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הודעות מאת מפעל הפיס
תכנית מסגרת להגרלות "חישגד" 2005
מבוא ודברי

הסבר

 .1מפעל הפיס עומד להנהיג שיטת הגרלה חדשה של כרטיסי חישגד ― הנקראת "חישגד אלקטרוני" ― שתבוצע באמצעות
מסופים המופעלים ע"י מחשב מקומי המקושר למערכת מחשוב מרכזית.
 .2מערכת המחשוב המרכזית תתנהל באופן עצמאי ,בנפרד ובמנותק ממערכת המחשוב המקוונת של מוצרי פיס
האחרים.
 .3הלקוח יוכל להפעיל את שיטת ההגרלה החדשה בשבתו מול מסוף ,כשעל המסך תופיע אנימציה של כרטיסי חישגד,
בדומה לאלה הידועים בציבור ככרטיסי גירוד מודפסים מנייר.
 .4נקודות המכירה להשתתפות בהגרלות "חישגד אלקטרוני" יהיו בתוך בתי עסק שנבחרו במיוחד למטרה זו ,לנוחיות
קהל המשתתפים ,שלא בתוך נקודות המכירה המסורתיות בביתנים ובקניונים.
 .5כללי ההשתתפות בהגרלות "חישגד אלקטרוני" ניתנים בפרק ב' בתכנית זו.
 .6המבוא ודברי ההסבר אינם מהווים חלק מהתכנית.

פרק א'
 .1הגדרות
בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין
או מהקשר הדברים:
”המפעל" – מפעל הפיס;
"כרטיס" – כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק במסגרת סדרה פלונית לפי סעיף ;3.1
"מספר הזיהוי הסמוי" – מספר הזיהוי של הכרטיס המודפס מתחת לשכבת הציפוי;
"סמלי המשחק הסמויים" – המספרים ,הסמלים ,הסימנים וסכומי הכסף המודפסים על הכרטיס מתחת לשכבת הציפוי,
למעט מספר הזיהוי הסמוי;
"מוכ"ז" – המחזיק בכרטיס;
"פרסום ברבים" – פרסום בילקוט הפרסומים ו/או בשני עיתונים יומיים ,לפחות ,ו/או בנקודות המכירה ,הכל כמפורט
בסעיף  ,19לפי העניין;
"סדרה" – כל אחת מסדרות הכרטיסים שהמפעל ינפיק על פי תכנית זו;
"סטאטוס" – סטאטוס "פעיל" או כל סטאטוס אחר שייקבע לכרטיס פלוני או לחבילת כרטיסים או לכל יחידת אריזה
אחרת ,כמפורט להלן בתכנית זו;
"תדפיס בירור זכייה" – התדפיס שיפיק המסוף בנקודת מכירה בשעת בדיקת זכיות במסוף ,כאמור בסעיף .6.5
.2

.3

תחולה
2.1

תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שייקבע כאמור בסעיף .33

2.2

כל סדרה תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע בהודעה שתפורסם ברבים.

הנפקת סדרות של הכרטיסים
3.1

2798

המפעל ינפיק סדרות של כרטיסי הגרלה "חישגד" שבכל אחת מהן תהיה כמות כרטיסים כפי שהמפעל יקבע
מעת לעת בהודעה שתפורסם ברבים ,כולל הרכב הפרסים הכלול בכל סדרה וסדרה.
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3.2

המפעל רשאי להנפיק במסגרת סדרות אלה תת-סדרות נוספות ,וזאת לאחר שיפרסם את כמות הכרטיסים
הכלולים בכל תת-סדרה שתונפק כאמור ,בהודעה שתפורסם ברבים.

3.3

כל סדרה תובחן מהסדרות האחרות על-ידי מספר סידורי )או מספר מזהה אחר( וכן לפי שם ייחודי שינתן
לכל סדרה.

3.4

תחילת מכירתם של הכרטיסים בסדרה פלונית תהיה בתאריך תחילת תוקפה של הסדרה ,כאמור בסעיף
.2.2

3.5

הפרסים בכל סדרה יוכלו להיות כספיים ו/או חפציים ו/או הזכות לקבלת שירות מסויים ו/או זכות כניסה
לאירועים מסויימים ו/או כל טובת הנאה אחרת ,שתיקבע בהודעה על הנפקת סדרה ו/או בגוף הכרטיס ו/או
בתקנון שייקבע לפי סעיף .21.2

דרכי מכירת הכרטיסים
4.1

מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה על-ידי המפעל במישרין או על-ידי אנשים או גופים אחרים שהמפעל
יאשר לשם כך ]"זכיינים מורשים"[.

4.2

להסרת ספק מובהר בזה ,כי שום זכיין מורשה ,אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל לעניין כלשהו,
ואינו מוסמך או מורשה על-ידי המפעל או מטעמו למסור כל ידיעה או להציג כל היצג או לתת כל ערובה
בשמו של המפעל ,או מטעמו ,או לחייב את המפעל בחבות כלשהי.

