח""""

בית , פרסומאי, לרבות יוע.,  מי שעוזר לעור+ ההגרלה בעריכת ההגרלה� """"עוזר לעור+ הגרלהעוזר לעור+ הגרלהעוזר לעור+ הגרלהעוזר לעור+ הגרלה""""

 ג# �י� הגרלת קניו� יולענ, למעט המפקח, דפוס המדפיס כרטיסי# או טופסי השתתפות

  ;החנויות והעסקי# שבקניו�

 מוכר טובי� או ספק שירותי# אשר ביצוע ההגרלות במסגרת מבצע הגרלות � """"עור+ הגרלהעור+ הגרלהעור+ הגרלהעור+ הגרלה""""

  ;לפי העני� וכ� מנהל קניו�, מיועד לעודד את מכירותיו או אספקת שירותיו

 או בכל דר+  באינטרנט,בטלויזיה, ברדיו, בדפוס,  בכתב, בעל פהפרסו# מודעה �" " " " פרסו#פרסו#פרסו#פרסו#""""

  ;אחרת

 מטרי# רבועי# לפחות כאשר 500 חנויות או יותר ששטח# ברוטו 20 ריכוז של �" " " " קניו�קניו�קניו�קניו�""""

        ; למתח#החנויות נמצאות במפלס אחד או יותר ע# כניסות משותפות

לרבות ,  או למבצע התרמותחרית פרטי ההגרלה לפרסומת מס� """"תקנו� מבצע ההגרלותתקנו� מבצע ההגרלותתקנו� מבצע ההגרלותתקנו� מבצע ההגרלות""""

, ות/הגרלהה  מועד ומקו# עריכת,ש# מבצע ההגרלות, הש# של עור+ ההגרלה

שיטת , הנהלי# לביצוע ההגרלה, הנהלי# להשתתפות בהגרלה, הפרסי# שיוגרלו

. מועד ודר+ פרסו# תוצאות ההגרלה, הש# והכתובת של המפקח, ההעלאה בגורל

 שמות �י לזכות בפרסי# ובמקרה של הגרלת קניו�  הסיכו�במקרה של הגרלה מיידית 

  . המשתתפות במבצע ההגרלותכל החנויות והעסקי# שבקניו�

  
מינוי מפקח מינוי מפקח מינוי מפקח מינוי מפקח 

        ותפקידיוותפקידיוותפקידיוותפקידיו
  .עור+ הגרלה ימנה מפקח לפקח על מבצע ההגרלות)    א(        ....2222

זולת א# הממונה קבע אחרת , מפקחלכל עור+ די� וכל רואה חשבו� כשיר להתמנות )    ב(

  .22 סעי�לפי 

 על ")הרכז: "להל�(רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר להמפקח יודיע )   ג(

ההודעה תהא . הגרלותקוד# לתחילת מבצע ה  יו# לפחות14 מפקחהסכמתו לשמש 

  .' אשבנספח לפי הנוסח

מינויו של המפקח הוא אישי ומגיע לסיומו רק בתו# מילוי כל חובותיו של המפקח לפי )    ד(

   . עור+ הגרלה אינו רשאי להחלי� מיוזמתו את המפקח במהל+ מבצע הגרלות. זההיתר

לאחר שקיבל ,  יוכל להשתחרר מפיקוח על הגרלהמפקח    ,)ד(קט� על א� האמור בסעי� )   ה(

א# קיימת הסכמה בכתב של מפקח אחר למלא את כל חובות , רכזהאת אישור 

.  ההגרלות משעת מינויו ואיל+המפקח ולהיות אחראי לניהולו התקי� של כל מבצע

מפקח שהשתחרר ימשי+ לשאת באחריות לגבי פעולותיו בתקופה בה היה המפקח ג# 

  .לאחר החלפתו

ביצוע , פרסומי#, לרבות התקנו�, המפקח אחראי על ביצוע כל שלבי מבצע ההגרלות)      ו(

