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 תקנון הגרלה
 

 :מבצע ההגרלות כתעור

 "(. החברהבע"מ )להלן: " לחון החזקותא

 

 :  ההגרלות מבצעתקופת 

 .14.5.2019ועד ליום  11.3.2019מיום 

על פי שיקול  מבצע ההגרלותתהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת  מבצע ההגרלותעורכת 
באותה  מבצע ההגרלותשינוי בתקופת דעתה הבלעדי על פי החוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר ה

 הדרך בה פורסמה ההודעה הראשונה

 

 :מיקום עריכת ההגרלות

 ., רמת גן14הבונים משרדי החברה הנמצאים ברחוב ב 

 

 :העריכת ההגרל ימועד

 .10:00בשעה  ,שלישייום  ,14.5.2019

 

 :על ההגרלה המפקחת

 .פטישמ, חברה לייעוץ דיין-ממשרד עוה"ד זהבי אפרת דייןעו"ד 

 

 הגדרות:

 )ע"ר(. ארגון סטודנטים ארצי יציג – התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל –" התאחדותה"

 .2007-כמשמעם והגדרתם בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז –" סטודנטים"

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ. -" דלק"

כרטיס מגנטי המכונה "דלק דיסקאונט" המונפק לסטודנטים הלומדים  –" כרטיס דלק דיסקאונט"
במוסדות להשכלה גבוהה, אשר, בין היתר, יכול שיקנה למשתמשים בו הנחות במעמד הרכישה, או 

 אוקטן בתחנות המשתתפות, כהגדרתן להלן. 95במועד החיוב, בגין רכישת בנזין 

ות ברשת "דלק", ממותגות כתחנות של רשת לעתחנות תדלוק ציבוריות הפו –" תחנות משתתפות"
, אשר בהן מכבדים את כרטיס http://www.delek.co.il/club "דלק", כמפורט באתר דלק בקישור: 

דלק דיסקאונט. מובהר כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את רשימת התחנות המשתתפות, 
 לפי שיקול דעת עורכת הפעילות, ובהתאם לתנאי תקנון זה. ,פעם לפעם

הנערכת במסגרת  להגרלהנרשם אשר  18סטודנט אשר הינו מעל גיל  –" המשתתפים" או "משתתף"
 ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. נשוא תקנון זה המבצע ההגרל

, לפי העניין, הת מבצע ההגרלרגהנערכת במס בהגרלהבכל עלה בגורל  ו/הששמ ההזוכ –" הזוכה"
 הכל בהתאם למפורט בתנאי תקנון זה.

 להלן. 1.2הפרס כמפורט בסעיף  – "הפרס"

    

 

http://www.delek.co.il/club
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 : הההגרל .1

על  , כמפורט להלןהגרלה םבמסגרתו תתקיי המבצע הגרלחברה מכריזה בזאת על ה 1.1
 :"(הההגרל)להלן: "פי ובהתאם להוראות תקנון הגרלה זה 

בתדלוק אחד, אוקטן  95בנזין ליטר  30ות חפלכל התדלקו משתתפים אשר  .א
באחת מהתחנות המשתתפות, ואשר השתמשו בהטבת כרטיס דלק 

בין לצורך ביצוע התדלוק כאמור,  שמםל מספרו משויךדיסקאונט אשר 
, יהיו זכאים "(התדלוק)להלן: " 9.5.2019עד  10.3.2019התאריכים 

לה בנוסח טופס ההצטרפות להגרלמילוי  בכפוף ,להשתתף בהגרלה
אשר יימצא  "(טופס ההצטרפותלתקנון זה )להלן: " נספח א'כ ורףהמצ

ייעודי להגרלה בכתובת דף נחיתה ב באתר האינטרנט של ההתאחדות
lp.nuis.co.il/delekfly ,בת ותובדף נחיתה ייעודי נוסף בכ

http://nuis.activetrail.biz/delekfly  " :(.האתר)להלן"  

לעיל, יזכה את המשתתף בזכות הגדרתו בס"ק א כי כל תדלוק, כיובהר,  .ב
להשתתפות בהגרלה )ב"כרטיס להגרלה"(, וכי ככל שמשתתף יבצע יותר 

  .תדלוקים כך יגדלו סיכויו לזכות בהגרלה

 בהו ה אחתהגרל ךתיער הלמען הסר ספק, יובהר כי במסגרת מבצע ההגרל .ג
  יוגרל זוכה אחד.

