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הגדרות

" תקופת הפעילות ":
הפעילות תחל ביום  26בנובמבר ( 2019כ"ח בחשון התש"פ) בשעה  7:00ותסתיים ביום 30בדצמבר
( 2019ב' בטבת התש"פ) בשעה  .23:59קו הפעילות יפעל בכל ימות השבוע ,אך יהיה סגור החל
מכניסת שבת ועת צאתה .עורכת הפעילות רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד
סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי .החליטה עורכת הפעילות לעשות כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר עורכת הפעילות
ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.
"הפעילות":
פעילות נושא פרסים לקידום מכירות בשם "מבצע חנוכסף" הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"עורכת הפעילות" או "אסם":
אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם .60850
"העוזרת לעורכת הפעילות":
חברת י.ל .אפיקים פרסומאים בע"מ ,מס' חברה  51-249773-6מרח' בן גוריון  ,17בני ברק.
"משתתף"" /משתתפי הפעילות":
בגיר הרוכש מוצרים על פי תקנון זה (ושומר את חשבונית הקניה ,כהגדרתה להלן) ,המטלפן
לטלמסר הפעילות והנוטל חלק בתחרות (הנערכת דרך קו הפעילות) ,והכל בהתאם להוראות תקנון
זה ולהנחיות שיינתנו בקו הפעילות באותה עת.
"המותגים המשתתפים בפעילות" או "המוצרים"
אסם ,נסטלה (למעט מוצרי גלידות ,שלגונים ושוקולד ולמעט המוצרים הנמכרים תחת המותגים
מטרנה (לרבות גרבר)) ,צבר ,עסיס ,ויטמינצ'יק ,פיטנס ,נסקפה ,בארכה ,טבעול ,עוף טוב ,תפוגן.
יובהר ,כי כל אחד מהמוצרים מזכה באופן אחיד ושווה להשתתפות בפעילות (בהתאם לסכום
הרכישה כמפורט בתקנון זה) ללא כל תלות ביתר המוצרים.
"נקודות המכירה המשתתפות בפעילות":
סניפים  /חנויות כמפורט בנספח ב' לתקנון זה;
"חשבונית הקניה" או "החשבונית"
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כהגדרתה בסעיף  3.1להלן.
"קו הפעילות" או "טלמסר"
שירות טלפוני ממוחשב שמספרו  03-9411444אשר יהיה פעיל וזמין במהלך תקופת הפעילות בכל
ימות השבוע ,אך יהיה סגור החל מכניסת שבת ועד צאתה ,ובאמצעותו יוכלו המשתתפים להשתתף
בתחרות כמפורט בתקנון זה .יובהר כי לאחר תקופת הפעילות קו הפעילות לא יהיה פעיל באופן
המאפשר השתתפות בפעילות .מספר הטלפון אינו מספר חינם .חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ,
ח.פ ,511595076 .מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון הינה המפעילה של קו הפעילות (ומערכת הרישום
הטלפוני הקיימת בקו הפעילות) (להלן" :מפעילת קו הפעילות") .בין יתר פעילותיה ,תאגור גם את
המידע המתקבל במערכת הרישום.
"הפרסים"
פרסים כמפורט בנספח א' לתקנון ואשר יוענקו למשתתפים הזכאים ,על פי הוראות תקנון זה וכפי
שיושמע במסגרת קו הפעילות .לעורכת הפעילות שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות
את רשימת הפרסים מעת לעת ו/או את כמות הפרסים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף
לאמור בתקנון זה להלן.
"אתר אסם"
אתר אסם.
.2

כללי ונספחים

לתקנון זה מצורפים:תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין.
התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל
האמור בו.
 .1.1הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
 .1.2הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם
לנקבה.
 .1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך
בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה.
 .1.4רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'  -סוגי הפרסים.
נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות בפעילות.
נספח ג'  -טופס אישור קבלת פרס.
.3

ההשתתפות בפעילות
.2.1

.2.2

.2.3
.2.4

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות באחת מנקודות המכירה
המשתתפות בפעילות ,ממגוון המוצרים המשתתפים בפעילות ,במסגרת רכישה
בודדת ,בסכום השווה או העולה על  39.90ש"ח (להלן" :הרכישה המינימלית"),
ויקבל חשבונית תקפה עם מספר חשבונית תקף ,המעידה על הרכישה המינימלית
עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה
כאמור (להלן" :החשבונית" או "חשבונית הקניה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי
העניין) מוזמן לטלפן ,במהלך תקופת הפעילות ,לקו הפעילות בו יועמד לרשותו
מענה טלפוני אוטומטי .למען הסר ספק יובהר כי חשבונית קניה ומספר
החשבונית ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד ,ללא תלות בזכייה או באי זכייה.
בקו הפעילות יתבקש המשתתף ,בין היתר ,בהתאם להנחיות שתושמענה בפניו -
(א) להקיש את מספר החשבונית; (ב) להגיד בקול את שמו ושם משפחתו (ג)
להקיש את מספר הטלפון שלו (להלן" :פרטים אישיים"); ו – (ד) להשיב נכונה
על שאלות כמפורט בסעיף  4להלן.
לעניין מדיניות הפרטיות החלה על הפרטים האישיים ראו סעיף  5להלן.
בעצם מסירת הפרטים האישיים באמצעות קו הפעילות מצהיר המשתתף
ומאשר ,כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף
בפעילות בהתאם להן ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
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.2.5