  מתקיי#מבצע ההגרלותבאחריות המפקח לוודא כי .  וחלוקת הפרסי#ההגרלות

  . בהתא# לתוספת זו ולתקנו� המבצע

כמפורט , בי� היתר, יהיותפקידיו של המפקח , ע בכלליות האמור לעילמבלי לפגו         

  :להל�

  

  ;אישור תקנו� המבצע ופיקוח על ביצוע ההגרלות)1(

  ; להל�18� ח המפקח כאמור בסעי"הכנה והגשה של דו) 2(



        3333

  ;הגרלותצע המבהתוכ� של כל פרסו# הנוגע לפיקוח על ) 3(

  ;תקנו� המבצעפיקוח על פרסו# ) 4(

  ;פיקוח על פרסו# תוצאות ההגרלה) 5(

  ;הדורשלכל , הההגרלמידי עור+ , ללא תשלו#, קנו� המבצעספקת עותק של ת א)6(

  מידע או בירורי# לגבי הביצוע והתנאי# של הגרלהקבלת טיפול בפניות הציבור ל) 7(

  ;ההגרלותכלשהי במבצע 

  ;ל חלוקת הפרסי#פיקוח ע) 8(

  
הגרלה על פי הגרלה על פי הגרלה על פי הגרלה על פי 

        טופס השתתפותטופס השתתפותטופס השתתפותטופס השתתפות
לא , במסירת טופס השתתפות בדר+ כלשהיבשליחת או         הגרלה שהשתתפות בה תלויה         ....3333

  . ימי# לפחות מהיו# האחרו� שבו חולקו טופסי ההשתתפות14תיער+ לפני שחלפו 

  

פסק זמ� פסק זמ� פסק זמ� פסק זמ� 

        בהגרלותבהגרלותבהגרלותבהגרלות
ביצוע  ימי# מיו# 120א א# כ� חלפו לפחות   אלהגרלות        עור+ הגרלה לא יערו+ מבצע         ....4444

יתחיל  לא  עור+ הגרלהואול#, ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות האחרו� שהוא ער+

  .יותר משני מבצעי הגרלות במש+ שנה קלנדרית כלשהי

  
הגרלה של שני הגרלה של שני הגרלה של שני הגרלה של שני 

        גופי# יחדגופי# יחדגופי# יחדגופי# יחד
, ד תיחשב        הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת בידי או בש# שני גופי# או יותר ביח        ....5555

  הקניו� בייחש, י� הגרלת קניו�י לענ. של כל אחד מהגופי# כהגרלה4 סעי�לעניי� 

  .הגרלההכעור+ 

  
  :באחת או יותר מדרכי# אלהתקנו� המבצע עור+ ההגרלה יפרס# את )    א(        ....6666        פרסו#פרסו#פרסו#פרסו#

  

