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, או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס
למען הסר . בפעילות להשתתף לך ואישרו

 .ספק מובהר בזאת כי יראו את השתתפותך בהגרלה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס

  תרומות אמנים לתת

ד .ת, 67214תל אביב  44המסגר  ברחוב

היתר מיוחד לעריכת הגרלה שהתקבל 
, ובכפוף להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין

אחד  פריט הגיש הצעה לרכישת )2 ;ישראל
 תרומה נרשם ותרם) 3  ';להלן בנספח א

והשאיר את  פריטבחירת ה ידי על   סליקה
אשר  משתתף   .ההרשמה בעת להנחיות שיפורטו

 .תעודת זהות
 אתרכל אחד מבין אתרי הסליקה אליהם מופנים המשתתפים באמצעות קישור הנמצא ב

 .המקושר באמצעות אתרי סליקה אלו
 .'נספח אבים שתרמו האמנים כמפורט 

 או/ו סתירה של מקרה בכל .לנקבה גם
 הכתובה בעיתונות לרבות בדבר המבצע

 לשם הינה הסעיפים וכותרות  לסעיפים 

  .10:00בשעה  23.9.2014-ה   
 הכל, פרסים והגרלות לגרוע או להוסיף

 60לפחות ארוחת חג אחת למשפחה בסך של 

את סכום התרומה ישלם המשתתף באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ישירות לחשבונו של עורך 
 .200900חשבון 
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 מבצע תקנון

 "תרומות אמנים לחג"

 ארגון לתת: עורך המבצע

 ספטמבר 17-23

או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס 18 לגיל מתחת ה/את אם .משפטי
ואישרו זה תנאי תקנון את קראו האפוטרופוס החוקי שלךאו 

ספק מובהר בזאת כי יראו את השתתפותך בהגרלה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס

תרומות אמנים לתת: ההגרלות מבצע תקנון

 :להלן לצידם המפורטת ההגדרה תהא

ברחוב שכתובתו 58-029-494-0ר "ארגון לתת ע": המבצע
  .)"לתת" :
 .שרון נבו ד"עו הינה המבצע על המפקחת": 

 ". לתת" ":המבצע
היתר מיוחד לעריכת הגרלה שהתקבל  להוראות בהתאם נערך ההגרלות מבצע": ההגרלה 

ובכפוף להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין 9.9.2014האוצר ביום 
  .בשינויים המחוייבים, 1977

ישראל תושב או אזרח )1: הבאים התנאים כל על העונה אדם
להלן בנספח א כהגדרתם, במבצע המשתתפים יםפריטה רשימת מתוך

סליקההבאתר  לארגון לתת )להלן 4 בסכום מינימום כפי המצוין בסעיף 
להנחיות שיפורטו בהתאם הכל. תעודת זהות ,טלפון הפרטים של שם ומספר

תעודת זהות המבצע לעורך להציג יתבקש ,ה בגורלתעודת זהות שלו על

כל אחד מבין אתרי הסליקה אליהם מופנים המשתתפים באמצעות קישור הנמצא ב": המבצע
המקושר באמצעות אתרי סליקה אלווכל אתר אחר ) המקדם את המבצעאתר 

ים שתרמו האמנים כמפורט פריטה, פרסי ההגרלה ":המשתתפים במבצע
 .מ"טדי הפקות בע: 

גם מתייחס והוא בלבד נוחיות לצורכי זכר בלשון הינו השימוש
בדבר המבצע כלשהם אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי

לסעיפים  החלוקה .ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה ,המשודרת
  .פרשנות לצרכי תשמש ולא 

  עד ליום שלישי 21:00 משעה 17.9.2014-ההגרלה תיערך בין רביעי ה
להוסיף או/ו ההגרלה משך את לקצר או להאריך רשאית יהיה 

 .הבלעדי והכל בכפוף לחוקים והדינים החלים דעתה

לפחות ארוחת חג אחת למשפחה בסך של שווי של , אתר המבצעבאמצעות , כל משתתף יוכל לתרום
  )."התרומה

את סכום התרומה ישלם המשתתף באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ישירות לחשבונו של עורך 
חשבון ' מס, 609סניף כיכר רבין , 12בנק הפועלים : שפרטיו הם

Hamasger St. Tel Aviv 67214 
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משפטי אופי בעל הנו זה מסמך
או /הוריך ו כי י/ודא