ר מילאו את המשתתפים אשיוגרל מבין  10:00בשעה  14.5.2019 וםבי .ד
בפרס, כמפורט בסעיף  זוכה אחדטופס ההצטרפות ועמדו בתנאי תקנון זה 

 להלן.  1.2

לכל  750$הינו זוג כרטיסי טיסה ליעד באירופה בעלות כוללת של עד  בהגרלה הפרס 1.2
 לתקנון זה. 'בנספח היותר, ובכפוף לתנאים כמפורט 

 תנאי ההשתתפות: .2

על תתי  1.1ביצעו את האמור בסעיף  אשר להומע 18בני תתף בהגרלה זכאים להש 2.1

 .סעיפיו

לתקנון הגרלה  ףהמצורההצטרפות ימלא את טופס  המעוניין להשתתף בהגרלה אדם 2.2

  .באופן מלא ,בלתי נפרד ממנו קחל המהוווזה 

המשתתפים מתחייבים להזין/למלא את פרטיהם האישיים כאשר הם נכונים  2.3
ו זכאים להשתתף ו/או היטים במלואם, לא ים אשר לא מסרו פרותקינים. משתתפי

. המשתתפים הגרלה בגין השתתפות בה הם מילאו את הטופס כאמורלזכות ב
 מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים ולא להזין פרט כלשהו של צד שלישי.

 .במלואו תהא על המשתתפים בלבדההצטרפות האחריות הבלעדית על מילוי טופס  2.4

להגרלה, בכפוף לביצוע מספר תדלוקים  מספר פעמים להירשם משתתף יהא רשאי 2.5
 . (ללא הגבלה) .א בהתאם1.1כאמור בסעיף 

 ( בהגרלה.18של קטינים )מתחת לגיל  יודגש כי לא תותר השתתפותם 2.6

עורכת הנך מסכים לאמור בתקנון הגרלה זה ופוטר את  הבהשתתפותך בהגרל 2.7
 הו/או בניהול הקשורה בהגרלטעמם מכל אחריות ה, ההתאחדות וכל מי מההגרלה

ו/או בנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה ממסירת נתונים כאמור. כן בהשתתפותך 
בהגרלה הינך מסכים במפורש למסירת פרטיך האישיים ולוותר מראש על כל טענה 
שעשויה להתעורר עקב מסירת הפרטים כאמור לפי כל דין לרבות אך לא רק חוקי 

 מידע.הפרטיות ומאגרי ה הגנת



 6 מתוך 3 עמוד

 

 :בה הובחירת הזוכ הביצוע ההגרל .3

 באופן ובתנאים המפורטים להלן: ךתיער הההגרל

ההצטרפות טופס מילאו באופן מלא ושלחו את אשר  המשתתפיםתיערך בין  ההגרלה 3.1
 . ובכפוף לקיום תנאי תקנון הגרלה זה ,בהתאם למספר התדלוקים שביצעו

ייחשב  קנון הגרלה זה, לאתנאים המפורטים בתלא עמד בכלל הש מייודגש, כי  3.2
אף אם אי העמידה בתנאים כאמור  כמשתתף בהגרלה ולא יוכל לזכות בהגרלה,

 הסתברה, או התגלתה, לאחר עריכת ההגרלה, כמפורט בתקנון הגרלה זה.

" randbetweenשימוש בפונקציית: "תבוצע באמצעות  נשוא תקנון זה, ההגרלה 3.3
 ופן אקראי.רת בחירת ערכים בא", המאפשExcelבתכנת "

 .או מי מטעמה בפיקוח המפקחתעל ידי החברה  ךתיער הגרלהה 3.4

, והכל יזכה בפרסאשר  ,בהגרלה מבין כל המשתתפים ףמשתת יוגרל בהגרלה 3.5
 כאמור לעיל ולהלן.