.2.6

.2.7
.2.8
.2.9

.2.10
.4

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או
זכייה של משתתף כלשהו ו/או קבוצת משתתפים כלשהי בפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא עורכת הפעילות
רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש
על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ,או מי מטעמה ,בקשר
עם האמור לעיל.
מובהר כי תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית
הקניה ,לצורך הוכחת זכאותו לפרס בהתאם להוראות סעיף  4להלן .מבלי לפגוע
ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף שלא יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין
להנחת דעת עורכת הפעילות ,לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ,והוא מוותר על כל
טענה כנגד עורכת הפעילות בשל כך.
יובהר ,כי עורכת הפעילות ,העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן רשאים
להסתמך על חשבוניות הקניה שתומצאנה כפי שהן וככאלו שהוצאו כדין ,ולא
מוטלת עליהם כל אחריות ו/או חובה לבחון את תקינות הנפקתן.
בכפוף להוראות כל דין רלוונטי ,מוצרים שנרכשו במסגרת הפעילות אינם ניתנים
להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של
משתתף כלשהו  /קבוצת משתתפים כלשהי בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי
ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל
מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל
את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה
ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.
החשבונית ניתנת למימוש פעם אחת בלבד.

מהלך הפעילות ופרסים
.3.1

.3.2

.3.3

.3.4

ביחס לאותם משתתפים שטלפנו במהלך תקופת הפעילות לקו הפעילות ומסרו
את מספר החשבונית ,פרטיהם האישיים וכן מילאו אחר כל ההוראות וההנחיות
שהובאו בפניהם בקו הפעילות (להלן" :משתתף/ים זכאי/ם") ,תתאפשר
השתתפות בתחרות (להלן" :התחרות").
במסגרת התחרות יוצגו בפני המשתתפים הזכאים שלוש ( )3שאלות שתיבחרנה
רנדומלית מתוך מאגר של שאלות שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי עורכת
הפעילות (להלן" :השאלון") .על כל משתתף זכאי להשיב נכונה על השאלון בזמן
הקצר והמהיר ביותר.
מבין המשתתפים הזכאים אשר השיבו נכונה לשאלון במהלך תקופת הפעילות,
תבחן מפעילת קו הפעילות את משך הזמן במסגרתו השיבו המשתתפים הזכאים
נכונה לשאלון ,לפי החלוקה הבאה (להלן" :החלוקה") :חלוקה יומית  -קרי,
המשתתף הזכאי שענה נכונה המהיר ביותר באותו יום (להלן" :המשתתף המהיר
היומי" ובהתאמה "פרס יומי") .במהלך תקופת הפעילות תבחר עורכת הפעילות
או מי מטעמה ארבעה זוכים יומיים בכל שבוע בימים א-ד .וחלוקה שבועית -
קרי ,המשתתף הזכאי שענה נכונה המהיר ביותר באותו שבוע (להלן" :המשתתף
המהיר השבועי" ובהתאמה "פרס שבועי").
מובהר כי משתתפים שטלפנו לטלמסר ביום שישי (טרם כניסת השבת) וביום
שבת (לאחר צאת השבת) ייכללו בתחרות היומית של יום ראשון שלאחר
השתתפותם.
מבין המשתתפים הזכאים ,יזכו המשתתפים ,בהתאם לחלוקה כאמור לעיל,
אשר השיבו נכונה בזמן הקצר והמהיר ביותר ביחס לשאלון אחד לפחות שהוצג
בפניהם במהלך תקופת הפעילות .יובהר ,כי במהלך כל תקופת הפעילות יכולים
לזכות בסך הכל  25משתתפים בפרסים על פי החלוקה המפורטת בנספח א' .עוד
יובהר כי ,במידה שיהיו מספר משתתפים זכאים שהשיבו נכונה בפרק זמן זהה,
ייבחר המשתתף הזכאי שהזין במועד המוקדם ביותר את מספר החשבונית
בתקופת הפעילות ,וזאת על פי הנתונים ביחס לתשובתו הנכונה שנענתה בזמן
הקצר ביותר לשאלון מסוים בתקופת הפעילות.
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 .3.5אחת לשבוע במהלך תקופת הפעילות ,תכריז עורכת הפעילות או מי מטעמה על
המשתתפים אשר זכאים לזכות בפרס יומי או בפרס שבועי בכפוף להוראות
תקנון זה ובהתאם לחלוקה המפורטת בנספח א' לתקנון.
 .3.6לצורך קבלת הפרסים ,העוזרת לעורכת הפעילות תקבל לידיה את זהות הזוכים
(אשר ייקבעו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכפוף להם) (לעיל ולהלן:
"הזוכים" או "הזוכה") .העוזרת לעורכת הפעילות ,בהתאם לפרטים האישיים
הרלוונטיים שהוזנו ,תודיע לזוכים באמצעות הטלפון על דבר זכייתם.העוזרת
לעורכת הפעילות תעדכן את הזוכים כי עליהם לגשת לכתובת כפי שתימסר
לזוכים במועדים שיוצעו על ידה ,וזאת לצורך קבלת הפרס ,בכפוף למילוי
התנאים המפורטים להלן .העוזרת לעורכת הפעילות תפעל לפנות אל הזוכים
בלפחות שלושה ( )3ניסיונות פנייה לזוכה הרלוונטי ,ככל שלא תהיה מענה לאחר
ניסיונותיה של העוזרת לעורכת הפעילות היא תפנה לזוכה הבא בתור ,אשר
ייקבע על פי הפרמטרים שנקבעו לעיל לצורך קביעת הזוכים.
 .3.7כתנאי לקבלת הפרס על כל זוכה להציג את תעודת זהותו ,את חשבונית הקניה
אשר זיכתה אותו להשתתף בתחרות ולזכות בה וכן לחתום על אישור קבלת פרס
בנוסח המצורף כנספח ג' לתקנון זה .יובהר ,כי עורכת הפעילות תהא רשאית
להתנות את מימוש הפרסים בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי שאלו
יימסרו על ידה או על ידי העוזרת לעורכת הפעילות.
 .3.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שזוכה הציג במעמד הזכייה חשבונית
שהפרטים בה אינם מופיעים בשלמות ,או שהמודפס עליה טושטש או שאינו ברור
די צרכו ,לעורכת הפעילות ו/או לעוזרת לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי
לפסול את הזכייה ,בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים ו/או לכל מי מטעמם
לא תהא כל טענה בגין כך.
 .3.9מובהר ,למען הסר ספק ,כי סיכויי הזכייה של כל משתתף זכאי בתחרות עשויים
להשתנות לאור ,בין היתר ,מספר המשתתפים בפעילות ומספר ההשתתפויות
שלו בתקופת הפעילות (ככל שהיה זכאי להשתתף יותר מפעם אחת על פי
הוראות תקנון זה).
 .3.10הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.
 .3.11זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי.
.5