4.3

במהלך העברת הכרטיסים מהמפעל אל המשווקים או מהם אל הזכיינים המורשים ,וכן במשך הזמן
שהכרטיסים מאוחסנים אצלם ,בטרם הוצאתם למכירה ,יהיו הכרטיסים חסרי תוקף ― מבחינת זכאות הרוכש
לקבלת פרס כלשהו בגינם – וזאת עד אשר יעברו הכרטיסים פעולת "הפעלה" )"אקטיוואציה"( כאמור בסעיף
.4.4

4.4

החליט זכיין מורשה להוציא חבילת כרטיסים למכירה ,עליו לבצע באמצעות המסוף שבנקודת המכירה,
פעולת "הפעלה" שתקנה לחבילת סטטוס "פעיל" .משעה זו ואילך יהיה לכל הכרטיסים שבחבילה זו תוקף
מלא לשם מכירתם ללקוחות ,כולל בדיקת קיום זכיות בהם ,ותשלום הזכיות הגלומות בהם )אם לאחר הסרת
שכבת הציפוי יתברר שיש זכייה( ,וזאת כל עוד לא נקבע להם סטטוס אחר המגביל או שולל אחת או יותר
מפעולות אלה.

צורת הכרטיס ומחירו
5.1

על פני כל כרטיס תהיה )בין היתר( שכבת ציפוי אטומה ,אחת או יותר ,כשמתחתה מודפסים מספרים,
סמלים ,סימנים או סכומים ,שהם סמלי המשחק הסמויים ,וכן מספר זיהוי ,שהוא מספר הזיהוי הסמוי ,אשר
בעת הנפקת הכרטיסים יהיו בלתי נראים לעין ,ויתגלו רק לאחר הסרת שכבת הציפוי ,כאמור בסעיף .5.2

5.2

לשם חשיפתם לעיון של סמלי המשחק הסמויים ומספר הזיהוי הסמוי שבכרטיס ,על המוכ"ז להסיר ממנו את
שכבת הציפוי ,וזאת על ידי גירודה בעדינות במטבע )או בחפץ מתכתי אחר(.

5.3

מחירו של הכרטיס יהיה הסכום שיודפס עליו כמחיר הכרטיס.

5.4

כן יודפסו בכל כרטיס )בצד האחורי או הקדמי( בר-קוד ומספרים או סימנים אחרים ,אשר באמצעותם יבדוק
הזכיין המורשה אם יש בכרטיס זכייה ובאיזה סכום.

בדיקת קיום התנאי לזכייה בכרטיס
6.1

על פניו ו/או על גבו של כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום התנאי הקובע ,לפיו הכרטיס מכיל זכייה
או לא.

6.2

לאחר הסרת שכבת הציפוי על המוכ"ז למסור את הכרטיס לידי זכיין בנקודת מכירה ,כדי שיבדוק את
הכרטיס במסוף המקוון ,המחובר בתקשורת למערכת המחשב המרכזית של המפעל ,ואם יתגלה שבכרטיס
הנבדק נתקיים התנאי לזכייה ― יזכה הכרטיס בפרס הגלום בו ,והפרס ישולם למוכ"ז מיד ,ובכפוף להוראות
הסעיפים  9 ,8ו 10-להלן.

ילקוט הפרסומים  ,5400כ"ב באייר התשס"ה31.5.2005 ,

2799

.7

.8

6.3

בדיקת הזכייה כאמור ,אפשרית אך ורק בשעה שקיימת תקשורת פעילה בין המסוף שבנקודת המכירה לבין
המחשב המרכזי )בשעות העבודה הרגילות(.

6.4

אם יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכייה – לא יזכה אותו כרטיס בפרס כלשהו.

6.5

בשעת ביצוע בדיקה במסוף בנקודת המכירה לשם בירור קיום זכייה בכרטיס ,יפיק המסוף תדפיס ובו הודעה
על תוצאות הבדיקה )"תדפיס בירור זכיות"(.

6.6

אם ההודעה בתדפיס בירור הזכיות תהיה "פנה אל מפעל הפיס" ,יהיה על המחזיק בכרטיס לפנות עם
הכרטיס למשרד הראשי של המפעל לשם בירור נוסף.

כמות הפרסים וסכומיהם בכל סדרה
7.1

מספר הכרטיסים בסדרה פלונית ,שיזכו את המוכ"ז שלהם בפרס ]"הכרטיסים הזוכים"[ ,והסכום הכולל של
הפרסים יפורטו בהודעה שתפורסם לפי סעיף .3.1

7.2

מובהר בזה כי המפעל רשאי להמשיך ולמכור כרטיסי הגרלה "חישגד" מכל סדרה גם לאחר שהפרס הראשון
באותה הסדרה שולם על ידו.

7.3

בהתאם לאמור בסעיף  ,7.2יודפס ,על כל כרטיס )בצד האחורי או הקדמי( המלל הבא" :כרטיס זה עשוי
להימכר לך גם לאחר שהפרס הראשון של סדרה זו שולם" .מובהר כי אין בהעדרו של מלל זה מהכרטיס כדי
לגרוע מהוראת סעיף .7.2

7.4

האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף .18

תשלום הפרסים

2800

8.1

נתגלה כרטיס המזכה בפרס כספי ,ישולם סכום הפרס ,שבו מזכה אותו כרטיס לידי המוכ"ז של אותו כרטיס,
לפי דרישתו של אותו מוכ"ז וכנגד מסירתו של אותו כרטיס לידי "משלם הפרס" כהגדרתו בסעיף  ,8.8וזאת
בכל עת לאחר גילוי הזכייה ,אך לא יאוחר מאשר  6חודשים ממועד סיום המכירה של אותה סדרה.