תיעשה בשיטת בחירת שם אקראית באופן דיגיטלי והזוכה החלופי  ההגרלת הזוכ 3.6
לאחר ו ,"(הזוכה)להלן: " בהגרלהה ם הזוכוגרל שילה יתחלעיל.  3.3כמפורט בסעיף 

בפרס,  התחליף לזוכ יהיה הזוכה החלופי ויהווה אשרשם נוסף באקראי  יוגרל, מכן
 ."(הזוכה החלופי)להלן: " להלן 3.7.2יתקיים האמור בסעיף במידה ו

 באופן הבא: תישלחבדבר תוצאות ההגרלה  ההודע 3.7

מילוי בעת  התובת הדוא"ל שהוזנתישלח הודעת דוא"ל לכ בפרס לזוכה 3.7.1
 . "(הודעת הזכייה)להלן: "טופס ההצטרפות 

זכייתו ו/או אשר לא מובהר כי זכייתו של זוכה אשר יודיע על וויתורו על  3.7.2
 יום משלוח ההודעה על זכייתו כאמור לעיל, 60יגיע לקבל את הפרס בתוך 

 .לעיל 3.6, לפי האמור בסעיף זוכה החלופיעבור לת

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, , כפי שאושרו על ידי המפקחתהההגרלתוצאות   3.8
 תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 :הוראות לאחר הזכייה .4

, על פי פרטי הקשר שישלחו עורכת ההגרלהעם  ור קשר טלפוני בעצמויצ ההזוכ 4.1
עורכת לתאם מועד לקבלת הפרס במשרדי  העם הודעת הזכייה. על הזוכ ואלי

, ווידוא ה מזההבאמצעות תעוד הקבלת הפרס תיעשה רק לאחר זיהוי הזוכ. ההגרלה
על אישור  ועמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון הגרלה זה ובכפוף לחתימת

 קבלת הפרס.

ימים מיום שליחת  60למשך תקופה של  הזוכיעמוד ל יובהר כי תוקף הזכייה בפרס 4.2
ימים כאמור  60בתוך  ההגרלהעורכת שר עם . זוכה אשר לא יצר קהודעת הזכייה

ו/או לא התייצב במועד אשר נקבע עמו, ייחשב כמוותר על זכייתו ועל קבלת הפרס. 
ו/או על קבלת הפרס ו/או  ועל זכיית הו/או יוותר הזוכ הבמידה ולא יימצא הזוכ

ו/או המפקחת,  עורכת ההגרלהמכל סיבה שהיא, בכפוף לשיקול דעת  ותפסל זכיית
, כמפורט בסבב הבחירה השני יואשר הוגרל תחת לזוכה החלופיייה לזכ וור זכותתעב

 .לעיל 3.6בסעיף 

, לפי המועד שיתואמו ישירות בין הבהגרל הלזוכ עורכת ההגרלההפרס יסופק על ידי  4.3
 .הלזוכ עורכת ההגרלה

על אישור קבלת  םבתנאי שעמד בכל תנאיי תקנון הגרלה זה וחת ההפרס יוענק לזוכ 4.4
הא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין טיב הפרס, אי קבלתו . לזוכה לא תהפרס

ו/או  עורכת ההגרלהכנגד  יםו/או בפרסמבצע ההגרלות ו/או כל עניין אחר הקשור ב
 המפקחת ו/או כל מי מטעמן.
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 .הישולם על ידי הזוכ תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס 4.5

העברה ו/או להמחאה ו/או למכירה, יננה ניתנת לזכות הזוכה בפרס הינה אישית וא 4.6
בחלקה ו/או בשלמותה לאחר. כמו כן, זכות הזוכה בפרס איננה ניתנת למימוש 

 במועד אחר.

תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות ו/או להחליף את  עורכת ההגרלה 4.7
לא  הפרס בפרס אחר בשווי דומה ו/או לשנות את מועד מימוש הפרס. זכות זו

וכה והוא לא יהא רשאי לדרוש החלפת הפרס או סכום כספי שווה לערך תעמוד לז
 הפרס.