מדיניות פרטיות
.4.1

.4.2
.4.3

.4.4

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים
אשר נמסרו במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו את עורכת הפעילות ו/או
העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות לצורך ניהול הפעילות
והענקת הפרסים ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי
ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות עשויות
לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלהן .מובהר
בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או
לחשוף את פרטיהם (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת
לשם השתתפות בפעילות); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי עורכת
הפעילות עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה
העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א )1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות
אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורכת
הפעילות תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל
מחוץ לגבולות המדינה.
עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות
מיישמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידן ,אין
בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור .לכן ,עורכת הפעילות ו/או מפעילת
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הפעילות אינן מתחייבות ,כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 .4.5מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים ,לרבות
לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי
חוזרת והבלתי מותנית לפרסום זהותו ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי
תקשורת שונים ,ללא כל תמורה (זולת הפרס שיוענק לו לפי הוראות תקנון זה).
.6

אחריות
.5.1

.5.2

.5.3
.5.4
.5.5
.5.6

.7

עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ו/או מי
מטעמן ,אינן מתחייבות ,כי הפעילות יתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת
מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה
בפרס עקב טעות של עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת
קו הפעילות ,אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורכת הפעילות ו/או מפעילת הפעילות.
עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ו/או מי
מטעמן ,אינן אחראיות לפעילות התקינה של מערכות האינטרנט ,הטלפון
והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא תהיה להן שום אחריות
בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של שיחות ו/או הודעות ו/או נתונים ו/או
שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה
במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות
להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת
ההתקשרות.
במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות יינתן
שיקול דעת מלא לעורכת הפעילות להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או
לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ו/או מי
מטעמן לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם הפרסים ,ולא
יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
עורכת הפעילות לא תהיה אחראית במקרה בו מסר משתתף מספר טלפון שגוי
ו/או פרט שגוי אחר במסגרת ההשתתפות בפעילות בין אם מסירת הפרט השגוי
שללה את זכייתו של אותו משתתף בתחרות ובין שלא.
ההשתתפות בפעילות מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה
בקשר לחוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים.