ספק מובהר בזאת כי יראו את השתתפותך בהגרלה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס
  

  הגדרות .1
תהא בתקנון הבאים למונחים

המבצע עורך" .1.1

:להלן( 57636
": המפקחת" .1.2

המבצע מפעילת" .1.3

 או/ו המבצע" .1.4
האוצר ביום  ממשרד
1977- ז"התשל

אדם": משתתף" .1.5
מתוך יםפריטמה

בסכום מינימום כפי המצוין בסעיף (
הפרטים של שם ומספר

תעודת זהות שלו על' מס

המבצעאתר " .1.6

mako.co.il ) אתר
המשתתפים במבצע יםפריט" .1.7

: "ספק הפרס" .1.8

 

  פרשנות .2
השימוש  זה בתקנון .2.1

כלשהי התאמה אי
המשודרת או/ו

 בלבד הנוחות
 

 המבצע תקופת .3
ההגרלה תיערך בין רביעי ה .3.1
 עורך המבצע .3.2

דעתה שיקול פי-על
 

  סכום התרומה .4
כל משתתף יוכל לתרום .4.1

התרומה: "להלן. (ח"ש

את סכום התרומה ישלם המשתתף באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ישירות לחשבונו של עורך  .4.2
שפרטיו הם, המבצע
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ולהירשם להגרלה לכל , בהתאם למספר התרומות שתרם
 שמשתתףהנפרדות הסיכוי לזכות גדל בהתאם למספר התרומות 

אשר , )ח"ש 60כלומר ( ארוחת חגלפחות הסכום המינימאלי של 
תזכה את המשתתף בפתק המכיל את 

את  תגדילעל ידי משתתף מסוים של ארוחת חג 
ל לגובה כ, לעניין הסיכוי לזכות במבצע

 60אף אם סכום אותה תרומה ספציפית עלה על סכום המינימום של 

 ).₪ 60תרומה בסך של 

 כל אחריות תהיה ולא אין המבצע ולעורך

 את עליו מקבל והוא התקנון את כי קרא

 המבצע עורכת כלפי מהתחייבויותיו
 המשתתף .זכייתו או/ו בהגרלה השתתפותו

 .כאמור לעיל המפקח או/ו

באופן  י המפקחת"מתיבה ע עם פרטי המשתתפים במבצע

) לפי העניין, "הזוכה"או " מועמד הזכייה הראשון
 ".מילויים

קשר עם מועמד הזכייה  ליצור מטעמו מי
 העבודה בשעות ,)ככל שרלוונטי(המועמדים לזכייה הבאים בתור 
 פרטי וידוא מטעמו מי או/ו המבצע יבצע עורך

  "):תנאי קבלת הפרס: "להלן(הבאים 
ימים ממועד יצירת  30הגיע לאסוף את הפרס תוך 

אשר מספר תעודת זהות ( תעודת זהות שמספרה זהה למספר תעודת הזהות שעלה בגורל
 ;ת ממועד יצירת הקשר עימו

, 'נספח בב כ"המצ בנוסח וסילוקין קבלה
 . ")כתב הסילוקין
 לזכייה במידה ומועמד או/ו עסקים ימי
זוכה  עם קשר ליצור מטעמו ינסה מי
 עד הלאה וכך ,השני ייפסל הזוכה אם

 המבצע עורך. ההרשמה להגרלה בעת
 הינו והזוכה במידה .עצמו לזוכה אלא

 אחד עם השיחה את יקיימו מטעמו מי 
 או הפרס מסירת מועד עימו יתואם בפרס
 נפסל או/ו אותר שלא זוכה. ויימסר שייקבע
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בהתאם למספר התרומות שתרם, פעמים מספר במבצע להשתתף רשאי
הסיכוי לזכות גדל בהתאם למספר התרומות . מהפריטים המשתתפים במבצע

לפחות הסכום המינימאלי של של נפרדת כל תרומה  ,כלומר
תזכה את המשתתף בפתק המכיל את , באמצעות כניסה מחדש לאתר המבצע והזנת פרטי המשתתף

של ארוחת חג  נוספת פרטיו שיתווסף לתיבת ההגרלה כך שכל תרומה
לעניין הסיכוי לזכות במבצע, למען הסר ספק יובהר כי אין חשיבות .לזכותשל המשתתף 