8.2

נתגלה כרטיס המזכה בפרס שאינו כספי ,כגון :כרטיס חינם מסוג "חישגד" מאותה סדרה או מסדרה אחרת
כלשהי ,או כרטיס הגרלה מסוג אחר של המפעל ,או פרס חפצי מסוג אחר כלשהו ,יימסר הפרס לידי המוכ"ז
― בכפוף לתנאים שבסעיף  8.1ובכפוף להוראות שנקבעו בגוף הכרטיס ,אם נקבעו.

8.3

פרס עד סך ) ₪ 250ועד בכלל( – או עד סך ) ₪ 350ועד בכלל( ― הכל בהתאם לתנאי ההשתתפות שעל גב
אותו כרטיס ― ניתן לגבות אצל כל זכיין .זכיין רשאי )אך אינו חייב( לשלם פרס עד סך ) ₪ 5,000ועד בכלל(.

8.4

כן ניתן לגבות פרס עד סך  ₪ 5,000במשרדו הראשי של המפעל או אצל כל משווק אזורי ,והכל בכפוף
להוראות תכנית זו.

8.5

פרס בסכום שבין  ₪ 5,000ועד ) ₪ 50,000ועד בכלל( – ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל או אצל כל
משווק אזורי ,והכל בכפוף להוראות תכנית זו.

8.6

פרס בסכום שבין  ₪ 50,001ועד ) ₪ 1,000,000ועד בכלל( – ניתן לגבות אך ורק במשרדו הראשי של המפעל,
כפוף לבדיקת תקינותו של הכרטיס ואמיתות הזכייה ,שתבוצע באותו יום; אם לא ניתן לבצע את הבדיקה
באותו יום ,או אם נתגלה ספק בדבר תקינות הכרטיס או אמיתות הזכייה – יחולו הוראות סעיף  8.7להלן.

8.7

פרס בסך  ₪ 1,000,001ומעלה )במידה שיהיה פרס כזה( או פרס בגין כרטיס כאמור בסיפה לסעיף  ― 8.6ניתן
לגבות אך ורק על ידי הפקדת הכרטיס הזוכה במשרדו הראשי של המפעל ,וסכום הפרס ישולם לידי המוכ"ז
של הכרטיס הזוכה בתוך  3ימי עסקים מיום הפקדת הכרטיס כאמור .לעניין זה" ,ימי עסקים" ― למעט ימי
שישי ושבתות ,ערבי חג וחגי ישראל ,או שבתון אחד שנקבע על פי חוק.

8.8

פרס שעל המפעל או משווק אזורי או זכיין לשלמו לפי תכנית זו ]"משלם הפרס"[ רשאים הם לשלמו בין
במזומנים ובין בשיק ערוך לפקודת המוכ"ז שהציג את הכרטיס לפירעון ,כשהשיק משורטט עם או בלי
הוספת המלים "למוטב בלבד"; וכל תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של הפרס.

8.9

כל פרס הניתן לגבייה במשרדו הראשי של המפעל או אצל כל משווק אזורי ,בהתאם להוראות תכנית זו,
ניתן לגבותו רק בשעות העבודה הרגילות של המפעל.
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הוראות כלליות בדבר תשלום פרסים
9.1

לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו במועד הקבוע בסעיף  8ו/או לא מילא דורש התשלום אחרי הוראות
תכנית זו ,לא יהיה משלם הפרס חייב לשלם את סכום הפרס לאותו דורש.

9.2

משלם הפרס אינו חייב לשלם פרס כלשהו בגין כרטיס זוכה כלשהו ,אם אותו כרטיס אבד ,הושמד ,הושחת,
נתקלקל ,נקרע ,נגזר או נוקב ו/או אם מספר זיהוי סמוי או סמל משחק סמוי כלשהו או הפרס המודפס
בכרטיס טושטש ,או שאינו ברור על פניו די צרכו ,באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מה מספר הזיהוי הסמוי
או סמלי המשחק הסמויים או מהות הפרס ,או סכומו ,הכל לפי העניין.

9.3

הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס ו/או כל דבר אחר בגין כרטיס כלשהו ,נתונה אך ורק למוכ"ז
בפועל של אותו כרטיס ,ולא לשום אדם אחר זולתו ,ואין נפקא מינה אם המוכ"ז של כרטיס כלשהו הינו גם
הבעלים או המחזיק כדין של אותו כרטיס ואם לאו.

9.4

להסרת ספק מודגש בזה ,כי במקרה של אבדנו או השמדתו של כרטיס כלשהו ,אין משלם הפרס חייב לשלם
או למסור את הפרס בגינו ,לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה ,ואף לא כנגד ביטחונות כלשהם ,וזאת
למרות כל האמור בכל דין הנוגע למסמכים אבודים.

 .10הזדהות דורשי הפרסים
משלם הפרס רשאי לדרוש מאת כל מוכ"ז של כרטיס הדורש את תשלום הפרס בגינו ]"דורש התשלום"[ ,להציג
למשלם הפרס את תעודת הזהות של דורש התשלום ולהרשות לו להעתיק את פרטי זהותו .סירב דורש התשלום
להיענות לדרישה זו ,רשאי משלם הפרס לעכב את התשלום עד אשר דורש התשלום ימלא אחרי הדרישה.
 .11כרטיס פגום והשבת מחירו
11.1

למרות כל האמור בתכנית זו ,לא יזכה בפרס כלשהו כרטיס אשר מספר זיהוי סמוי כלשהו ,או סמל משחק
סמוי כלשהו ,או הפרס שבו ,או כל חלק מהם ― לא הודפסו כלל ,או לא הודפסו כראוי או הודפסו בצורה
שגויה או משובשת ,או ששובשו לאחר ההדפסה ,בצורה שאינה ניתנת לבירור מתוך עיון בכרטיס ,והכל בין
שהדבר קרה לפני הסרת שכבת הציפוי ממנו ובין לאחר מכן ,לרבות חוסר התאמה בין מספר סמוי כלשהו
לבין סימן הבקרה המודפס מתחתיו ]"כרטיס פגום"[.