ימי# לפני עריכת ההגרלה הראשונה במבצע שבעה  לא פחות מ,תו� יומייבע)   1(

יפרס# ,  ימי# רצופי30#מעל  מבצע ההגרלות ימשי+ לתקופה וא# ,ההגרלות

 30 פע# נוספת סמו+ לתחילת כל תקופה של תקנו� המבצעעור+ ההגרלה את 

  ;ימי# נוספי# החל ביו# הפרסו# הראשו�

בהודעה בולטת לעי� בכל מקו# שבו נמכרי# , במש+ כל תקופת מבצע ההגרלות)   2(

  ;הטובי� או ניתני# השירותי#

   בהודעה אשר תישלח בדואר לכל קונה או מקבל שירותי# ולכל מי שהוצעה לו) 3(

  ;ת הטובי� או השירותי#יקנ

בהודעות בולטות לעי� , במש+ כל תקופת מבצע ההגרלות, י� הגרלת קניו�ילענ)    4(

  ; המשתתפת במבצע ההגרלותבקניו�ובכל חנות ועסק בקניו� 

 ההגרלות נער+ א+ ורק באמצעות אותו במידה וכל מבצע, באתר אינטרנט)     5(

 הפרסו# יהיה במקו# בולט .וזאת במש+ כל תקופת המבצע, אינטרנטאתר 

  .נער+ מבצע ההגרלות הכניסה לאתר האינטרנט בו בעמוד

 הטובי� י לידיעת כל קונמבצע התקנו�בדר+ אחרת שקבע הממונה להבאת פרטי )   6(

וזאת , ת הטובי� או השירותי#ייאו השירותי# ולידיעת כל מי שהוצעה לו קנ

 ימי# לפחות לפני תחילת מבצע 21על פי בקשת עור+ ההגרלה שהוגשה 

  .הגרלותה

א# מכירת הטובי� או אספקת השירותי# של עור+ ההגרלה , על א� האמור לעיל)    ב(



        4444

את תקנו� המבצע פרס# לאזי מותר יהיה ,  בלבדדאחיישוב תיעשה בתחו# השיפוט של 

  .תו� יומייבמקו# פרסו# בע, ות ההגרל+ מבצעשבו נעריישוב י הנמכר בתחו# התו� מקומיבע

 להגרלה כלשהי במבצע י#הנוגע, למעט באמצעות הרדיו, ובכל פרסומת, כל פרסו#ב)    ג(

   :הנתוני# הבאי#ופיעו באופ� קריא וברור כל יהגרלות 

ת ההיתר הכללי לעריכת מבצע ההגרלות נער+ בהתא# להוראו":  בנוסחהודעה) 1(           

  ."�1977ז"התשל, לפי חוק העונשי� הגרלות  לפרסומת מסחרית

  . שמ# המלא של עור+ ההגרלה והמפקח)  2(           

  .תקנו� המבצעהמעני# המדויקי# בה# נית� להשיג עותקי# של )  3           (

  

לפרסומת  הזכות להשתת� בהגרלה עבור        לא יידרש תשלו# בכס� או בשווה כס�         ....7777        איסור לדרושאיסור לדרושאיסור לדרושאיסור לדרוש

  .מסחרית

  
איסור העלאת איסור העלאת איסור העלאת איסור העלאת 

        מחירי המבצעמחירי המבצעמחירי המבצעמחירי המבצע
לא יעלה מחיר הטובי� או ,         הותנתה השתתפות בהגרלה בקניית טובי� או שירותי#        ....8888

השירותי# על מחיר# של טובי� דומי# או שירותי# דומי# שנמכרו או סופקו או 

  .יכת ההגרלהשהוצעו למכירה בידי עור+ ההגרלה סמו+ לפני ער

  
חלוקת פרסי# חלוקת פרסי# חלוקת פרסי# חלוקת פרסי# 

        מזעריתמזעריתמזעריתמזערית
 בתקנו�  פורטו לפחות מכל סוג של הפרסי# ש80% – עור+ ההגרלה ידאג לכ+ ש                ....9999

  .יחולקו למשתתפי#, מבצעה

  
 ההגרלה או א# היא מסחרית א# תכליתה העיקרית היא לא תבוצע הגרלה לפרסומת        ....10101010        גרלה גרלה גרלה גרלה תכלית ההתכלית ההתכלית ההתכלית הה

תוצאות , פורטאות של משחקי# ותחרויות בסלתוצ, במישרי� או בעקיפי�, קשורה

  .משחק אסור או להימור כלשהו שאינו הגרלה, הגרלות מפעל הפיס

  

זכות השתתפות זכות השתתפות זכות השתתפות זכות השתתפות 

לגבי טובי� לגבי טובי� לגבי טובי� לגבי טובי� 

        שירותי# דומי#שירותי# דומי#שירותי# דומי#שירותי# דומי#

 לספק טובי� או שירותי# דומי# ולא יספק ולא יציע למכור א,         עור+ הגרלה לא ימכור        ....11111111