אף אם סכום אותה תרומה ספציפית עלה על סכום המינימום של , אחת מהתרומות של אותו משתתף

תרומה בסך של (כרוכה במינימום של תרומה אחת  בהגרלה
 .להזין מספר תעודת זהות איתה ירשם להגרלה במבצע 

ולעורך המשתתף על רקו אך חלה הפרטים מסירת על האחריות
  .כאמור שנמסרו ,הפרטים דיוק או/ו נכונות אי או/

כי קרא ומצהיר מאשר ,מסכים או הרוצה להשתתף במבצע

מהתחייבויותיו התחייבות או/ו ההגרלה הוראות את משתתף יפר 
השתתפותו את לבטל רשאים המפקח או/ו המבצע עורכת יהיו
ו המבצע עורכת כנגד תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל על

 הזוכים ואיתור
 .11:00בשעה  28.9.2014 יוםתתקיים ב הפרסים

עם פרטי המשתתפים במבצע ההגרלה תתבצע באמצעות שליפה של פתקים
  .שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי

מועמד הזכייה הראשון: "להלן(לזכייה  אחד מועמד יוגרל ההגרלות 

מילויים זוכי"כ וישמשו בגורל עלייתם סדר פי על שימוספרו נוספים
מי או/ו המבצע עורך ינסה, המילויים וזוכי בפרסים הזוכים 

המועמדים לזכייה הבאים בתור , הראשון ולאחריו עם זוכי המילויים
יבצע עורך זה במעמד .המבצע באתר שהזינו הפרטים לפי

  .לזכייה המועמדים
הבאים  בכל התנאים עמידה לאחר, בלבד לזוכה אישית הינה בפרסים

הגיע לאסוף את הפרס תוך , )כפי האמור להלן(אשר עימו יצרו קשר 
 ; הקשר עימו
 ;התקנון תנאי בכל עמד
תעודת זהות שמספרה זהה למספר תעודת הזהות שעלה בגורל הציג

ת ממועד יצירת הקשר עימושעו 24וזאת תוך , )מבצעהזה הוזן במקום הנדרש באתר 
קבלה מסמך על חתם )לפי העניין, או האפוטרופוס מטעמו

כתב הסילוקין: "להלן(שעות ממועד יצירת הקשר עימו  24וזאת תוך 

ימי 3בתוך  לזכייה מועמד עם קשר ליצור יצליח לא המבצע
מי או/ו המבצע ועורך, זה מועמד ייפסל ,בתנאי קבלת הפרס

אם גם בהתאמה תחול זו הוראה ).הזוכה השני(לאחריו  שדורג
 .בפרס

בעת שמסר לפרטים בהתאם, הזוכה עם בפועל שיחה קיום
 שאלה כל יציג ולא זכייתו בדבר הודעה לזוכה ישאיר לא 

 או/ו המבצע עורך ,)לפי העניין(קטין או אינו כשיר לבצע פעולה משפטית 
בפרס הזוכה עם קשר יצירת לאחר .מהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו

שייקבע כפי במועד מטעמו מי או המבצע עורך להגיע למשרדי
  .כלשהו לפיצוי זכאי יהיה הוא ולא זכייתו תיפסל

Hamasger St. Tel Aviv 67214 

6839911 Bank account for donations 12-609-200-900 
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 "משתתף" .5
רשאי משתתף כל .5.1

מהפריטים המשתתפים במבצעאחד 
כלומר. תרם מסוים
באמצעות כניסה מחדש לאתר המבצע והזנת פרטי המשתתף בוצעה

פרטיו שיתווסף לתיבת ההגרלה כך שכל תרומה
של המשתתף הסיכוי 

אחת מהתרומות של אותו משתתף
  . ח"ש

בהגרלה ההשתתפות .5.2
 המשתתף על .5.3
האחריות כי מובהר .5.4

/ו נכונות בדבר
או הרוצה להשתתף במבצע/המשתתף ו .5.5

  .הוראותיו
 בו מקרה בכל .5.6

יהיו ,המפקח או/ו 
על מראש מוותר

 