11.2

המחזיק בכרטיס פגום זכאי להחזירו למפעל ולקבל כנגדו מהמפעל את השבת המחיר הנקוב של הכרטיס
הפגום ,וזאת לפי דרישתו של המוכ"ז של אותו כרטיס ,לא יאוחר מאשר תוך  3חודשים ממועד סיום המכירה
של הסדרה שבמסגרתה הוא הונפק.

11.3

פרט לאמור בסעיף  ,11.2לא יקנה כרטיס פגום למחזיק בו ,או לכל אדם אחר ,שום זכות שהיא ,ובייחוד לא
יקנה כרטיס פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אי זכייתו בפרס או עקב סיבה אחרת כלשהי.

11.4

בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,יהיה המפעל רשאי לקבוע כי כרטיס פלוני ,או קבוצת כרטיסים ,או
חבילות של כרטיסים מאותה סדרה – הם "כרטיסים פגומים" .קבע המפעל כאמור ,תופיע בתדפיס בירור
הזכייה הודעה "פנה אל מפעל הפיס" ,או שהמפעל יפרסם על כך הודעה בכל דרך אחרת שיקבע.

 .12אמצעי בקרה נוספים
12.1

בכל כרטיס יודפסו אמצעי בקרה נוספים המיועדים לבדיקת אמיתות הכרטיס והפרס ]"אמצעי בקרה"[.

12.2

אם ייראה למשלם הפרס ,בין על-פי אמצעי הבקרה ובין בכל דרך אחרת ,כי סמלי המשחק הסמויים או פרס
שבכרטיס זוכה פלוני ,או כל חלק מהם ,שונו או טופל בהם באופן אחר שלא בהתאם לתכנית זו ,או כי אמצעי
הבקרה הנוספים עצמם שונו או טופל בהם כאמור ,הרי למרות כל האמור בתכנית זו ,יהיה משלם הפרס
רשאי לסרב לשלם את הפרס בגין אותו הכרטיס עד שתתברר אמיתותה של הזכייה בגינו.

12.3

בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,הרי אם יגיע למפעל מידע ,לפי נוהל שהוא יקבע ,כי כרטיס פלוני ,בין
לבדו ובין קבוצת כרטיסים או חבילות ,נגנבו מהמפעל או ממשווק או מזכיין מורשה ,בין לפני ובין לאחר
שנעשתה להם "הפעלה" ,יהיה המפעל רשאי לשנות את הסטטוס שלם מ"פעיל" לסטאטוס אחר ,כדי שלא
יהיה ניתן לגבות בנקודות המכירה את הזכיות הגלומות בהם.
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12.4

במקרה המתואר בסעיף  ,12.3בשעת בדיקת הזכיות במסוף של כרטיס כזה ,ידפיס המסוף בתדפיס בירור
הזכיות הודעה "נא לפנות למפעל הפיס"; ואזי יהיה על מחזיק הכרטיס לפנות עם הכרטיס למשרד הראשי
של המפעל לשם בירור נוסף .הוראה זו תחול בין שהמפעל פרסם ברבים את פרטי הגניבה ובין אם לאו.

12.5

מחזיק שיבוא למפעל להציג לפירעון כרטיס שהסטאטוס שלו שונה כאמור ,יתבקש לתת הסבר לקצין
הביטחון של המפעל על מקור רכישת הכרטיס ,ולהפקיד את הכרטיס לשם המשך הבירור למשך תקופה של
עד  30יום .בתום הבירור יהיה המפעל רשאי להחליט אם לפרוע את הזכייה ואם לאו ,או לפי שיקול דעתו,
למסור את המקרה לחקירת משטרת ישראל ,ויודיע את תשובתו למי שהפקיד בידו את הכרטיס כאמור.

 .13מס הכנסה
לפי התיקון לפקודת מס הכנסה שתחילת תוקפו ביום  1ביולי  2003הפרסים לפי תכנית זו כפופים למס הכנסה,
והמפעל ינכה מהם במקור כל סכום מס החל כאמור ,אם תחול עליו חובה כזו על פי החוק.
 .14היתר לעריכת הגרלות
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן ,ייערכו על ידי המפעל על פי היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231
לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .15מקום השיפוט
מקום השיפוט לגבי תובענה נגד המפעל ,בגין כל עניין הנובע מתכנית זו ,יהיה בתל-אביב-יפו בלבד.
 .16התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל ,בגין כרטיס כלשהו או כל עניין אחר הנובע מתכנית זו ,היא שישה
חודשים ממועד סיום המכירה של הסדרה שבמסגרתה הונפק אותו כרטיס.
 .17משרד המפעל
כתובת משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרדו הראשי ,היא ברחוב הפטמן  ,3תל אביב  .61070כל תביעות או
פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו האמורה.
 .18שינוי התכנית
18.1

המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה בתכנית זו ו/או בהודעות על הנפקת סדרה כלשהי,
ובמיוחד את כמות הכרטיסים הזוכים ואת סכומי הפרסים המופיעים באותן הודעות ,ובלבד שכל שינוי כזה
יפורסם ברבים.