מיסים
 .6.1יתכן שקבלת פרס תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף
במועד הרלוונטי למסירתו .הזוכים יישאו בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בקבלת הפרסים ,ויפעלו לנקיטת כל ההליכים הדרושים
מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר
לכך.
 .6.2עורכת הפעילות תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס
החל עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או עד בסמוך
למועד אחר עליו תודיע להם עורכת הפעילות ,לפי שקול דעתה .לא שילם הזוכה
את המס כאמור ,לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

.8

הדיון וסמכות השיפוט
 .7.1הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול
כל דין אחר.
 .7.2סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית
לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

.9

שונות
5

.8.1

.8.2
.8.3
.8.4

.8.5

.8.6
.8.7
.8.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש
ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או
זכות ו/או תרופה.
משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת
הפעילות ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו בפעילות תופסק והוא
יידרש להשיב מידית פרסים שסופקו לו על פי הוראות תקנון זה.
לא ישתתפו בפעילות עובדי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או
מפעילת קו הפעילות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.
עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור לפעילות ובנוגע לכל
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל
מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין
אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או
לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכו
מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
עורכת הפעילות תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם
מעת לעת באתר אסם.
עורכת הפעילות רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל את אישור
זכאותו של משתתף לפרס ו/או קבלת המשתתף את הפרס ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
לא ניתן לערער על החלטות עורכת הפעילות ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת,
ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר.
ניתן לעיין בתקנון הפעילות ,בכפוף לתיאום מראש ,גם במשרדי אסם ,בכתובת
רח' הרימון  ,2א.ת .חבל מודיעין וכן אצל העוזרת לעורכת הפעילות ברח' בן גוריון
 17בני ברק.
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נספח א'  -סוגי הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)
סוג הזוכה
המשתתף המהיר השבועי
המשתתף המהיר היומי

סוג הפרס*
חנוכיה מבית הצורפים בשווי
₪ 10,000
₪ 500
(חמש מאות שקלים חדשים)

*הפרסים יוענקו למשתתפי הפעילות הזכאים באמצעות שיק.
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מספר
הפרסים
בפעילות

מספר
הזוכים
בפרס

5

5

20

20

נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות בפעילות
שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

1

סופר זול גאולה

ירושלים

יחזקאל 9

2

אבייב רוז'ה

בני ברק

דב גרונר 13

3

אחיעזר אשדוד בע"מ

אשדוד

חטיבת הנגב 30

4

אהבת חסד

מודיעין עילית

חפץ חיים 21

5

אהבת חסד יהודה הנשיא

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 14

6

מכולת דוד ויוסף

ירושלים

עלי הכהן 10

7

אמינוב ניסן

בני ברק

אביי ורבא 6

8

ג .ש .צ .שווק ומסחר

בני ברק

בן יוסף שלמה 2

9

סופרמרקט השקדיה

בני ברק

ז'בוטינסקי 116

10

ברכל אזר בני ברק

בני ברק

אז"ר 6

11

ברכל פרדס כץ בני ברק

בני ברק

אבו חצירה 20

12

ברכל רבי עקיבא בני ברק

בני ברק

רבי עקיבא 94

13

בר כל אושיות רחובות

רחובות

פעילות ליטני 8

14

ברכל סורוצקין ירושלים

ירושלים

הרב סורוצקין 39

15

ברכל חפץ חיים קרית ספר

מודיעין עילית

חפץ חיים 10

16

ברכל נתיבות משפט קרית ספר

מודיעין עילית

נתיבות המשפט 24

17

ברכל הרב קוק בני ברק

בני ברק

הרב קוק 5

18

ברכל רחובות

רחובות

מדר 27

19

ברכל גילה ירושלים

ירושלים

א בן אליעזר אריה 47

20

בר כל סופר אלעד

אלעד

שמעון הצדיק 41

21

ברכול מתתיהו  10בני ברק

בני ברק

וינוקור (מתתיהו) 10

22

בר כל עמידר

רמת גן

הרב לנדרס 1

23

בר כל מסילת יוסף

מודיעין עילית

מסילת יוסף 21

24

בר כל נתיבות המשפט

מודיעין עילית

נתיבות המשפט 64

25

בר כל מסילת יוסף 2

מודיעין עילית

מסילת יוסף 34

26

בר כל חשמונאים

חשמונאים

רמה 17

27

ברכל ברכפלד 41

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 23

28

ברכל אבני נזר

מודיעין עילית

אבני נזר

29

בן אהרון גבריאל

ירושלים

בלוק 20

30

בן ציון בר שליט

פתח תקווה

יונה גרין 9

31

בית חסד יחיאל  2001בע"מ

ירושלים

מינץ 6

32

בייץ שאול

כפר חב"ד

כפר חב"ד

33

מכולת מרינה

בני ברק

המכבים 98
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שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