ואיתור ההגרלה ביצוע .6

הפרסים הגרלת .6.1
ההגרלה תתבצע באמצעות שליפה של פתקים .6.2

שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי
 מן אחת בכל .6.3

נוספים ומועמדים
 הגרלת לאחר .6.4

הראשון ולאחריו עם זוכי המילויים
לפי ,המקובלות

המועמדים עם זכייה
בפרסים הזכייה .6.5

אשר עימו יצרו קשר , הזוכה .6.5.1
הקשר עימו

עמד הזוכה .6.5.2
הציג הזוכה .6.5.3

זה הוזן במקום הנדרש באתר 
או האפוטרופוס מטעמו(הזוכה  .6.5.4

וזאת תוך 
המבצע ועורך במידה .6.6

בתנאי קבלת הפרס לא עמד
שדורג המילואים

בפרס זוכה לקבלת
  

קיום": קשר יצירת"
 מטעמו מי או/ו

קטין או אינו כשיר לבצע פעולה משפטית 
מהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו

להגיע למשרדי שיתבקש
תיפסל - לעיל כאמור
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 בליווי הזכייה את לממש רשאי יהיה קטין או שאינו כשיר לבצע פעולה משפטית

 הפרס ספק לבין הזוכה בין יתבצע הפרס
   .28.9.2014היינו , 
 מטעמים השמורים הפרס על ויתר קבלת הפרס או

  .לזוכה המילויים הבא בתור
 או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע

 .הפרס
, להמירו בכסף רשאי יהא לא והוא לאֵחר

 .עורך המבצע של הבלעדי
 שהגיע לידי מי הפרס את למסור שלא 

 .שהיא בחינה מכל, כדין שאינו במעשה
 עורך על כלשהו באופן חלה ואינה הפרס

, וטיבו תקינותו, הפרס לאיכות אחראים
ידוע וברור למשתתפים כי , על אף האמור בסעיף זה לעיל

מועברים לזוכים במצב זהה  למצבו של הפריט כפי שזה הועבר על 
 הפרס ספקאו /המפקח ו, מבצעה עורך

 .   או לכך שאיזה מהפריטים יהא נקי מכל פגם שהוא

ובאתר המבצע  בפייסבוק של עורך המבצע
 רשאי יהיה המבצע עורך. לעריכת הגרלות

 יהיה המבצע עורך .ובכתב מראש לכך

אלא אם כן סימנו כי מוכנים , זה מבצע

 של המשתתפים האישיים פרטיהם את

 המורה שיפוטי צו האתר מפעילת או/ו
 .שלישי

 של לרכושו או לגופו חמור נזק למנוע

 את הסיכונים מצמצמים אלה ונהלים 
 המבצע עורך, מסיבה זו. מוחלט בטחון

 שייאסף מורשית למידע-בלתי גישה

או באתר של /המבצע ואו באתר /ו המבצע
 אופן בכל המבצע של התקינה התנהלותו

 או/ו דרישה או/ו טענה כל למשתתפים

או /פוטר את עורכת ההגרלה והוא מצהיר ומתחייב בזאת כי 
 .או למימושו/ו לפרס וא/או בעקיפין למבצע ו
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 מימושם
קטין או שאינו כשיר לבצע פעולה משפטית שהינו באחד מהפרסים

 .בלבד אפוטרופוס חוקי או
הפרס מימוש תיאום ,לאחר ובכפוף לעמידת הזוכה בתנאי קבלת הפרס

, הפרסים לעורך המבצע עד ליום ההגרלהספק הפרס יעביר את 
קבלת הפרס או בתנאי עמד לא והזוכה היה כי, מובהר ספק
לזוכה המילויים הבא בתור הפרס את להעניק רשאי המבצע עורך

מנוע יהיה הפרסקבלת  בתנאי עמד שלא או על הפרס שויתר
הפרס חלוקת-אי בגין מטעמם מי או/ו המפקח או/ו עורך המבצע

לאֵחר הפרס את להמחות או/ו, להסב ,להעביר רשאי יהא לא
הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם אלא להחליפו או/ו בגינו זיכוי לקבל

 רשאי יהא המבצע עורך ,דין כל והוראות זה תקנון מהוראות
במעשה או בחוסר הגינות או/או בתחבולה ו/או מרמה ו/ו עבירה

הפרס ספק על בלעדי באופן מוטלת וטיבו הפרס תקינות
אחראים המפקח או/ו המבצע עורך אין כי ,ויודגש יובהר .המפקח

על אף האמור בסעיף זה לעיל .כפרס לספק לפנות יש זה בעניין
מועברים לזוכים במצב זהה  למצבו של הפריט כפי שזה הועבר על , הפריטים המסופקים על ידי ספק הפרס