18.2

תחילתו של כל שינוי כזה יהיה במועד שהמפעל יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים ,ובלבד שמועד זה
יחול לא לפני פרסום השינוי כאמור בסעיף .18.1

 .19דרכי פרסום של הנפקת סדרות חדשות והפסקת מכירתן
19.1

הנפקת סדרה חדשה ו/או תת-סדרה חדשה ,לרבות מערכת הפרסים הכלולה בה ,ומועד תחילת מכירתה,
טעונה פרסום בשני עיתונים יומיים לפחות ,וכן בנקודות המכירה.

19.2

הפסקת מכירה או סיום מכירה של סדרה ו/או תת-סדרה טעונה פרסום בשני עיתונים יומיים לפחות ,וכן
בנקודות המכירה.

 .20שמירת זכויות
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי תכנית זו אינה בה לשנות או לגרוע מהוראותיה של תכניות חישגד הקיימות האחרות,
כפי שהן בתוקף בעת פרסום תכנית זו ,אלא באה לשמש "תכנית-מסגרת" כללית שהוראותיה יחולו על הסדרות
החדשות שיונפקו לאחר פרסומה של תכנית זו.
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 .21הענקת כרטיסים או מכירתם במחיר מוזל
21.1

למרות האמור בסעיף  ,5.3המפעל רשאי להעניק כרטיסים ללא תשלום ו/או למכור כרטיסים במחיר מוזל לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,לסוגי אנשים ו/או גופים ,לרגל אירועים שונים ,או במסגרת מבצעי קידום מכירות
ושיווק או במכירה מוסדית.

21.2

לצורך הענקת כרטיסי השתתפות ללא תשלום או מכירתם במחיר מוזל כאמור ,יערוך המפעל תקנון שבו
ייקבעו כללי המבצע ,תנאי הזכאות ,המועדים ומשך המבצע ,ונהלים נדרשים לפי הצורך .תקנון כזה אינו
טעון פרסום ברבים ,אלא יישמר במפעל וישמש כנוהל פנימי להנחיית הגורמים הנוגעים בדבר לביצוע
מבצעים מסוג זה.

פרק ב' – חישגד אלקטרוני
 .22חישגד אלקטרוני ― תיאור כללי והגדרות
22.1

חישגד אלקטרוני הוא שיטת הגרלה הנקראת גם בשם ] ,Electronic Instant Lottery ― [EILהמתנהלת
באמצעות תוכנת מחשב ,המחוברת בתקשורת מקוונת אל מערכת מחשב מרכזי של המפעל ,שהיא מערכת
עצמאית ונפרדת ממערכת המחשב המרכזית המטפלת בשאר מוצרי הפיס ,כמתואר להלן.

22.2

מערכת המחשוב של הגרלות חישגד אלקטרוני מורכבת מהיחידות הבאות:
)א(

המחשב המרכזי ,המכיל את כלל הנתונים של האמיסיה הכוללת של כל סדרה וסדרה המונפקת ע"י
המפעל.

)ב(

מחשב מקומי המותקן בנקודת המכירה ,והמכיל את הנתונים החלקיים מכל סדרה וסדרה שהוקצו
לו ע"י המחשב המרכזי.

)ג(

מספר מסופים המותקנים בכל נקודת מכירה ,המחוברים אל המחשב המקומי וניזונים ממנו בכל
הנוגע להפעלת ההגרלות ע"י הלקוח ,כמתואר ביתר פירוט להלן בפרק זה.

22.1

ההגרלה מופעלת ע"י הלקוח היושב מול מסוף הנמצא בנקודת מכירה המיועדת לכך ,והלקוח מפעיל את
המשחקונים שבמסוף ,לפי הכללים כמתואר להלן.

22.2

המפעל יקבע מספר נקודות מכירה שבהן יוצבו ויותקנו מסופים שיופעלו ע"י זכיין מורשה מטעם המפעל.

