תקנון הגרלה – סל מתוצרת השוק
א.מ.ט חקלאות בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "עורכת ההגרלה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות
בסופה יוגרלו סלים מתוצרת שוק החקלאים בחוות עץ השדה ,גבעת עדה (להלן" :שם הפעילות")
לחברי עמוד הפייסבוק של החברה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן ,ובהתאם להיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.
השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.
כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 .1הגדרות
" 1.1מטרת הפעילות"  -שיווק וקידום מכירות מוצרי המזון של עורכת הפעילות ,באמצעות
הגרלה נושאת פרס.
" 1.2תקופת הפעילות"  -החל מיום  18/2/2021ועד יום 19/2/2021
" 1.3עמוד הפייסבוק"  -דף  FACEBOOKאשר כתובתו
https://www.facebook.com/eHasade/?ref=bookmarks
 .2שונות
 2.1הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הם פונים לגברים ולנשים
כאחת.
 2.2הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת
על ידי עורכת ההגרלה ,בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ,לפי חוק
העונשין ,התשל"ז – .1977
 2.3עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת
הפעילות ו/או לבטל את הפעילות ,מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ,ולא
תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
 .3כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
 3.1לצורך הפעילות ,ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר
(להלן" :משתתף/ים") .עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן  18שנים
ומעלה.
 3.1.1גילו  18שנים או יותר; ו-
 3.1.2הוא תושב ישראל; ו-
 3.1.3הוא חבר בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה.
 3.2עורכת ההגרלה אינה מתחייבת להודיע מתי והאם זכו בפרס.
 3.3לצורך השתתפות בפעילות ,על המשתתף ,במהלך תקופת הפעילות ,לחפש את הפוסטים
השבועיים של עורכת ההגרלה בנוגע לשוק החקלאי החברתי (להלן" :השוק") המופיעים
מופיעות בעמוד הפייסבוק של החברה ולעשות "שיתוף ) " (shareציבורי לפוסט השבועי
לשוק.
 3.4מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "שיתוף" ציבורי ,הוא מאשר נגישות לפרטיו
האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני .מובהר בזאת ,כי הפרטים האישיים
שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך
ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.
 3.5בכל שבוע במהלך תקופת הפעילות תערוך עורכת הפעילות הגרלה בין המשתתפים שעמדו
בתנאי סעיף  3.3לעיל באותו השבוע.
 3.6ההגרלה תתבצע בימי שישי במהלך השוק על ידי בחירה רנדומלית של אחד ממבקרי השוק
אשר יבחר מספר רנדומלי בין  1ל ,X-כאשר  Xמסמל את מספר השיתופים של פוסט
ההגרלה לגבי אותו שבוע .המספר אשר נבחר מסמל את מספר השיתוף של הפוסט ,קרי
שיתוף מספר ( Yהמספר שנבחר) הוא השיתוף הזוכה והמשתתף אשר שיתף הוא הזוכה
בהגרלה לאותו שבוע.
 3.7תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת
ההגרלה ,באזור השעה  12:00ליום שישי של השוק וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו
בהודעה אישית לפרופיל המשתתף בפייסבוק ,לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס,
כהגדרתו להלן ,על ידי הזוכה .הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים ,כפי שיידרשו על ידי
הנציג ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 3.8היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה השבועי ,והזוכה לא ייצור קשר עם עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה ,אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה ,יהיו רשאים
לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה השבועי שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות
בפרס כפי שימצא לנכון ,לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.
 3.9עורכת ההגרלה תתרום את הפרס למשפחה נזקקת במידה והיא לא מצליחה להשיג את
הזוכה כאמור בסעיף  3.8לעיל.
 3.10מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד,
וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר
לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.
 .4הפרס
 4.1הפרס  -סל מתוצרת שוק החקלאים.
 4.2משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב
לזוכה ,ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או
כל מי שפועל מטעמה ,ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה ,ככל שהמשתתף יידרש
לעשות כן.
 4.3זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון
זה .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין ,עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה
יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה ,בדרך של עבירה או באמצעות
מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ,מכל בחינה ,על פי שיקול הדעת
הבלעדי של עורכת ההגרלה.
 4.4היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו ,אזי על הזוכה האחריות
להודיע לעורכת ההגרלה ו/או לכל מי שפועל מטעמה בכתב ,למי יש למסור את הפרס,
והודעה זו תכלול את שם הזוכה ,ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם
הזוכה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לא
יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי
הוראות הזוכה.