עורך שלוכי אין כל התחייבות ) "as is"(' ידי האומנים המצוינים בנספח א
או לכך שאיזה מהפריטים יהא נקי מכל פגם שהוא/ו מסוים בטיבאו /ו במצב יוענק מהפריטים

  הזוכים
בפייסבוק של עורך המבצע ,mako.co.ilבאתר ,בין היתר, יפורסמו הזוכים ושמות

לעריכת הגרלותלרבות בהתאם להוראות ההיתר הכללי , לכל דין ובכפוף
לכך שייתן הסכמתו ובלבד שמו לצד הזוכה תמונת את תקשורת

  .פי בחירתו הבלעדית-התמונות על את 

מבצע לצורך ורק אך במבצע ישמשו המשתתפים לגבי שייאספו
 .לקבל עדכונים מעורך המבצע

את שלישיים לצדדים יעבירו לא המבצע לעורך העוזר או/ו 
  :שלהלן במקרים אלא ,מבצעה באתר פעילותם על שנאסף

 .או בהסכמתו המפורשת/על פי דרישת המשתתף ו
 .למבצע שירותים של תקינה אספקה לצורך דרוש שהדבר

ו המבצע עורך בידי יתקבל לרבות אם, על מנת למלא אחר כל דין
שלישי לצד אודותיהם המידע את או פרטי המשתתפים את למסור

למנוע כדי נחוצה המידע מסירת כי יסבור המבצע שעורך מקרה
 .משתתף
 שמערכות בעוד .מידע לאבטחת ונהלים מערכות מיישם 
בטחון בהם אין, המבצע במסגרת שייאספו לנתונים מורשית-

גישה מפני מוחלט באופן חסינה תהיה במבצע שהשתתפות

המבצע באתר המקדם את רק לא אך לרבות ,שהוא סוג מכל ,
התנהלותו על או בעקיפין/ו במישרין להשפיע כדי בה שיש ,עורכת המבצע
למשתתפים תהא לא ,במבצע שמעוניין מלהשתתף מי מבעד למנוע כדי

   .המבצע עורך
מצהיר ומתחייב בזאת כי , מסכיםבמבצע או הרוצה להשתתף 

או בעקיפין למבצע ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או תביעה ו/המפקח מכל טענה ו
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מימושם ואופן הפרסים .7

באחד מהפרסים זוכה .7.1
או/ו מהוריו אחד

לאחר ובכפוף לעמידת הזוכה בתנאי קבלת הפרס .7.2
ספק הפרס יעביר את . ישירות

ספק הסר למען .7.3
עורך יהיה, עמו

שויתר בפרס זוכה .7.4
עורך המבצע כלפי דרישה

לא בפרס הזוכה .7.5
לקבל ,כסף בשווה

מהוראות לגרוע מבלי .7.6
עבירה במעשה אליו

 על האחריות .7.7
המפקח או/ו המבצע

בעניין תלונה ובכל
הפריטים המסופקים על ידי ספק הפרס

ידי האומנים המצוינים בנספח א
מהפריטים שאיזה לכך

 
הזוכים שמות פרסום .8

ושמות ההגרלה תוצאות
ובכפוף והכל בהתאם

תקשורת באמצעי לפרסם
 לפרסם שלא רשאי

 

 פרטיות מדיניות .9
שייאספו הפרטים .9.1

לקבל עדכונים מעורך המבצע
 המבצע עורך .9.2

שנאסף המידע ואת
על פי דרישת המשתתף ו .9.2.1
שהדבר ככל .9.2.2
על מנת למלא אחר כל דין .9.2.3

למסור לה
מקרה בכל .9.2.4

משתתף
 המבצע עורך .9.3

-בלתי לחדירה
שהשתתפות מתחייב לא

 .במסגרתה
  

 
 כללי .10

,תקלה אירעה .10.1
עורכת המבצע

כדי או/ו ,שהוא
עורך כלפי תביעה

או הרוצה להשתתף /המשתתף ו .10.2
המפקח מכל טענה ו
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או /ו הוצאה כל בגין ,כלשהו משתתף לשפות
 . במבצע 
 ,הבלעדי והמוחלט דעתו שיקול י"עפ רשאי

 פעולה בכל או לנקוט ,לחלוקה העומדים
 או/ו צרכן כל וההגרלה ותחייב המבצע

שמקורם בין היתר  ',איחור וכד ,כי כל תקלה
לא יחשבו כלל , שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון

