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הגדרות

.1
.1

"תקופת המבצע":
המבצע יחל ביום  11בפברואר ( 2020ט"ז בשבט ה'תש"פ) בשעה  7:00ויסתיים ביום  15במרץ 2020
(י"ט באדר ה'תש"פ) בשעה  .23:59תיבת הדוא"ל והפקס של המבצע יפעלו בכל ימות השבוע .עורכת
המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או
לקטוע את תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה עורכת
המבצע לעשות כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר עורכת המבצע ולא תידרש כל הודעה נוספת
מצידה.
"המבצע":
מבצע נושא פרסים בשם "תחפואסם" הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"עורכת המבצע" או "אסם":
קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם .60850
"העוזרת לעורכת המבצע":
חברת י.ל .אפיקים פרסומאים בע"מ ,מס' חברה  51-249773-6מרח' בן גוריון  ,17בני ברק.
"משתתף"" /משתתפי המבצע":
בגיר או קטין שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופוסו החוקי ,הבוחר להשתתף במבצע והנוטל חלק
בתחרות ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
"תיבת הדוא"ל"
תיבת דוא"ל שכתובתה  purim@ilafikim.co.ilאשר תהיה פעילה במהלך תקופת המבצע בכל
ימות השבוע ובאמצעותה יוכלו המשתתפים להשתתף בתחרות כמפורט בתקנון זה .יובהר כי לאחר
תקופת המבצע תיבת הדוא"ל לא תהיה פעילה באופן המאפשר השתתפות במבצע .העוזרת לעורכת
המבצע הינה המפעילה של תיבת הדוא"ל .בין יתר פעילותיה ,תאגור גם את המידע המתקבל בתיבת
הדוא"ל.
"הפקס"
פקס שמספרו  03-5797774אשר יהיה פעיל במהלך תקופת המבצע בכל ימות השבוע ובאמצעותו
יוכלו המשתתפים להשתתף בתחרות כמפורט בתקנון זה .יובהר כי לאחר תקופת המבצע הפקס
לא יהיה פעיל באופן המאפשר השתתפות במבצע .העוזרת לעורכת המבצע הינה המפעילה של
הפקס .בין יתר פעילותיה ,תאגור גם את המידע המתקבל בפקס.
"הפרטים האישיים"
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התמונה וכל פרט אשר ישלח משתתף לתיבת הדוא"ל או לפקס ,לרבות שם מלא ומספר טלפון.
"הפרסים"
פרסים כספיים אשר יוענקו לזוכים באמצעות שיק במשרדי חברת י.ל .אפיקים פרסומאים בע"מ
על פי הוראות תקנון זה ,אשר יכללו את הפרסים המפורטים בנספח א' לתקנון זה .לעורכת המבצע
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.
"מועד הבחינה"
לצורך קביעת הזוכים על פי תקנון זה תערך בחינה לאחר תום תקופת המבצע ועד ליום  5באפריל
( 2020יא בניסן ה'תש"פ) (להלן" :מועד הבחינה") .בתום מועד הבחינה יקבעו עשרים ( )20זוכים.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועד הבחינה.
"אתר אסם"
אתר האינטרנט שכתובתו .www.osem.co.il

כללי ונספחים

.2
.2

.3

לתקנון זה מצורפים:
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון
.2.1
ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה
מלאה לכל האמור בו.
הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
.2.2
הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם
.2.3
לנקבה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך
.2.4
בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה.
רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
.2.5
נספח א'  -סוגי הפרסים.
נספח ב'  -טופס אישור קבלת פרס.

ההשתתפות במבצע
.3

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

כל משתתף מוזמן ליצור תחפושת ,מקורית או על פי עלון התחפושות שיפורסם
בעיתונות ו/או באינטרנט על ידי העוזרת לעורכת המבצע (להלן" :עלון
התחפושות") ,המורכבת מאריזות של מגוון החטיפים המשווקים על ידי אסם.
המשתתף ישלח תמונה שלו ,לבוש בתחפושת שיצר כאמור לעיל (להלן:
"התמונה") ,בצירוף שם מלא ומספר טלפון לתיבת הדוא"ל או הפקס.
התמונה לא תכיל אמירות או התבטאויות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או
תכנים מיניים ,לשון רע ,מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או
כל אמירה ו/או כיתוב ו/או פעולה שעלולים לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו
ולא תכיל כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ,סימן מסחר או כל זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל.
לעניין מדיניות הפרטיות החלה על הפרטים האישיים ראו סעיף  5להלן.
בעצם שליחת הפרטים האישיים לתיבת הדוא"ל או לפקס מצהיר המשתתף
ומאשר ,כי:
קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן (לרבות כל שינוי שיעשה בהן)
ומבקש להשתתף במבצע בהתאם להן ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים
המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
הוא בעל מלוא הזכויות בתמונה אותה שלח לתיבת הדוא"ל או לפקס .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מצהיר בזאת המשתתף ,כי התמונה (ולרבות תחפושת
המופיעה בה) היא רעיון מקורי שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור לשליחתה,
וכי אין בה (או בהצגתה ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים ,סימן מסחר ו/או של
איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל ואין בתמונה
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3.8