כי הם מסכימים  ה, מצהירים המשתתפיםבהשתתפות בהגרלה כאמור בתקנון ז 4.8
ומי מטעמה  עורכת ההגרלהשפרטיהם האישיים יהיו שמורים בקובץ הנתונים וכי 

 .הגרלה זה תקנוןנשוא  העשות בהם שימוש לצורך ניהול ההגרלתהא רשאית ל

 הוראות כלליות: .5

וכן  חברה לייעוץ משפטי ,דיין-פרטי תקנון הגרלה זה מצויים במשרד עורכי הדין זהבי 5.1
עורכת וניתן לעיין בו בשעות הפעילות הרגילות של עורכת ההגרלה משרדי ב

זה הגרלה תקנון  תבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראו .ההגרלה
 רסומים אחרים, בכל מדיה שהיא, יגברו הוראות תקנון זה.ר יפורסמו בפלהוראות אש

, התאחדות, המפקחת וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק עורכת ההגרלה 5.2
ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או 

כל דבר מסגרתן ו/או בעקיפין בהגרלות, ניהולן, תוצאותיהן, הפרסים שיוענקו ב
 הכרוך בכך.

בתקנון  את הזכות לשנות את המועדים הנקובים ת לעצמהשומר עורכת ההגרלה 5.3
 הבלעדי. ההגרלה זה, לפי שיקול דעת

, ההתאחדות, המפקחת וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים על תקלות עורכת ההגרלה 5.4
נה ו/או באתרי האינטרנט ו/או הקישורים המופעלים על ידם ו/או באתרי המש

כאמור בתקנון זה, ולא יהיו  ההגרלהים אחרים, ככל שיהיו מעורבים בקיום באתר
אחראים על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם, ו/או של קובץ הנתונים 

 .הו/או להגרל וו/או תקלות אחרות ככל שתהיינה בקשר לפרס, מימוש

או מי  חתו/או את המפק ההתאחדותו/או את ההגרלה  כתפוטר את עור ל משתתףכ 5.5
 , להוציא אתהלהגרלמכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור  מטעמם

 התחייבות החברה לערוך את ההגרלה על פי האמור בתקנון זה.

המשתתפים הם האחראים הבלעדיים להתעדכן בתנאי תקנון הגרלה זה. השתתפות  5.6
 מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה. הבהגרלהמשתתף 

שון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקט לשון זכר תהיה נון מנוסח בלהתק 5.7
 הכוונה אף לנקבה במשמע.

ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  5.8
בהשתתפות בהגרלה נותנים המשתתפים את הסכמתם  .1997 –העונשין, התשל"ז 

וראות ההיתר הכללי, לרבות רסם בהתאם להכי במקרה שיזכו בהגרלה שמם יפו
 .התאחדותבאתר ה

 ,ההתאחדותעובדי , עורכת ההגרלה ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי 5.9
 , שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. ת ו/או כל הפועל מטעמםהמפקח

 בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. –לעניין זה  –"בן משפחה" 

 

******************** 
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  להגרלה הרשמהטופס  –נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 מתוך 6 עמוד

 תנאים למימוש הפרס –' בנספח 

 תנאי מימוש:
 .בסניף איסתא מימוש הפרס ע"ב מקום פנוי ובכפוף להיצע המקומות הפנוי בעת ההזמנה ▪

 הנוסעים/ות לצאת יחד מת"א ולחזור יחד לת"א. 2חובה על  ▪

 יולי, אוגוסט וחופשות חגים יהודיים ונוצרים. א כולל, ל30.5.2016למימוש על פי לוח הטיסות של איסתא עד  ▪

הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרסים  ▪

 אחרים מהפרסים המפורטים מעלה.

יהיה חייב הזוכה להמציא לעורך ההגרלה  18במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  ▪

  חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו. אישור 

 מימוש בסניף איסתא גבעתיים בלבד.) לפנות למירי( ▪

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרסים יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי  ▪

 או לזיכוי כספי.

 שה )במידת האפשר( עפ"י מחיר מחירון ביום מימוש הפרס.היה יעצירוף נוסעים נוספים / הארכת ש ▪

כל שינוי לאחר שריון החופשה יעשה עפ"י נהלי איסתא / חברת התעופה / ספק התיירות ובכפוף לחוקי  ▪

 הכרטיס שהוזמן וכולל עלויות ביטול / שינוי / דחייה ועוד.

לממש במידה ויש צורך בכך( בעת בואו יקור )באחריות הזוכה להציג ויזה תקפה לאתרי הב -דרכונים וויזות  ▪

 חודשים לפחות מיום הטיסה. 6 -ל את הזכייה + דרכון בר תוקף

 בכפוף לתקנון המבצע המלא. ▪

 