34

ברכת יעקב

ירושלים

חזון איש 40

35

בוטרשוילי מרדכי

בני ברק

הרצוג 18

36

מכלת השלום

ירושלים

הישיבה 1

37

צ'יפרכל בע"מ

ירושלים

כנפי נשרים 31

38

מעיין  2000רכס

ירושלים

שלמה זלמן דרוק 54

39

מעיין  2000פסגת זאב

ירושלים

מאיר גרשון 46

40

שפע זול 1

ביתר עילית

אלעזר המודעי 11

41

מינימרקט העילוי

ירושלים

העלוי 10

42

חלביה

בני ברק

הרצל 18

43

חמלינצקי רומן

בני ברק

חברון 24

44

צרכנית ברכת המזון

אלעד

יונתן בן עוזיאל 44

45

מינימרקט אילוז

ירושלים

ראובן 132

46

יצחק בנימין

בני ברק

דנגור 38

47

כהנא אלי

בני ברק

דסלר 5

48

קליין יצחק

גני תקווה

מרכז פרוינד 7

49

כוהנוב פנחס

בני ברק

המכבים 72

50

לוי אבנר

בני ברק

קהילות יעקב 63

51

צרכנית ליפסקר

כפר חב"ד

כפר חב"ד

52

לוריא אשר

בני ברק

אדמור מראדיזמין 10

53

מ.צ .מזון בתאבון  1998בע"מ

ירושלים

דובר שלום 2

54

מרכול מכלוף

בני ברק

בר אילן 22

55

מדר עמוס

בני ברק

החייל 4

56

מגן אפרים

ירושלים

אבינדב 5

57

מינימרקט מנחת יצחק בע"מ

ירושלים

מנחת יצחק 20

58

נתיב החסד

בני ברק

קוטלר 18

59

נתיב החסד עמנואל

עמנואל

חתם סופר 1

60

מינימרקט קרית צאנז

ירושלים

תורת חסד 4

61

שפע ברכת השם זית רענן 35

ירושלים

זית רענן 1

62

שפע ברכת השם מודיעין 39

מודיעין עילית

רבי עקיבא 5-7

63

שפע ברכת השם סורצקין 33

ירושלים

סורצקין 14

64

רוחמקין אברהם

בני ברק

הרצל 14

65

שרעבי שלמה

ירושלים

אידלסון 330-1

66

מינימרקט שפע חיים

ביתר עילית

רבי עקיבא 1

67

שפע זול

פתח תקווה

גרין יונה 9

9

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

68

שמעון שמואל

בני ברק

חזון איש 67

69

שמשון משה

בני ברק

סוקולוב 39

70

שולומון אליהו

בני ברק

השומר 44

71

בר

ירושלים

הכפר העברי קמיניץ 508

72

שוק השומר בע"מ

בני ברק

השומר 163

73

סיני רפאל

ירושלים

נוימן 1

74

סירי ציון

בני ברק

הרב ניסים יצחק 16

75

ברכת יוסף

ירושלים

מאה שערים 74

76

טפלר נפתלי

בני ברק

בן זכאי 64

77

שפע ברכת השם בית וגן 31

ירושלים

בית וגן 10

78

צרכנית ככר קסירר בע"מ

בני ברק

גבעת פנחס 19

79

יקובוב דבורה

בני ברק

יהודה הנשיא 50

80

זאדה גבריאל

ירושלים

פנים מאירות 8

81

סופר בני תורה

בני ברק

מעיינה של תורה 8

82

מכולת סאטמר

בני ברק

חזון איש 33

83

שפע ברכת השם כף החיים 1

ביתר עילית

כף החיים 38

84

מילר טילא

בני ברק

אור החיים 27

85

צרכנית מזל וברכה

אלעד

יהודה הנשיא 94

86

מינימרקט רמת אלחנן

בני ברק

גבורי ישראל 11

87

סופר טוב והמיטיב 1

רחובות

עזרא 37

88

ברכל בית שמש

רמת בית שמש

נחל שורק 11

89

מינימרקט קליין

בני ברק

נורוק 20

90

מינימרקט טל

בני ברק

ז'בוטינסקי 84

91

סיטונאות בני את יוני

בני ברק

ז'בוטינסקי 6

92

גרין מרקט

מודיעין עילית

שד' הרב מפונוביץ 11/10

93

עיני אברהם

ירושלים