3.9

3.10

.4

אמירות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה
שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו.
שליחת התמונה על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית ,והוא מתחייב
לשפות את עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ,עובדיה ,מנהליה או מי
מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להן  -ובכלל
זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  -בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד
התמונה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בה.
בעצם שליחת התמונה לתיבת הדוא"ל או לפקס מקנה המשתתף ,בין אם זכה ובין
אם לאו ,ואף אם בוטלה השתתפותו במבצע מכל סיבה שהיא ,את מלוא הזכויות
בתמונה (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לעורכת המבצע ,ובכלל זה מאשר הוא
לעורכת המבצע לעשות ,אם תבחר בכך ,כל שימוש בתמונה ,לרבות העתקתה,
הפצתה ,שיווקה ,מסירתה לציבור ,עיבודה ,עריכתה וכל כיוצ"ב ,וזאת בכל דרך
בה תבחר עורכת המבצע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והכל  -ללא תמורה למשתתף.
מובהר ,למען הסר ספק ,כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש
כאמור בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של
משתתף כלשהו  /קבוצת משתתפים כלשהי במבצע 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 המבצע רשאית לבטל
את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה
ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר עם האמור לעיל.

מהלך המבצע ופרסים
.4.1

.4.3

.4.4

.4.5
.4.6

.5

בין המשתתפים אשר שלחו את הפרטים האישיים במהלך תקופת המבצע (להלן:
"משתתפים זכאים") ,וכן מילאו אחר כל הוראות התקנון ,תתקיים תחרות (לעיל
ולהלן" :התחרות") במסגרתה יבחרו עורכת המבצע והעוזרת לעורכת המבצע ,על
פי שיקול דעתן הבלעדי ,באמצעות פאנל שופטים מטעמן ,עשרים ( )20זוכים ,אשר
לדעתן הציגו את התחפושות היצירתיות והמושקעות ביותר (לעיל ולהלן:
"הזוכים" או "הזוכה").זהות הזוכים תיקבע על פי החלטת פאנל השופטים במועד
הבחינה כאמור לעיל ,בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
לצורך חלוקת הפרסים ,העוזרת לעורכת המבצע תקבל לידיה את זהות הזוכים.
לאחר מועד הבחינה העוזרת לעורכת המבצע ,בהתאם לפרטים האישיים
הרלוונטיים שנשלחו לתיבת הדוא"ל או הפקס ,תודיע לזוכים באמצעות הטלפון
על דבר זכייתם .העוזרת לעורכת המבצע תעדכן את הזוכים כי עליהם לגשת
לכתובת כפי שתימסר לזוכים ,וזאת לצורך קבלת הפרס ,בכפוף למילוי התנאים
המפורטים להלן .העוזרת לעורכת המבצע תפעל לפנות אל הזוכים כאמור בלפחות
שלושה ( )3ניסיונות פנייה לזוכה הרלוונטי .ככל שלא יהיה מענה בניסיונות
הפנייה של העוזרת לעורכת המבצע ,עורכת המבצע והעוזרת לעורכת המבצע יהיו
רשאיות לבחור זוכה חלופי.
כתנאי לקבלת הפרס על כל זוכה להציג את תעודת זהותו ולחתום על אישור קבלת
פרס בנוסח המצורף כנספח ב' לתקנון זה .יובהר ,כי עורכת המבצע תהא רשאית
להתנות את מימוש הפרסים בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי שאלו יימסרו
על ידה או על ידי העוזרת לעורכת המבצע.
הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.
זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי.