 ינקוט לפעולות בהן בקשר כלשהי זכות
 ישירות הוצאות לרבות ,עקיף או/ו ישיר

 ביצע או/המבצע ו למערכת חדר אחר 
 עורך יהיה ,זה תנאי תקנון פי על שלא 

 ,זה באופן שונו במבצע אשר תוצאותיהם
 כנגד תביעה או/ו טענה או/ו דרישה על כל

. פרטים לקליטת או/ו למסירת הקשור
 שנקלטו במערכת הפרטים דיוק או/ו 

 ,עובדיהם ,עוזריהםמ על מי וכן והמפקחת

לפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק , במקום ובתנאים כפי שייקבעו לאחר תום המבצע
 .ואשר תנאים אלו יועברו לזוכה הרלוונטי תוך זמן סביר לאחר זכייתו
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לשפות יידרש ולא ישפה ולא לשאת יידרש ולא יישא לא 
 מהשתתפותו כתוצאה לו שנגרם תוצאתי נזק לרבות עקיף 

רשאי המבצע עורך יהיה, המבצע במערכת טעות או/ו תקלה
העומדים הפרסים, ההגרלה את לבטל ,ההגרלה על המפקח לאישור

המבצע לתקנון כתוספת תיחשב כאמור פעולה כל .לנכון שימצא
 .ובהגרלה במבצע

כי כל תקלה ,ומתחייבמסכים במבצע או הרוצה להשתתף 
שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, שביתה

 .או תרופה/או זכות ו/ולא יזכו אותו בכל סעד ו, להפרה של תקנון זה
זכות או טענה תהא לא בהגרלה כלשהו משתתף לאף ,ספק

ישיר נזק לכל בקשר או/ו ,לעיל כאמור טעות או/ו תקלה עקב 
 .כאמור פעולות עקב לו שייגרמו
אדם או/ו שמשתתף חשד יש מטעמו מי או/ו המבצע לעורך
 אחרת דרך בכל פעל או/ו המבצע במערכת הנתונים במסד

אשר תוצאותיהם אחרים משתתפים או/ו זה משתתף או/ו אדם לפסול 
על כל מראש מוותר המשתתף. זה תקנון מהוראות תנאי כל
 .לעיל כאמור המפקח או/ו

הקשור בכל מכרעת ראיה יהוו המבצע מערכת רישומי ,ספק
 נכונות-אי או/ו נכונות בדבר טענה כל תועלה ולא זה מבצע

 .המבצע עורך ובמשרדי המבצעבאתר  לעיון יימצא זה
והמפקחת) ככל שקיים(עוזרו , עורך המבצע על אסורה בהגרלה
 .לעיל הנזכרים כל משפחותיהם של ובני ,שותפיהם

  במבצע המשתתפים

  מסיקה קופסת תכשיטים עתיקה של מירי
 ציור של יהודה פוליקר

  קלפים שאמו של עומד אדם הכינה
 )מהאחים גת(ספר תורה מיום חתונתו של אריה גת 

 ספר תהילים של משה פרץ 
 2גיטרה שאחיה של אגם קנה לה לכבוד הזכייה בבית הספר למוסיקה 

 מפוחית של עידן עמדי
 ספר של משפחת אלייב

    . הופעה של ילדי החוץ
במקום ובתנאים כפי שייקבעו לאחר תום המבצע, במועד ההופעה תתקיים

ואשר תנאים אלו יועברו לזוכה הרלוונטי תוך זמן סביר לאחר זכייתו
 של אורנה ומשה דץ

 קמע של אביתר 
 שמלה של דקלה

 הכין ל של הראל סקעת"צנצנת עמבה שסביו ז
 קה של אלישע בנאיחולצה ראשונה של הלה

 תקליט של יובל בנאי

Hamasger St. Tel Aviv 67214 

6839911 Bank account for donations 12-609-200-900 

0, latet@latet.org.il, www.latet.org.il 

  