אגסי 29

94

נתיב החסד אשדוד 25

אשדוד

הילל 6

95

שפע ברכת השם החידה 5

ביתר עילית

החידא 11

96

בן יהודה

ירושלים

זכרון יעקב 1

97

בר כל  45אבטליון  23אלעד

אלעד

אבטליון 23

98

שמואל שפע ברכה ריבל

בית שמש

ריבל 1

99

ברכה בככר

בני ברק

דמשק אליעזר 6

100

נתיב החסד אלעד

אלעד

שמעיה 19

101

סופר ארזי הבירה

ירושלים

ארזי הבירה 48

10

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

102

שפע ברכה ריטבא מודיעין עילית

מודיעין עילית

הריטב"א 1

103

שפע ברכה מודיעין עילית חזון איש

מודיעין עילית

חזון איש 19

104

נתיב החסד ירמיהו

בני ברק

ירמיהו 1

105

שמואל שפע ברכה גילה

בית שמש

נחל גילה 5

106

אור לישראל מ.ח

אשדוד

בעל הנס 1

107

נתיב החסד אלעד 2

אלעד

הריף 1

108

סופר טוב והמיטב

רחובות

ההגנה 37

109

מינימרקט עוזיאל

ירושלים

עוזיאל 111

110

סופר בני תורה

בני ברק

בארי 11

111

מעיין  2000פסגת זאב

ירושלים

שד' משה דיין 160

112

מעלות דפנה מינימרקט

ירושלים

קרל נטר 129

113

אהבת חסד

מודיעין עילית

אור החיים 21

114

מינימרקט רמות פולין

ירושלים

רמות פולין 81

115

סופר זול מקור ברוך

ירושלים

רש"י 55

116

שפע זול נחלים

נחלים

-

117

מינימרקט קרית משה

ירושלים

קריית משה 15

118

נתיב החסד

רחובות

פרץ 8

119

וילצ'יק זאבי

ירושלים

אצ"ג 6

120

שמואל שפע ברכה שפת אמת

בית שמש

שפת אמת 4

121

שמואל שפע ברכה חזון איש

בית שמש

חזון איש 12

122

בר כל יהודה הנשיא 53

מודיעין עילית

רבי יהודה הנשיא 34

123

מינימרקט ברכת יוסף

ירושלים

זוננפלד 6

124

מכולת חלב ודבש

ירושלים

בית וגן 113

125

בר כל בית שמש מרלוג

בית שמש

הבנאי 12

126

סופר הגבעה מעיין 2000

ירושלים

שח"ל 58

127

נתיב החסד בת ים

בת ים

הרב ניסנבוים יצחק 25

128

שפע זול רמות

ירושלים

המשורר אצ"ג 2

129

נתיב החסד כהנמן

בני ברק

הרב כהנמן 151

130

נתיב החסד הורקנוס  8אשדוד

אשדוד

אליעזר בן הורקנוס 8

131

מעיינה של תורה

בני ברק

ירושלים 48

132

אהבת חסד

מודיעין עילית

עין התלמוד 5

133

שפע ברכת השם ברוק ביתר עילית 2

ביתר עילית

הרב ברוק בן-ציון 7

134

תמיד זול נווה יעקב

ירושלים

לוץ צארלס 12

135

סופר טוב והמיטיב 3

רחובות

הרצל 144

11

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

136

שפע ברכת השם אלעד 38

אלעד

שמאי 1

137

ברכת הרשב"י

מודיעין עילית

רבי שמעון בר יוחאי 29

138

מעיין  2000שמואל הנביא

ירושלים

שמואל הנביא 35

139

מעיין  2000בית ישראל

ירושלים

בית ישראל 17

140

ברכולית כהנמן 58

בני ברק

הרב כהנמן 56

141

ברכולית סוקולוב 60

בני ברק

סוקולוב 6

142

נתיב החסד הורקנוס  22אשדוד

אשדוד

אליעזר בן הורקנוס 22

143

צרכניית מרזייב

ירושלים

שירת הים 10

144

מעיין  2000הר חומה 11

ירושלים

ברש מנחם רועי 1

145

מילר מרקט

בית שמש

רבי עקיבא 65

146

מינימרקט א.א.י.