 .23הגדרות
בפרק זה יהיה לכל אחד מהמונחים הבאים הפירוש הניתן לצידו:
"נקודת מכירה" – נקודת מכירה שנקבעה או אושרה ע"י המפעל כרשאית להפעלת הגרלות חישגד אלקטרוני ,לפי
פרק זה.
"המחשב המרכזי" – המחשב המרכזי של המפעל כמתואר בסעיף ) 22.2א(.
"המחשב המקומי" – המחשב המותקן בנקודת המכירה כמתואר בסעיף ) 22.2ב( ,המופעל ע"י הזכיין באותה נקודת
מכירה.
"המסוף" – מסוף אלקטרוני ,כמתואר בסעיף ) 22.2ג( ,ואשר בו ניתן להפעיל מגוון הגרלות חישגד אלקטרוני כמפורט
בתכנית זו.
"המסך" – המסך של המסוף שאותו מפעיל הלקוח ,שהוא מסך מגע.
"זכיין" – אדם שקיבל זיכיון מאת המפעל להפעיל נקודת מכירה.
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"חישגד אלקטרוני"  -מערכת ממוחשבת המאפשרת ללקוח להשתתף בהגרלה חישגד המופעלת ע"י מערכת מחשב
מרכזית ומחשב מקומי ,ומוצגת על-גבי מסוף ,כמתואר בסעיף  22.1לפרק זה.
"יתרת הזכות" – הסכום המופיע במסך כיתרת הזכות העומדת לרשות הלקוח לתחילת הפעלת ההגרלה או להמשכה
או בסיומה.
"לקוח" ― אדם ששילם לזכיין דמי השתתפות בהגרלה שנרשמו במחשב המקומי ,וקיבל מהזכיין כרטיס מגנטי אשר
ישמש להפעלת המסוף.
"מוכ"ז" ― המחזיק בכרטיס מגנטי שיש לו יתרת זכות כלשהי או המחזיק באישור זכאות לזכייה גדולה ,הניתנת
לפדיון לפי סעיף .29
"אישור זכאות לזכייה גדולה" ― אישור המופק ע"י זכיין בסיום הפעלת המסוף ע"י הלקוח ,כאשר סכום הזכייה
הרשום לזכות הלקוח הוא מעל  ,₪ 1,000ואשר מפנה את הלקוח אל המשווק האזורי לשם גביית הזכייה.
"מספר זיהוי" ― מספר ייחודי המוטבע בכרטיס מגנטי המאפשר מעקב אחריו במערכת המחשב המרכזית ובמחשב
המקומי.
"סדרה" ― כל אחת מהסדרות שהמפעל ינפיק עפ"י פרק זה ,בין כמשחקון בודד ובין כסדרת משחקונים ,ואשר כל
אחת מהן תיקרא בשם שהמפעל יקבע ותסומן במספר זיהוי לפי שיטה שהמפעל יקבע.
"משחקון" ― כל אחד מהמשחקונים שניתן להפעילם באמצעות המסוף.
"סמלים" ― מספרים ,הסמלים וסימנים אחרים המופיעים על מסך המסוף ,לאחר חשיפתם מתחת לשכבת הציפוי
הגראפי.
"כרטיס מגנטי" – כרטיס עשוי מחומר פלסטי )או חומר מתאים אחר( ,שעליו מוטבע פס מגנטי הכולל מספר זיהוי
חד-ערכי ואשר מאפשר הפעלת המסוף .כרטיס מגנטי תקף לשימוש במסוף אך ורק בנקודת המכירה בה הוא
נמסר ללקוח ,כנגד תשלום הסכום המבוקש ע"י הלקוח )שיטת  ,(PRE-PAIDואשר נרשם במחשב המקומי.
"אישור קבלת יתרה" ― אישור שיופק ע"י הזכיין באמצעות המחשב המקומי המכיל את יתרת הזכות העומדת לזכות
הכרטיס המגנטי שבידי הלקוח בסיום ההגרלה שהלקוח הפעיל.
 .24הנפקת סדרות של חישגד אלקטרוני
24.1

המפעל ינפיק סדרות של חישגד אלקטרוני באמצעות המחשב המרכזי ,בנות כמות כרטיסים וסל פרסים כפי
שהמפעל יקבע ,בהודעה שתפורסם ברבים ,ו/או בנקודת המכירה.

24.2

כל סדרה תובחן מהסדרות האחרות ע"י שם ייחודי ומספר מזהה ,וכל סדרה כזאת יכולה שתכיל תת-סדרות
שיופקו ע"י המחשב המרכזי.

24.3

תחילת המכירה לכל סדרה וסיומה יהיו בתאריכים שהמפעל יקבע בהודעה שתפורסם ברבים וכן תוצג
בנקודת המכירה.

 .25נקודות מכירה – מיקומן וניהולן
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25.1

מיקום נקודות המכירה יהיה במקומות שהמפעל יקבע מעת-לעת.

25.2

כל נקודת מכירה תנוהל ע"י זכיין שימונה ע"י המפעל.
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25.3

הפעלת המסוף להשתתפות בהגרלה בנקודת מכירה תהיה מותרת אך-ורק לבני  18ומעלה.

25.4

בנקודת מכירה ייתכן ויהיה ניתן לרכוש מהזכיין מוצרי הפיס נוספים.

 .26אופן ההשתתפות בהגרלות
26.1

עם הפעלת המסוף באמצעות כרטיס מגנטי ,יופיע על המסך תפריט משחקונים שמתוכם יוכל הלקוח לבחור
במשחקון שברצונו לשחק.

26.2

כל משחקון יופיע על המסך בעיצוב גראפי אטום ,שמתחתיו מופיעים סמלים שונים ,אשר בעת פתיחת
המשחק יהיו בלתי נראים לעין ,ויתגלו רק לאחר חשיפת השכבה הגראפית כאמור בסעיף .26.3

26.3

לאחר בחירת המשחקון ומחירו ,על הלקוח להקיש על מקש  PLAYלפי הוראות המופיעות על המסך כדי
"להסיר" את שכבת הציפוי ,ע"י פעולת הדמייה שתבוצע על המסך ,ועל-ידי כך לגלות את הסמלים הסמויים,
או לחלופין – לנגוע במסך בדמות המשחקון כדי להפעילו כאמור.

26.4

מחיר משחקון ינוע בין  ₪ 1עד ) ₪ 20או טווח מחירים אחר שהמפעל יקבע( ,שיופיע במסך בתפריט המשחקונים
עם פתיחתו של משחקון ,העומדים לבחירת הלקוח.