ניתנה ג# , אלא א# כ�, לשירותי# שהוצעו במש+ תקופת מבצע ההגרלותלטובי� או 

  .לגבי הטובי� והשירותי# הדומי# זכות להשתת� בהגרלה

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות ����איאיאיאי

        מקורבי#מקורבי#מקורבי#מקורבי#
, שותפיה#, מנהליה#, המפקח, עוזר לעור+ ההגרלה,         לא ישתתפו בהגרלה עור+ ההגרלה        ....11112222

  .עובדיה# ובני משפחותיה#

  
בכתב או בעל ,  במעשה או במחדל�        לא יעשו עור+ ההגרלה ועוזר לעור+ ההגרלה דבר         ....11113333        איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה

 העלול להטעות משתת� בהגרלה בכל עניי� מהותי הנוגע �פה או בכל דר+ אחרת 

  .למבצע ההגרלות

  
 ובנוכחות עבתקנו� המבצבמקו# ובמועד שנקבעו , תקנו� המבצע       כל הגרלה תבוצע לפי         ....11114444        ביצוע ההגרלהביצוע ההגרלהביצוע ההגרלהביצוע ההגרלה

  .מטעמו לצור+ פיקוח על ביצועה המפקח או מי שהוא מינה

  
        ....11115555        תוצאות הגרלהתוצאות הגרלהתוצאות הגרלהתוצאות הגרלה

        
  : באחת מהדרכי# הבאות תוצאות ההגרלה יפורסמו)    א(

  ;יומיתו� יפעמיי# בע) 1( 

+ ורק באמצעות אותו אתר במידה וכל מבצע ההגרלות נער+ א, באתר אינטרנט)   2(

  ;אינטרנט

 ימי# 21 י המפקח" עשר הממונה על פי בקשה לכ+ שתוגש לובדר+ אחרת שאי ) 3(
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  . ההגרלותלפחות לפני תחילת מבצע

  

 )שלוש מאות (300בפרסו# יפורטו שמותיה# של הזוכי# בכל פרס ששוויו עולה על ) ב(

  . שקלי# חדשי# או סכו# אחר שיודיע עליו הממונה

  

. גרלה ליידע את הזוכה על זכייתוהחובה על עור+ ה, במידה והפרס לא נית� בעת הזכייה) ג(

  .שו# למענו של הזוכה בדואר ר הזכיהעה על ישלח הודעור+ ההגרלה 

  

א# פרסו# שמות הזוכי# בפרסי# כאמור בו יהווה         , )א(על א� האמור בסעי� קט� )   ד(

עשה פרסו# שמותיה# של הזוכי# בדר+ אחרת שיקבע הממונה על        יי, עבירה על פי די�

  .הגרלות ימי# לפחות לפני תחילת מבצע ה14פי בקשה לכ+ שתוגש לו 

מועד קבלת מועד קבלת מועד קבלת מועד קבלת 

        הזכיההזכיההזכיההזכיה
  לפחות ימי30#לזוכה לקבל את הפרס במש+ תקופה של עור+ ההגרלה יאפשר  ) א(               ....11116666

או מיו# משלוח האחרונה במבצע ההגרלות פרסו# תוצאות ההגרלה מיו# 

  .ה#ילפי המאוחר מבינ ,בדבר זכייתו, ההודעה לזוכה בדואר רשו#

  

במועד נית� יהיה לחלק את הפרסי# לזוכי# ג# ,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) ב(       

  .מוקד# יותר

  
    קבלת הפרסי#קבלת הפרסי#קבלת הפרסי#קבלת הפרסי#

    או בירור הזכיהאו בירור הזכיהאו בירור הזכיהאו בירור הזכיה

        #### מותני מותני מותני מותניאינ#אינ#אינ#אינ#

תנאי עמידה בבפעולה או , תשלו#ב#  מותניוהיילא או קבלת הפרסי#  ירור הזכיהב                ....11117777