מדיניות פרטיות
.5

5.1

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו במבצע ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים
אשר נמסרו ו/או יאספו במהלך המבצע ,לרבות הפרטים האישיים (להלן:
"המידע") ישמשו את עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע לצורך ניהול
המבצע והענקת הפרסים ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
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5.2
5.3

5.4

5.5

.6

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי
ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע 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 המידע (אך מובהר,
כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב)
ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי בנוסף לשימוש שיעשה במידע ,אגירתו והעברתו
על פי תקנון זה ,עורכת המבצע עשויה ותהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור,
לאגור אותו במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א)1981-
וכן להעבירו לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים
עסקיים ,כמפורט במדיניות הפרטיות של עורכת המבצע (אותה ניתן למצוא באתר
אסם) והכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורכת המבצע תהא רשאית להעביר
את המידע אל מחוץ לגבולות המדינה.
עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע 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 המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע אינן מתחייבות ,כי
השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע
שייאסף בהקשרים אלה.
המבצע ומתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת
שונים ,לרבות לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את
הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום זהותו (לרבות תמונתו) ולסיקור
מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה (זולת הפרס ,ככל
שיוענק לו לפי הוראות תקנון זה) .מובהר ,למען הסר ספק ,כי למשתתף לא תעמוד
כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.

אחריות
.6

.6.1

.6.2

.6.3
.6.4
.6.5

.7

עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או מי מטעמן ,אינן מתחייבות ,כי
המבצע 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 במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת המבצע ו/או
העוזרת לעורכת המבצע אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין
כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת
המבצע.
עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע 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 המבצע יינתן שיקול
דעת מלא לעורכת המבצע להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או
לבצע כל פעולה בקשר למבצע.
עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל
אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם הפרסים ,ולא יהיו חייבים למשתתף כל
פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה
בקשר לחוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים.

קניין רוחני
.7
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.7.1

.8

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במסגרת המבצע ,לרבות בעלון
התחפושות ובאתר אסם ,הם קניינה של עורכת המבצע או קניינו של צד שלישי
שהתיר לעורכת המבצע את השימוש .המשתתפים במבצע אינם רשאים לעשות כל
שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור ,לרבות להעתיק ,להפיץ ,להציג
בפומבי ,לשנות ,ליצור יצירות נגזרות (למעט יצירת תחפושות לצורך השתתפות
במבצע על פי ובכפוף לתקנון זה) ,על ידם או בשיתוף עם צד שלישי ,בכל אמצעי
שהוא ,ללא קבלת הסכמת עורכת המבצע מראש וכתב.

מיסים
.8

.8.1

.8.2

.9

יתכן 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.
עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס
החל עליהם בגין הפרסים (ככל שחל) בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או
עד בסמוך למועד אחר עליו תודיע להם עורכת המבצע ,לפי שקול דעתה .לא שילם
הזוכה את המס כאמור ,לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

הדין החל וסמכות השיפוט
.9

.9.1
.9.2

.10

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

שונות
.10

.10.1

.10.2
.10.3

.10.4

.10.5
.10.6
.10.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש
ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי
מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות
ו/או תרופה.
לא ישתתפו במבצע עובדי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ובני
משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.
עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי
צפוי שייווצר במהלך המבצע ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו
ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות
את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או להאריכו מעבר
לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .עורכת
המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת
באתר אסם.
עורכת המבצע 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 המבצע (לרבות החלטות שהתקבלו ביחד עם
העוזרת לעורכת המבצע) ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת ,ומהוות ראיה מכרעת
שאין אחריה דבר.
בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר
כלשהו של המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
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.10.8

ניתן לעיין בתקנון המבצע ,בכפוף לתיאום מראש ,גם במשרדי אסם ,בכתובת רח'
הרימון  ,2א.ת .חבל מודיעין וכן אצל העוזרת לעורכת המבצע ברח' בן גוריון 17
בני ברק.
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נספח א'  -סוגי הפרסים
(בכפוף להוראות התקנון)
סוג הפרס*
חמש מאות שקלים חדשים
()₪ 500

*הפרסים יוענקו לזוכים באמצעות שיק.
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מספר
הפרסים
במבצע

מספר הזוכים
בפרס

20

20

נספח ב'  -טופס אישור קבלת פרס

 .1שם פרטי_____________________ :
 .2שם משפחה_____________________ :
 .3ת.ז_____________________ :.
 .4גיל_____________________ :
 .5כתובת_____________________ :
 .6טלפון_____________________ :
אישור קבלת פרס – מבצע "תחפואסם"
 .1אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון מבצע "תחפואסם".
 .2אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף וכן על הגדרת
זוכה ,בהתאם לתנאי התקנון.
 .3אני מאשר כי קיבלתי את הפרס בגין זכייתי במבצע (שיק על סך חמש מאות שקלים חדשים
( ,))₪ 500וכי ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או נוסף בגין זכייתי כאמור.
 .4אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או מי מטעמן בקשר עם
זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
 .5באישורי זה ,מצהיר/ה אני 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 המבצע ו/או של העוזרת לעורכת
המבצע ,ואיני קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם ומנהליהם.
חתימה____________________ :

תאריך2020 , ____________ :
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