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 תקנון מבצע הגרלה – ומגרילים פונים

 

 הגדרות .1

 או "טבורית")להלן:  בע"מ דם טבוריהמאגר המרכזי ל –טבורית  –" הגרלהעורכת " .1.1

 (. "עורכת ההגרלה"

רח' , אייל חיאט, זולטי, נייגר ושות' YINGKEעו"ד אמיר זולטי, משרד עו"ד  – "המפקח" 1.2

 .אביב-, רמת החייל, תל32הברזל 

 . 20.11.2018 – 20.8.2018 – "ההגרלהמבצע תקופת " 1.3

 מבצע ההגרלה יחולק לשלושה סבבים, לפי התאריכים הבאים:

 19.9.2018 – 20.8.2018סבב ראשון: 

 20.10.2018 - 20.9.2018סבב שני: 

 20.11.2018 - 21.10.2018סבב שלישי: 

כל אחד מהסבבים השני והשלישי, שבעה ימים לפחות טבורית רשאית להודיע על ביטול 

 הסבב הקרוב. ההודעה תתבצע בדף הנחיתה של ההגרלה באתר טבורית.לפני תחילת 

שבמהלך תקופת המבצע + 18בגילאי בני זוג בהריון )גבר או אישה(  – "הזכאים להשתתף" 1.4

, או הצטרפו כלשהית לראשונה בדרך פנו לקבלת מידע על שירות שימור דם טבורי בטבורי

יובהר, כי פונים אשר עונים על אחד או יותר מהקריטריונים  .לשירות שימור דם טבורי

 :לא ישתתפו במבצעהבאים 

 ולא הצטרפו לשירות  פנו לטבורית במהלך ההיריון הנוכחי לפני תחילת המבצע

 .במהלך תקופת המבצע

 .האישה לא בהריון 

  דם טבורי בטבורית.  על שירות שימורמלא מסרבים לקבל מידע 

 .www.taburit.co.il ,טבוריתאתר האינטרנט של  –האתר של עורכת ההגרלה" " 1.5

תוגרל לעיל,  1.3המוזכרים בסעיף הראשונים מבין הסבבים הסבבים  בשני – "הפרס" 1.6

לידה חבילת תוגרל . בסבב השלישי ₪ 1,550עריסת תינוק מבית עריסות השחר בשווי 

את  לא ניתן להמיר. ₪ 1,500לאם ולתינוק בשווי  mineneהמותג מוצרי המורכבת מ

יהיה הזוכה רשאי להמיר  mineneאת חבילת הלידה של מוצרי  בשווה ערך כספי. העריסה

 .)אך לא בכסף( בשווי זהה mineneבשובר לרכישת מוצרים באתר 

 

 

http://www.taburit.co.il/


 

 פרשנות 2

 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים .2.1

האינטרנט הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר  , לרבות בעיתונותהגרלהכלשהם בדבר ה

 .הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין , תגברנהשל החברה

לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה  בלשון זכר בתקנון זה השימוש הינו .2.2

 ו/או רבים.

 הגרלההשתתפות ב .3

 :כדלקמן לופעש לי ,הגרלהעל מנת להשתתף ב

ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של עורכת  .3.1

  לטבורית פרטי המשתתףמסירת ההגרלה. יובהר, כי ההשתתפות בהגרלה באמצעות 

בתקופת מבצע בדרך כלשהי )טלפון, אתר אינטרנט, הסכם הצטרפות לשירות וכו'( 

 , מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה.ההגרלה

בתנאי הזכאות להשתתף בהגרלה עומד המשתתף ההשתתפות בהגרלה מותנית בכך ש .3.2

 הוראות תקנון זה.יתר וב

  שיטת ההגרלה .4

בכל  21 -ימים המתחילים ב 7במהלך  יערכוי ות במסגרת מבצע ההגרלותחודשי הגרלותשלוש 

 20.8.2018ההגרלה שבין לגבי תקופת , דוגמאלו מסתיים סבב המבצע הרלוונטי. חודש קלנדרי ב

במשרדי . ההגרלה תתקיים 27.9.2018-ל 21.9.2018תיערך ההגרלה בתקופה שבין  19.9.2018-ל