תמונתו או התניית מת� פרטיו או פרסו# הסכמת הזוכה ללא ברבות  ל,נוס� כלשהו

  .הפרס ברכישה עתידית

 סיו#  סיו#  סיו#  סיו# חחחח""""דודודודו

        מבצע הגרלותמבצע הגרלותמבצע הגרלותמבצע הגרלות
 העתק   וכ�'כנספח ביע המופח סיו# מבצע הגרלות בנוסח "לרכז דו שלחהמפקח י)   א(        ....11118888

 ).ח"דוה –להל�  (רכזה מאת קבלתו ואישור) ג(2לסעי�  המפקח בהתא# מהודעת

  .ח סיו# מבצע הגרלות עותק של תקנו� המבצע"צר� לדוהמפקח י

   .תו# תקופת מבצע ההגרלותמ ימי# 60תו+ ישלח יח " הדו)   ב(

  .י בקשה מראש"ח יהיה פתוח לעיו� הציבור במשרדי המפקח עפ"הדו)     ג(

  ,))ג(2� כאמור בסעי(המפקח לרבות הודעת , כל מסמכי ההגרלהישמור על המפקח )   א(        ....19191919        שמירת מסמכי#שמירת מסמכי#שמירת מסמכי#שמירת מסמכי#

במש+  ופרטי פרסו# תוצאות ההגרלה תקנו� המבצע, ח סיו# מבצע ההגרלות"דו

  . הגרלותתקופה של שלוש שני# מיו# תו# מבצע ה

 למשרד האוצר לעיל' המסמכי# האמורי# בסעי� א עותק מ,ללא תשלו#, יספק המפקח)    ב(

   . ימי# ממועד הבקשה14תו+ , לפי בקשת#, ולמשטרת ישראל

לגבי גו� לגבי גו� לגבי גו� לגבי גו� סייג סייג סייג סייג 

         ועמותה ועמותה ועמותה ועמותהציבוריציבוריציבוריציבורי
, או עמותה  גו� ציבוריהנערכת בידילפרסומת מסחרית היתר זה אינו חל על הגרלה                 ....22220000

בפרסו# כלשהו הקשור להגרלה לפרסומת או עמותה ולא ייכלל ש# של גו� ציבורי 

  .מסחרית

  
הוצאת עור+ הוצאת עור+ הוצאת עור+ הוצאת עור+ 

הגרלה מתחולת הגרלה מתחולת הגרלה מתחולת הגרלה מתחולת 

        ההיתרההיתרההיתרההיתר

כי עור+ , ) ועדת ההגרלות�להל� (סמי+ לצור+ זה בהמלצת ועדה שה,         סבר הממונה        ....22221111

רשאי הממונה , תנאיואחד או יותר מהגרלה שער+ הגרלה לפי היתר זה לא עמד ב

לא יחול על עור+ ההגרלה , לקבוע כי היתר זה או היתר כללי אחר שיבוא במקומו

בטר# תית� ; לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שני# מיו# החלטת הממונה



        6666

ההגרלה להשמיע טענותיו  תית� ועדת ההגרלות הזדמנות סבירה לעור+ ,מורהמלצה כא

  .פניהב

כי מפקח על הגרלה או מבצע הגרלות לא    , בהמלצת ועדת ההגרלות, סבר הממונה        ....22222222        פסילת מפקחפסילת מפקחפסילת מפקחפסילת מפקח

רשאי הממונה ,  או על פי כל די�תפקידיו בהתא# להיתר זהאחד או יותר ממילא 

רשאי לשמש מפקח לפי היתר זה או לפי היתר כללי לקבוע כי אותו מפקח לא יהיה 

לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שני# מיו# החלטת , אחר שיבוא במקומו

 תית� ועדת ההגרלות למפקח הזדמנות סבירה ,בטר# תית� המלצה כאמור; הממונה

  .להשמיע טענותיו לפניה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        
        
        
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  חיי# שני      

  ל משרד האוצר"מנכ                       

                            