26.5

מחירו של המשחקון שבחר הלקוח ייגרע מיד עם הפעלת אותו משחקון מיתרת הזכות המופיעה על המסך
ומהיתרה הרשומה במחשב המקומי לזכות הכרטיס המגנטי שבידי הלקוח.

 .27בדיקת קיום התנאי לזכייה
27.1

במקרה של זכייה בהגרלה ,יופיע על המסך הצירוף הזוכה )בצורה בולטת( עם סכום הפרס שיתווסף ליתרת
הזכות המופיעה על המסך וליתרה הרשומה במחשב המקומי לזכות הכרטיס המגנטי שבידי הלקוח ,ואם
סכום הפרס עלה על סך  ,₪ 500תיסגר האפשרות להמשיך בהגרלה באמצעות כרטיס מגנטי זה ,ועל הלקוח
יהיה לפנות לזכיין בנקודת המכירה לקבלת סכום הזכייה.

27.2

אם יתרת הזכות תגיע לאפס ― ייסגר המסוף בפני אותו לקוח .במצב זה הלקוח יהיה רשאי לרכוש כרטיס
מגנטי חדש.

27.3

בכל מקרה אחר בו הלקוח יחליט להפסיק את השתתפותו במשחק ,על הלקוח להקיש על מקש "יציאה",
להוציא את הכרטיס המגנטי מהמסוף ,ולגשת לזכיין לפדות את יתרת הזכות ,אם ישנה כזאת.

 .28הוראות השתתפות ומידע כללי
28.1

הוראות הפעלת ההגרלה ,מבנה סל הפרסים בכל משחקון ,וכן סכומי הזכייה האפשריים בכל סדרה לגבי
הפרס הראשון ולגבי פרס כלשהו ― יופיע בהקשת המקש "עזרה".

28.2

כן יפורסמו פרטים אלה בהודעה שתוצג בנקודת המכירה ,ו/או ב"דף ללקוח" שניתן לקבלו אצל הזכיין.

28.3

לפני הקשת המקש  PLAYאו "גירוד" ידני על המסך ,וכן לאחר סיום כל הגרלת משחקון כלשהו ,יוכל הלקוח
לחזור אל תפריט ה"עזרה" ,כדי לרענן לעצמו את הוראות המשחק וכל המידע הרלוונטי.

 .29תשלום הפרסים
29.1

כנגד מסירתו לזכיין של כרטיס מגנטי תשולם יתרת הזכות הרשומה במחשב המקומי לידי המוכ"ז של
הכרטיס מגנטי ,בנקודת המכירה שבה נרכש הכרטיס המגנטי ,וזאת בכל עת ,אך לא יאוחר מ 186-יום מיום
השתתפותו של הלקוח בהגרלה ,כפי שנרשם במחשב המרכזי.

29.2

פרס עד סך ) ₪ 1,000ועד בכלל( יש לגבות אצל הזכיין בו נרכש הכרטיס המגנטי .כל זכיין רשאי )אך אינו
חייב( לשלם פרס עד סך .₪ 5,000
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29.3

פרס בסך  ₪ 1,001ומעלה יש לגבות במשרדו של המשווק האזורי שבתחומו ממוקמת נקודת המכירה שבה
נרכש הכרטיס המגנטי ,בשעות העבודה הרגילות של המשווק.

 .30תחולת הוראות אחרות על חישגד אלקטרוני
סעיפים ) 9 ,2למעט ס"ק  20 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,10 ,(9.2שבתכנית ― יחולו גם על חישגד אלקטרוני לפי פרק זה .ולעניין
זה ,בכל מקום שכתוב "כרטיס" ― קרי "כרטיס מגנטי".
 .31אי תחולת הוראות מסויימות על חישגד אלקטרוני
סעיפים  19 ,12 ,11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3שבתכנית – לא יחולו על חישגד אלקטרוני לפי פרק זה.
"מ ַשׂחקים באחריות"
ְ
.32
"מ ַשׂחקים באחריות" ,וזאת ע"י
תנאי ההשתתפות בהגרלות חישגד אלקטרוני תואמים את עקרונות המפעל בדבר ְ
הכלת אלמנטים מיוחדים והגבלות מיוחדות לשמירה על עקרון זה.
 .33תחולה והוראות מעבר
33.1

תכנית זו תיכנס לתוקפה במועד שהמפעל יקבע ויפורסם ברבים ]"מועד המעבר"[.

33.2

במועד המעבר תבוטל תכנית המסגרת להגרלות חישגד ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  4824מיום
 18/11/1999עמ'  1395על כל תיקוניה ]"התכנית הקודמת"[ ,תוך שמירת הזכויות לפי התכנית הקודמת,
כאמור להלן.

33.3

להסרת ספק מובהר בזה ,כי כל הכרטיסים שהונפקו על-פי התכנית הקודמת יישארו בתוקפם המלא ,וכל
פרס שבו זכה כל כרטיס שהונפק על פי התכנית הקודמת ,יהיה ניתן ,לגבייה ו/ואו למימוש במשך אותו זמן
שבו ניתן היה למימוש לולא תכנית זו.