 4.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או
להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס ,אלא אם כל פעולה כזו אושרה על
ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב.
 4.6למען הסר ספק ,מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות בקשר
עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות ,לרבות טיבו ואיכותו ,ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה
בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.
 4.7אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות ,כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי
מטעמו לפרס.
 .5שינוים בהגרלה
 5.1למרות האמור בתקנון זה או בכל הודעה שעורכת ההגרלה תפרסם ,בכל מקרה שעורכת
ההגרלה תראה לנכון לעשות כן ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,תהיה היא רשאית לדחות או
להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה) ,ו/או לשנות את מקום ההגרלה ,שנקבעו
בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורכת ההגרלה ,באופן שעורכת ההגרלה תמצא
לנכון ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
 5.2עורכת ההגרלה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות,
הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תוכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי
מועד ביצוע ההגרלה .מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו
והוראות השינוי יגברו על הוראות תוכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם .הוראות השינוי
ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה.
 .6פרסום
 6.1כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין
אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה
מעת לעת.
 6.2עם ההשתתפות בפעילות ,מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו ,שם משפחתו ,כתובתו
וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף ,וזאת בין אם נמצא

זכאי לפרס ובין אם לאו ,בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי
של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו
המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו ,וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
 .7מידע ופרטים
מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל
מאת נציג החברה בטלפון שמספרו 04-6288306 :בימים ראשון עד חמישי בשעות  08:30עד .14:00
 .8אנשים המנועים להשתתף בפעילות
ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ,מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ו/או חברות בנות ו/או
חברות קשורות לעורכת הפעילות ובני משפחותיהם" .בני משפחה" לעניין זה  -לרבות בני זוג,
הורים ,ילדים אחים ,אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה .כמו כן ההשתתפות אסורה על עובדי
משרד עוה"ד גלזר ושות' – משרד עורכי דין ועל בני משפחותיהם.
 .9המפקח
עו"ד דניאל בכר ,ממשרד גלזר ושות' – משרד עורכי דין ,בכתובת מעלה השחרור  ,7חיפה ,מונה על
ידי עורכת ההגרלה לשמש כמפקח על המבצע (להלן" :המפקח").
 .10אחריות
 10.1ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.
 10.2עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של
רשת הטלפון ,האינטרנט ,החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר ,על כל
רכיביהם ,ולא תשאנה באחריות לנזקים ,הפסדים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו
עקב הפסקות ,כשלים טכניים ,הפרעות ,ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא,
במישרין ו/או בעקיפין.
 10.3המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ,בגין כל נזק,
הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,של צדדים
שלישיים כלפיה ,אם הפר המשתתף בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין ,את תנאי
ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 10.4המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות,
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים
שאינם בשליטת עורכת ההגרלה ,לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ,ולא יקנו
למשתתף כל זכות ו/או סעד ,למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
 .11קניין רוחני; פרטיות
 11.1כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) ,לרבות בין השאר ולא רק ,סימני מסחר ,סודות
מסחריים ,זכויות יוצרים וכדומה ,בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ,בקשר
לפעילות ו/או כל חלק שלה ,לרבות בין השאר :התכנים של הפעילות ,העיצובים וכל
תוכנה ,יישום ,קוד ,גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים ,קבצי טקסט וחומרים אחרים ,בין
בצורה של קוד מקור ,קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני ,הם רכושם הבלעדי של עורכת
הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין) ,ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות
ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
 11.2לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו
משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות) ,ומסירת
המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.
 .12כללי
 12.1עותקים של תקנון הפעילות ,בנוסף לאתר האינטרנט ,ניתן למצוא במשרדי עורכת
הפעילות.
 12.2עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי ,מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך ,כי קרא את
התקנון ,כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור,

מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות ,כי התקנון יחול עליו ויחייבו
לכל דבר ועניין.
עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי
הזוכה בפרס ,בכפוף לדין החל .ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה
לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.
 12.3האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף
עצמו ,ועורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול
משתתף שלא יעשה כן ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,ולא תשמע ו/או תתקבל ,טענה כלשהי,
מכל צד ,בעניין זה.
 12.4במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
בכל אמצעי תקשורת ,תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 12.5עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום ,מכל סיבה שתראה לה
סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים ,לרבות על ידי שינוי
הפרסים ,כולם או מקצתם ,בכל שלב של הפעילות .למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר
לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.
 12.6ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכת
ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או
ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר
לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.
 12.7הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט
המוסמכים בחיפה תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.