  

                                               

  ע"התש_____________

 _____________2009  

  )3�831המ (
� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ���  

  .4170' עמ, ח"פ  התשנ"י  .1
  .226' עמ, 1977 � ז"ח התשל"ס  .2
  .120' עמ, 6נוסח חדש , דיני מדינת ישראל  .3
  .210' עמ, 1980 �  מ"ח התש"ס  .4
  .86' עמ, 1959 � ט"ח התשי"ס  .5
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        ''''נספח אנספח אנספח אנספח א                                         

                                        ) �  ))ג(2סעי

  לכבוד

_________________  

  רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית

  משרד האוצר

  3100.  ד.ת

  91036ירושלי# 

  

  .................בש# ............. ברת מבצע הגרלות של חהודעת מפקח בדבר : הנדו�

  

  .ל"אני מודיע בזה כי קיבלתי על עצמי לשמש מפקח על מבצע ההגרלות הנ.     1

:  שכתובתו,אתר האינטרנט של משרד האוצרשפורס# ב, עיינתי בתוספת להיתר הכללי  .   2

il.gov.mof.www כל מהל+ מבצע אחראי לפיקוח על אני אישית וידוע לי כי 

   .מתחילתו ועד סופו, ותהגרלה

על המפקח בתוספת להיתר הכללי וכמו כ� כל החובות החלות אני מתחייב למלא את .     3

  . עליוותמוטלחובות הלדאוג שעור+ ההגרלה ימלא את האני מתחייב 

  .____________הפרסו# הראשו� במבצע השיווק יבוצע ביו# .     4

     , לבד או ביחד ע# אחרי# ,מבצע ההגרלות האחרו� שנער+ על ידי עור+ ההגרלה) א( .5

  ._____________ ביו# והסתיי#___________ התחיל ביו# 

לבד או , ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות האחרו� שנער+ על ידי עור+ ההגרלה) ב(

  ._________ התקיימה ביו# ,  אחרי#ביחד ע#

  

   : של הגרלת קניו�במקרה

  :#החנויות והעסקי# בקניו� ה.    6

)1 ( ....   

)2 ( ....  

  

  ח"רו/ד " עו__________________      ש# מלא של המפקח 

  __________________________________      ש# המשרד או המעביד 

 : Email_______________________________________________כתובת      

  '_____________מספר פקס _______________  ו�מספר טלפ      

  

   _____________                   חתימה______________      תארי+ 
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  לכבוד

_________________  

  רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית

  משרד האוצר

  3100. ד.ת

  91036ירושלי# 

  

  .................בש# .............  חברת מבצע הגרלות שלח סיו# "דו: הנדו�

  

  :הנני מצהיר בזאת כי

  :מאשר בזאת כדלקמ� ______________,  שכתובתי היא ___________ח "רו/ד"אני עו

  

  .ל"הנמבצע הגרלות  כמפקח על שימשתי. 1

ובהתא# להוראות מבצע  הקנו� בהתא# לתההגרלות אשר בוצעמבצע  קיו# על  אישיתפיקחתי. 2

  . 1977 –ז "התשל, לפי חוק העונשי�, יתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחריתהה

   ).יש לנמק, במידה שלא כל ההגרלות בוצעו בהתא# לתוכנית(

  . מבצע הקנו� לפחות מכל סוג של פרסי# שהובטחו בת80%חולקו למשתתפי# . 3

  _____________. 1: י#/ו ביו#/ות התקיימה/ההגרלה. 4

           3 ._____________  

           3 ._____________  

           4 ._____________  

  ___________________: מועד ההגרלה האחרונה

  

  ח"רו/ד " עו___________________ש# מלא של המפקח 

  __________________________________ש# המשרד או המעביד 

  _______________________________________________כתובת

  ________'_______מספר פקס _______________  מספר טלפו�

  

  

  

__________________                             ___________________                        

               תארי+                                                                                    חתימה

 


