
  פתיחת שנהתקנון הגרלת 

"מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  

 ."1977העונשין, התשל"ז 

 ופרשנות  הגדרות .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם  1.1

 התקנון לכל דבר ועניין.בדבר המבצע תגברנה הוראות 

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם,   1.2

 והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים: 

 אגודת הסטודנטים והסטודנטית של מכללת ספיר בנגב ע"ר  –" עורכת ההגרלה" 1.3

 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות״  -״מכללת ספיר –" רלהאתר האינטרנט של עורכת ההג" 1.4

 ההגרלה אשר תקנון זה חל עליה.   – "ההגרלה"  1.5

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין   –  "ההיתר"  1.6

 .1977-התשל"ז

 ושות'.המפקח על ההגרלה הוא עו"ד אורי אלדר, משרד עוה"ד ירקוני שגב אלדר    –  "המפקח"  1.7

 ASUS X515מחשב  – "הפרס"  1.8

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או את שווי הפרסים והכל   1.9

בכפוף לאישור המפקח ולדין. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל בגין קבלת 

הגרלה כל  הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת ה

 מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה. 

 לתקנון.  3העומד/ים בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף  – "משתתף/ים"  1.10

 משתתף/ים אשר זכה בהגרלה בפרס.  – "זוכה"  1.11

 

 תקופת המבצע  .2

2.1. 8.12.2022  – 15.12.2022 

עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים,   .2.2

 פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.-ולשנות פרסים, הכל על

 

 התנאים להשתתפות בהגרלה  .3

 בהגרלה יהיה זכאי להשתתף משתתף אשר עמד בתנאים המצטברים הבאים: .3.1

גיל   .3.1.1 מעל  סטודנט  הוא  והסטודנטיות    18המשתתף  הסטודנטים  באגודת  חבר  אשר 

 .("האגודהמכללת ספיר בנגב ע"ר )להלן: " 

 ההגרלה, אופן ביצועה ושינויים בהגרלה  .4

 ההגרלה תתבצע בתאריכים אשר יפורסמו באתר האגודה.  .4.1



בכתוב .4.2 האגודה  של  הפייסבוק  לעמוד  ותעלה  תצולם  האגודה  במשרדי  תתבצע  ת:  ההגרלה 

 https://www.facebook.com/agudasapir 

 הזוכה יוכרז לאחר שנבדק ושעמד בכל תנאי ההגרלה וללא השתתפות המגרילים. .4.3

 מפורטים בתקנון. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים ה .4.4

למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת ההגרלה תפרסם, בכל מקרה שעורכת ההגרלה   .4.5

תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, היא תהיה רשאית לדחות או להקדים את 

מועד ההגרלה )היום ו/או השעה(, ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה  

 פורסם מטעם שעורכת ההגרלה, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין. שת

עורכת ההגרלה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע ו/או ההגרלה, באופן מלא  .4.6

או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של  

 המבצע ו/או ההגרלה.

 

 תוצאות ההגרלה  .5

צאות ההגרלה והשם של הזוכה יפורסמו עד שלושה ימים ממועד ביצוע ההגרלה, בהתאם  תו .5.1

 להוראות ההיתר.

 הפרסום יתבצע בדף הפייסבוק של עורכת ההגרלה.  .5.2

 תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי המפקח יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.  .5.3

  

 מועד קבלת הזכייה .6

 דיע להם כי זכו בהגרלה.עורכת ההגרלה תפנה לזוכה ותו .6.1

לאחר יצירת הקשר בין עורכת ההגרלה לזוכה, יתואם מועד למסירת הפרס באופן פרטני מול   .6.2

 הזוכה.  

עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמו של הזוכה, פרופיל   .6.3

הפייסבוק שלהם ותמונתם, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה 

 ובכפוף להוראות הדין. 

א  הפרס אישי לזוכה, ולו בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ול .6.4

 בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. 

האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד   .6.5

 עורכת ההגרלה במידה ולא יממש את זכייתו.

 

 אחריות .7

 ההגרלה תיערך בהתאם להיתר. .7.1

https://www.facebook.com/agudasapir


ו/או טענה נגד .7.2 עורכת   עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה 

ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על  

 כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו להם עקב כך. 

למען הסר כל ספק, עורכת ההגרלה מבהירה בזאת כי היא אינה אחראית, ולא תהא אחראית,  .7.3

 פי כל דין, לאספקתו, לאיכותו ו/או לטיבו של הפרס.  באופן כלשהו, בכל דרך ועל 

ועורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות  .7.4 השימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה 

בקשר לפרס, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי 

ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת    בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה

ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש 

 הפרס.

משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בגין כל נזק,   .7.5

ט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים  הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפ

 כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות״.   -תקנון הגרלה זה יימצא לעיון באתר האגודה ״מכללת ספיר 1.12

צמו את כל תנאי  המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו, וכי הוא מקבל על ע .7.6

 ההגרלה כמפורט בתקנון.

 

 איסור השתתפות מקורבים  .8

ההשתתפות בהגרלה אסורה על המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם ובני משפחותיהם של כל הנזכרים 

 לעיל.

 
 