 עורך המבצע
 או/ו ישיר נזק

תקלה של במקרה .10.3
לאישור ובכפוף
שימצא כפי אחרת

במבצע משתתף
או הרוצה להשתתף /המשתתף ו .10.4

שביתה, במלחמה
להפרה של תקנון זה

ספק הסר למען .10.5
 המבצע עורך

שייגרמו ,עקיפות או
לעורך שבו במקרה .10.6

במסד כלשהו שינוי
 רשאי המבצע

כל לשנות או/ו
ו המבצע עורך

ספק הסר למען .10.7
מבצע במסגרת

 .כאמור
זה מבצע תקנון .10.8
בהגרלה ההשתתפות .10.9

שותפיהם ,מנהליהם
 

- . -  

  'א נספח

המשתתפים יםפריטה רשימת

  

קופסת תכשיטים עתיקה של מירי .1
ציור של יהודה פוליקר .2
קלפים שאמו של עומד אדם הכינה .3
ספר תורה מיום חתונתו של אריה גת  .4
ספר תהילים של משה פרץ  .5
גיטרה שאחיה של אגם קנה לה לכבוד הזכייה בבית הספר למוסיקה  .6
מפוחית של עידן עמדי .7
ספר של משפחת אלייב .8
הופעה של ילדי החוץ .9

ההופעה תתקיים
ואשר תנאים אלו יועברו לזוכה הרלוונטי תוך זמן סביר לאחר זכייתו הפרס

של אורנה ומשה דץ" כאן"תקליט  .10
קמע של אביתר  .11
שמלה של דקלה .12
צנצנת עמבה שסביו ז .13
חולצה ראשונה של הלה .14
תקליט של יובל בנאי .15
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 זכיתי) "לתת: "להלן(" של ארגון לתת

או /על לתת ו כלשהו באופן חלה ואינה 

  כלפי תביעות או/ו דרישות

 תביעה או/ו דרישה או
 או/ו גופניים נזקים בגין לרבות
 .הפרס 

.:______________  

.:______________ 

  

  

Latet – Israeli Humanitarian Aid  44 Hamasger סיוע הומניטרי ישראלי –ארגון לתת

Tel. *6833, Fax. 972-3-6839911 Bank account  6833388טלפון

Non-Profit Org: 58-029-494-0, latet@latet.org.il, www.latet.org.ilעמותה רשומה מס

  סילוק והודאת

של ארגון לתת תרומה לחג" מבצע במסגרת כי ת/ומאשר ה/מצהיר מטה
 ________________.  

 ,הפרס ספק על מוטלת באופן בלעדי הפרס וטיבו תקינות

 .זכייתי בדבר )לרבות תמונתי(האישיים  פרטי לפרסום הסכמתי
דרישות או/ו טענות כל לי יהיו ולא לי אין כי ת/ומאשר ה/מצהיר 

 .מזכייתי הנובעות או/ו זכייתי עם בקשר או כלפי המפקח
או/ו טענה מכל ומוחלט סופי באופן מטעמה מי או/ו מנהליה

לרבות, הפר ממימוש כתוצאה לי שיגרם ,שהוא וסוג מין מכל
 ממימוש כתוצאה להיגרם ושעשויים שלהן כהחמרה או בריאותיות
 . ארגון לתת או טדי הפקות  של משפחה בן או עובד

:_____________________ 

______________:.ז.ת מספר  _________________________:

:____________________________ 

:_____________________________  

:_______________________ 

 :מטה המופיעים הפרטים את למלא

______________:.ז.ת מספר _________________________________:

:________________________________________  

:________________________________________  

:_______________________________ 

Hamasger St. Tel Aviv 67214 

6839911 Bank account for donations 12-609-200-900 

0, latet@latet.org.il, www.latet.org.il 

  

  
  'נספח ב

והודאת אישור ,קבלה כתב

  
מטה חתומה/החתום אני

_____________________בפרס
תקינות על האחריות כי לי ידוע
  .המפקח על
הסכמתי על ה/מצהיר אני
 מטה חתומה/החתום אני

או כלפי המפקח/מטעמה ו מי או/ו לתת
מנהליה או/ו לתת את פוטר הנני
מכל ,נזק או פגיעה כל בגין

בריאותיות מבעיות כתוצאה
עובד אינני כי ה/מצהיר הנני

 
_____________________:תאריך

  
 _________________________:הזוכה שם

  
____________________________:כתובת

  
_____________________________:טלפון

  
 

_______________________:הזוכה חתימת
 
  

למלא יש קטין והזוכה במידה

  
 _________________________________:האפוטרופוס שם

  
________________________________________:כתובת

  
_____________________________טלפון

  
  

_______________________________:האפוטרופוס חתימת
 

  

 

 

 