ירושלים

סולם יעקב 8

147

נתיב החסד 28

בני ברק

השר אלון יגאל 12

148

סופר טוב והמיטיב 4

רחובות

וינר יוסף 2

149

מעיין  2000מעלה אדומים 26

מעלה אדומים

הצור 36

150

שוק השומר ירושלים

ירושלים

שטרן אברהם 22

151

ברכת השם עלי הכהן 3

ירושלים

עלי הכהן 21

152

סופרזול יהודה

בני ברק

רבי עקיבא 36

153

זול כאן

ירושלים

מאה שערים 87

154

נתיב החסד רשב"ם 29

בני ברק

רשב"ם 15

155

זול כאן ירמיהו

ירושלים

הרב בלוי 2

156

סיטונאות אפרים א.י.א

בני ברק

רבי עקיבא 4

157

משביר לעמו

בני ברק

אברבנאל 101

158

נתיב החסד הרב קוק 31

בני ברק

הרב קוק 11

159

נתיב החסד מלצר 30

בני ברק

הרב מלצר 24

160

נתיב החסד הרב פרדו 32

בני ברק

הרב פרדו משה 1

161

סופר דה בסט

ירושלים

נחמיה 14

162

נתיב החסד רשב"י 33

אשדוד

רשב"י 15

163

סופר רמת אהרון לוד

לוד

צמח צדק 4

164

שפע ברכת השם עזרת תורה 34

ירושלים

עזרת תורה 28

165

מונטג אברהם

אשדוד

הרותם 29

166

מעיין  2000רמת בית שמש 16

בית שמש

שד' יהודה הנשיא 3

167

מינימרקט ברוכים

ירושלים

ברוכים שמואל 9

168

מעיין  2000הר החוצבים קריית מדע 19

ירושלים

קרית מדע 3

169

סופר בני תורה

ירושלים

הרב טייב חי 48

12

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

170

אריק אבו צדקה חרדי

ירושלים

קורן אליהו 39

171

מרום מזון אשדוד

אשדוד

הרותם 12

172

סופר בני תורה חזון איש

בני ברק

חזון איש 89

173

סל זול יובל

ירושלים

אורוגואי 8

174

בר כל בני ברק חתם סופר 67

בני ברק

חת"ם סופר 17

175

מעיין  2000הר החוצבים 17

ירושלים

המרפא 1

176

שפע ברכת השם יואל 6

ירושלים

יואל 14

177

מעיין  2000סניף רחביה 23

ירושלים

הקרן הקיימת 12

178

מעיין  2000סניף הלל 20

ירושלים

הלל 16

179

שפע ברכת השם בית שמש 37

בית שמש

הרב הרצוג 1

180

שפע ברכת השם תכלת מרדכי 32

ירושלים

תכלת מרדכי 4

181

נתיב החסד חבקוק 34

בני ברק

חבקוק 15

182

נתיב החסד ברכפלד 35

מודיעין עילית

רבי שמעון בר יוחאי 37

183

נתיב החסד תורת חיים 37

בני ברק

תורת חיים 1

184

נתיב החסד פנים מאירות 44

ירושלים

פנים מאירות 10

185

אפללו משה

בית שמש

יחזקאל הנביא 23

186

שיווק ישיר מזון

בני ברק

אהרונוביץ ראובן 14

187

ברכת יעקב

בני ברק

שד' רבי טרפון 18

188

מדר עמוס סניף אהבת שלום

בני ברק

אהבת שלום 4

189

מעיין  2000סניף גילה 18

ירושלים

ברוכי יהושע 2

190

נתיב החסד קלישר 38

בני ברק

קלישר 17

191

זול מרקט חלום מתוק

רחובות

טשרניחובסקי 45

192

שפע ברכת השם

גבעת זאב

האיילות 14

193

אור לישראל נתיבות

נתיבות

קהילות יעקב 7

194

שמואל שפע ברכה

קריית גת

הבונים 10

195

זול טוב

בני ברק

קהילות יעקב 36

196

ד.ש .שיווק וסחר ב.ה.