רלות . ההגתורה טבוריתקום אחר עליו או במ, , רמת השרון55הנביאים ברח'  טבורית

  באופן הבא: אחד פרסוגרל י במסגרת כל אחד משלושתןובפיקוח המפקח, תתקיימנה 

ימוספרו באמצעות מספר סידורי בסדר כרונולוגי בהתאם למועד  הזכאים להשתתףכל  .4.1

דם טבורי )לפי המאוחר שבו פנו לטבורית לקבלת מידע או התקשרו בהסכם לאיסוף 

לכל משתתף . ("המשתתפים")להלן:  ממוחשב יוכנסו למאגר משתתפיםמביניהם( ו

 ייצגו בהגרלה שתבוצע בפועל. יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור, ומספר זה

מספר אחד באמצעות תוכנה לבחירת מספרים אקראיים  יוגרלהגרלה, כל במועד ביצוע  .4.2

(Random Number Generator Pro .) מספר, תיעשה בדיקה שהביצוע ההגרלהלאחר 

. ככל עומד בתנאי הזכאות להשתתפות בהגרלהצג משתתף אשר ישעלה בגורל מי

צג משתתף שאינו עומד בתנאי הזכאות ישעלה בגורל מי מספרשיימצא כי שה

עד שיעלה בגורל וחוזר חלילה, , חדש באותו האופן מספריוגרל  להשתתפות בהגרלה,

 . העומד בכל תנאי הזכאות להשתתפות בהגרלהצג משתתף יהמי מספר

, ("הזוכה המקורי")להלן:  בה הלעיל ובחירת הזוכ לאחר קיום ההגרלה האמורה .4.3

ה אשר יבואו במקום הזוכ ( מועמדים נוספים לזכייה3) שלושהאותה השיטה, ב ויבחר



 לא יאותר ו/או במידה וזכייתו תבוטל בהתאם ה המקוריבמידה והזוכ המקורי

להוראות תקנון זה ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם 

ולא  המקורי אותר הזוכהלמען הסר ספק, (. "היהמועמדים החלופיים לזכי": )להלן

 .שהוכללפרס  זכאים לזכייה יםפילוועמדים החלא יהיו המ -בוטלה זכייתו 

 .בהתאם להיתר הכללי תערך הגרלהכל  .4.4

שיקול דעתו  מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי .4.5

 .אחרת הבלעדי בדבר הזכות לפרס, מכל סיבה הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית

 איתור הזוכים והענקת הפרס .5

הודעה טבורית לזוכה  תשלח לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכה באופן האמור לעיל .5.1

תשלח הודעה תיידע את הזוכה בטלפון ו/או ו/או  דוא"ל באמצעות אודות הזכייה

, ההצטרפות לשירותלקבלת מידע/בהתאם לפרטים שצוינו בעת הפנייה ל והכ, בדואר

תפעל בשקידה  בנוסף, טבורית. טבורית דף הפייסבוק שלושמו של הזוכה יפורסם ב

פנייה לקבלת מידע או השמסר בעת לפרטים  בהתאם ראויה וסבירה לאיתור הזוכה

 , לשם מתן הודעה בדבר זכייתוהסכם לאיסוף דם טבורי שנחתם עמומצוינים באשר 

  בהגרלה.

מבצע פרסום תוצאות יום ממועד  30ככל שלא יהיה ניתן לאתר את הזוכה תוך  .5.2

/ יום משלוח ההודעה  בדבר זכייתו או מיום שיחת הטלפון / פנייה בדוא"ל ההגרלה

רשאית להפקיע את זכאות  עורכת ההגרלהתהיה , , לפי המאוחר מהםלזוכה בדואר

   . לעיל 4.3ולנהוג כאמור בסעיף  פרסהמקורי לקבל את ההזוכה 

)או במקום  רכת ההגרלהועלהתייצב במשרדי  הוא יהיה רשאילאחר איתור הזוכה,  .5.3

הזוכה יהיה רשאי לאסוף את . פרסה ת אחר שייקבע על ידי עורכת ההגרלה( ולקבל א

תהיה  ,לבקשת הזוכה על זכייתו.ום( מן המועד בו קיבל הודעה שים יי)ש 60הפרס תוך 

במידה והדבר  עורכת ההגרלה זכאית, אך לא חייבת, להאריך את המועד לקבלת הפרס.

יהיה מקובל על עורכת ההגרלה והזוכה, הפרס יישלח למענו של הזוכה ע"י שליח או 

 בדואר.