בני ברק

רבי עקיבא 50

197

מינימרקט אור חיים

בני ברק

הרב פרדו משה 2

198

שערי ברכה

ירושלים

ארץ חפץ 106

199

מיני זול ירושלים

בני ברק

ירושלים 27

200

ורד מנחם מני

ירושלים

ארזי הבירה 47

201

שמואל שפע ברכה

ירושלים

פארן 7

202

נתיב החסד נתניה 39

נתניה

שוהם 29

203

סופר ארזי הבירה

ירושלים

שמואל הנביא 51

13

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

204

י .ליבשיץ

בני ברק

ז'בוטינסקי 97

205

שפע ברכת השם כנסת יחזקאל

ביתר עילית

כנסת יחזקאל 6

206

סופר ארזי הבירה

ירושלים

פארן 15

207

מוצרי צריכה בזול

אלעד

אבן גבירול 42

208

נתיב החסד רבבה

רבבה

הר השומרון 1

209

נתיב החסד קרית ספר 40

מודיעין עילית

נתיבות המשפט 40

210

אהבת חסד

מודיעין עילית

שערי תשובה 14

211

סופר בני תורה פוברסקי

בני ברק

הרב פוברסקי 5

212

רבי עקיבא שמואל שפע ברכה

מודיעין עילית

רבי עקיבא 23

213

בנצלוביץ' ברוך שמחה

אשדוד

רבי יהודה הנשיא 8

214

נתיב החסד נתניה לילינבלום 42

נתניה

לילינבלום 13

215

נתיב החסד נתניה הארי 43

נתניה

הארי 20

216

פצוצית פרסקו

בני ברק

רבי עקיבא 142

217

סופר טוב והמיטיב גולומב

רחובות

גולומב 10

218

שפע ברכת השם המגיד 18

ביתר עילית

המגיד ממזריטש 38

219

מכולת עובדיה

ירושלים

תורה מציון 12

220

ברכת טל

ביתר עילית

מוצפי 44

221

חסדי רפאל

ביתר עילית

הרב אוירבך 8

222

שפע ברכת השם בן איש חי 22

בית שמש

בן איש חי 39

223

סופר זול דפנה

ירושלים

בית ישראל 2

224

סל קוסטה ריקה

ירושלים

קוסטה ריקה 12

225

ביכורי ניסים בית שמש

בית שמש

הר טוב 1

226

מינימרקט ברכת השם

בני ברק

סוקולוב 46

227

י.ר .נגבה מרקט

רמת גן

דרך נגבה 4

228

בס"ד ע.א.ע.א.

ירושלים

אגריפס 117

229

כל בו לשבת

מודיעין עילית

מסילת יוסף 7

230

מעיין  2000יהודה הנשיא 36

בית שמש

רבי יהודה הנשיא 15

231

לחם וחלב בבוקר

מודיעין עילית

רבי עקיבא 30

232

צרכנית אחיעזר

בני ברק

אבני נזר 3

233

ברכל שלמה המלך בני ברק

בני ברק

שלמה המלך 8

234

ברכל אשדוד

אשדוד

ינאי 10

235

בר כל אלעד

אלעד

פנקס בן יאיר 25

236

בר כל שמעון הצדיק אלעד

אלעד

שמעון הצדיק 7

237

בייץ שאול

כפר חב"ד

כפר חב"ד

14

שם הסניף  /החנות

כתובת

עיר

238

עזרה וחסד בע"מ

פתח תקווה

עזרא ונחמיה 49

239

צרכנית ליפסקר

כפר חב"ד

כפר חב"ד

240

נתיב החסד קרית הרצוג

בני ברק

נויפלד 15

241

בר כל רמת אלחנן

בני ברק

רבי יצחק מאיר הכהן 2

242

נתיב החסד פרדס כץ

בני ברק

גניחובסקי 23

243

שפע ברכת השם בני ברק 21

בני ברק

השלושה 16

244

מעיין  2000סניף מגדל העמק 35

מגדל העמק

הזית 1

245

מעיין 2000

ירושלים

ים סוף 17

246

סנהדריה

ירושלים

ים סוף 101

247

שפע ברכת השם זית רענן 35

ירושלים

זית רענן 1

248

חסד לאלפים עוזר יבוא ושיווק

ביתר עילית

בן זכאי 16

249

מעיין  2000מעלה אדומים

מעלה אדומים

פרי מגדים 19

250

מעיין  2000יפו קיסר

ירושלים

יפו 212

251

שפע ברכת השם ברוק ביתר עילית 2

ביתר עילית

הרב ברוק בן-ציון 7

252

פישל סטור

ביתר עילית

הרב שך 34

253

חסד לאלפים רבי עקיבא

ביתר עילית

רבי עקיבא 13

254

מעיין  2000מרכז כלל 13

ירושלים

אגריפס 40

255

חסד לאלפים עוזר באבא סאלי

ביתר עילית

הבבא סאלי 22

256

חסד לאלפים רמות

ירושלים

מעלות כיסופים 801

257

שמואל שפע ברכה

ירושלים

פארן 7

258

מעיין  2000סניף קניון מעלה אדומים

מעלה אדומים

הרכס 1

259

שפע ברכת השם המגיד 18

ביתר עילית

המגיד ממזריטש 38

260

שפע ברכת השם בן איש חי 22

בית שמש

בן איש חי 39

261

חסד לאלפים הרב ש''ך

ביתר עילית

הרב שך 34

נספח ג'  -טופס אישור קבלת פרס
 .1שם פרטי_____________________ :
 .2שם משפחה_____________________ :
 .3ת.ז_____________________ :.
 .4גיל_____________________ :
 .5כתובת_____________________ :
 .6טלפון_____________________ :
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 .7מספרי החשבונית____________________________________ :

הפרס_____________________ :
 .1אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון פעילות "חנוכסף".
 .2אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על
הגדרת זוכה ,בהתאם לתנאי התקנון.
 .3אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות
ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
 .4אני מאשר כי קיבלתי את הפרס.
 .5באישורי בדבר זכייתי בפעילות ,מצהיר/ה אני בזאת כי ידוע לי ,כי זכייתי יכול שתסוקר
ותפורסם באמצעי התקשורת השונים .הנני נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטיי
כאמור לעיל וכן אני מצהיר/ה כי המידע שאני מעביר/ה ,מועבר מרצוני החופשי וכי אינני
מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.
 .6אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של עורכת הפעילות ו/או של העוזרת לעורכת
הפעילות ו/או של מפעילת קו הפעילות ,ואיני קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם
ומנהליהם.

תאריך 2019 , ____________ :חתימה____________________ :
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