אשר המפקח החליט על ביטול  /אוו לעיל הנקוב הזמן פרק בתוך אותר לא אשר זוכה .5.4

 לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד זכייתו, לא יהיה זכאי

הגרלה תפעל לאיתורו כאמור הגרלתו ועורכת ה כזוכה, בהתאם לסדר חלופי לזכייה

 .חוזר חלילהלעיל ו

 מפקח .6

אי הבנה, ספק  אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה שלהא יהמפקח  .6.1

או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין 

 .זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף  .6.2

 עם הכרעת המפקח. כל טענה ו/או תביעה בקשרמוותר בזאת על 



 

 כללי .7

פנייה לקבלת מידע על שירות שימור דם באמצעות התקשרות ב הגרלהבהשתתפותו ב .7.1

מסכים, מאשר ומצהיר  ,ההגרלה תעורכהסכם לאיסוף דם טבורי עם טבורי, או ב

התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו,  המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את

להשתתף כי תקנון זה יחול  וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה

   .עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

 על , ככל שיחול,כל תשלום מס מסוג שהוא, ו/או היטל ו/או אגרה שיחולישא בהזוכה י .7.2

 .בעטיוהפרס או 

הקשורים לאיכות הפרס ו/או השירות  עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או .7.3

 עדית בכל הקשור לאמור הינה על יצרני המתנות.והאחריות הבל יםלפרס

הא רשאי לבטל את זכייתו ידין, המפקח  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל .7.4

מעשה שאינו כדין בהתאם  תוך ביצוע עבירה או תוך ביצועבפרס  של משתתף אשר זכה

 .חולק הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזהלדרוש את השבת כן ו ,לשיקול דעת המפקח

, פוטרים את עורכת ועמדים החלופיים לזכייההמשתתפים, לרבות הזוכים ו/או המ .7.5

טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר  ההגרלה ו/או את המפקח מכל

 .והשימוש בו ובמסגרת מימוש הפרס זה מבצע הגרלהשנגרם להם או לרכושם במסגרת 

 או ההגרלה ממבצע חלקיםעת  בכלבטל ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות ל עורכת .7.6

 . והכל בכפוף לאישור המפקח ,עדיכולו, על פי שיקול דעתה הבל ההגרלה מבצע את

למנוע השתתפותו של כל אדם ו/או גורם עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות  .7.7

 .הבהגרלה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת

 רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת מבצעעורכת ההגרלה  .7.8

 "(.שינוי תנאי המבצעהמוחלט )להלן: " , סוג הפרס, על פי שיקול דעתהההגרלה

, לא תהא כל טענה או ו/או המועמדים החילופיים לזכייה לזוכים למשתתפים, לרבות .7.9

תנקוט עורכת  ו/או לפעולות בהן ההגרלה זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי מבצע

 .ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם

שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך  עורכת ההגרלה רשאית, על פי .7.10

זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל  ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת

 .משתתף לפרס כלשהו ולמימושוה מועד אחר העולה בקשר עם זכות

ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את  המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר .7.11

הקשורה במישרין ו/או  עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

 .ו/או לפרס ו/או למימושו ההגרלה בעקיפין למבצע



קלה, איחור וכד', שמקורם המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל ת .7.12

התקשורת הטלפוניות והממוחשבות  בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות

סעד ו/או זכות  או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל

 .ו/או תרופה

ומאשר שידוע לו, כי עשויים להתרחש  רוצה להשתתף מצהיר, מסכיםההמשתתף ו/או  .7.13

, לרבות בביצוע ההגרלה ו/או בחלוקת הפרסים ושים ו/או הפרעות ו/או תקלותשיב

, ההגרלה זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי מבצע שיבושי דפוס ו/או של לוחות

ו/או לזכות בפרס  ההגרלה במבצע אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף

בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל 

 .בגינם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד

 אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם ההגרלהההשתתפות במבצע  .7.14

 , עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובניר הכללי()כהגדרת מונח זה בתוספת להית

 .מדרגה ראשונה משפחותיהם

השתתפות וקבלת  כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר .7.15

ו/או מצולם באמצעי  הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם

כל דין, וכי בהשתתפותו  פיהתקשורת השונים, לרבות בעיתונות, באתר האינטרנט על 

 מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו ההגרלה במבצע

לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות 

 פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה. במסגרת

, רמת 55ברח' הנביאים  טבוריתכפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי  ההגרלה מבצע .7.16

וכן באתר ;  אביב-, רמת החייל, תל32רחוב הברזל -בכתובת  במשרדי המפקח השרון;

 .www.taburit.co.ilהאינטרנט של עורכת ההגרלה, 
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