שאול סוטניק
מנהל כללי

תכנית הגרלה "פיס 2005 "777
פרק א' – כללי
 .1הגדרות
בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הענין
או מהקשר הדברים:
"הגרלה" ― כל אחת מההגרלות שתכנית זו חלה עליה;
"המפעל" ― מפעל הפיס;
"טופס המשחק" ― טופס מונפק מראש המכיל טבלאות לסימון המספרים ,אותם בוחר אדם ,והוא מוכנס למסוף לשם
קריאת נתוני העסקה ושידורם למחשב המרכזי בלבד;
"כרטיס השתתפות" ― כרטיס שידפיס המסוף לאישור נתוני העסקה ,לאחר קריאת הנתונים מטופס המשחק או הזמנה
בעל פה ,ושידורם למחשב המרכזי וקבלת אישור מהמחשב על קליטתם;
"כרטיס זוכה" ― כרטיס שקבע המפעל לפי הוראות סעיף  22ככרטיס המזכה בקבלת פרס לפי תכנית זו;
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"אישור זכייה" ― מסמך שידפיס המסוף לאישור סכום הזכייה שבו זכה כרטיס ההשתתפות הנבדק במסוף;
"זכיין" ― כל אדם בנקודת מכירה פלונית ,המורשה להפעיל מסוף;
"המחשב המרכזי" ― מערכת המחשבים המרכזית של המפעל שבה נקלטים נתוני העסקאות של הכרטיסים לצורך
עיבודם ושמירתם לפי תכנית זו;
"מסוף" ― מסוף מקוון )המחובר למחשב המרכזי בתקשורת מקוונת( ,מדגם שהמפעל אישר או יאשר ,והמוצב בנקודת
מכירה פלונית;
"מספר ההגרלה" ― מספר הזיהוי של הגרלה פלונית שנקבע לפי סעיף ;5.2
"המספרים הזוכים" ,לגבי הגרלה פלונית ― שבעה עשר מספרים שיעלו בגורל באותה הגרלה לפי סעיף ;8.1
"מכונת הגרלה" ― מכונת ההגרלה המתוארת בסעיף  7.2אשר בה ישתמש המפעל לביצוע ההגרלות ,או מכונת
ההגרלה החלופית כאמור בסעיף  ,7.3לפי הענין;
"משתתף" ― מי שמחזיק כרטיס השתתפות ,בין שהוא זכאי להחזיק בכרטיס ובין אם לאו;
"המספר המזהה" ― מספר בן  17ספרות שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות כמפורט בסעיף  ,14ואשר משמש לזיהוי
הכרטיס;
"נתוני העסקה" ― נתונים שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות לפי סעיף  14.3המפרטים את המידע הבסיסי בדבר
השתתפות הכרטיס בהגרלה המסויימת )אחת או יותר( שבה הוא נועד להשתתף;
"סימון" ― סימון מספרים בטופס משחק כאמור בסעיף  ;13וכך יתפרשו גם הביטויים "סימן"" ,לסמן"" ,מסומן" וכל
הצורות הדקדוקיות הנגזרות מהם;
"פרסום ברבים" ― פרסום מטעם המפעל בילקוט הפרסומים ו/או בשני עיתונים יומיים לפחות ו/או באינטרנט באתר
מפעל הפיס  WWW.PAIS.CO.ILו/או בנקודות המכירה;
"נקודת מכירה" ― כל מקום שהמפעל אישר או יאשר לשמש כנקודת מכירה של כרטיסי השתתפות ב"פיס  "777או
למתן שירות לרוכשי "פיס ."777
.2

.3

פרשנות
2.1

כל האמור בלשון יחיד ,אף הרבים במשמע; וכל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע; והכל כשאין כוונה
אחרת ,בין מפורשת ובין משתמעת מגוף הענין או מהקשרו.

2.2

מלבד המונחים המוגדרים בסעיף  ,1ישנם להלן מונחים נוספים המוגדרים לצורך פרק ,סעיף או ענין מסויים,
ואלה מופיעים בתוך סוגריים מרובעים ומרכאות כפולות.

מערכת הפצה ממוחשבת – תיאור כללי
מערכת ההפצה של "פיס  "777מורכבת ומופעלת כדלקמן:
3.1

מערכת מחשבים מרכזית ,הממוקמת במשרדי המפעל ,או במקום אחר שהמפעל יקבע ]"המחשב המרכזי"[.

3.2

נקודות מכירה למכירת "פיס  "777הנמצאות במקומות שונים ברחבי המדינה ]"נקודות המכירה"[ ,שבכל אחת
מהן יש זכיין הממונה על הפעלתה.

3.3

כל נקודת מכירה מצוידת במסוף ממוחשב מקוון ]"המסוף"[ הקשור אל המחשב המרכזי בתקשורת ,on line
ואשר באמצעותו יכול הזכיין לשדר ולקלוט נתונים מסויימים אל המחשב המרכזי וממנו;

3.4

המסוף יקרא את הסימונים שעל כל טופס משחק שיימסר בנקודת מכירה ,ישדר אותם למחשב המרכזי ,יקבל
ממנו אישור על קליטתם ,וידפיס כרטיס ההשתתפות שיכיל את נתוני העסקה;

3.5

המסוף יכול לשמש גם כאמצעי לבירור זכיות ,להפקת "אישור זכייה" ,וכן לרישום תשלום זכיות לזוכים במשך
חצי שנה אחרי קיום כל הגרלת "פיס  ,"777ו/או בהגרלות או משחקים אחרים שהמפעל מנפיק.
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.4

חוזה "פיס  "777ותוכנו
4.1

תכנית זו אינה מהווה הצעה מאת המפעל לציבור או לאדם כלשהו ,והיא אינה אלא הזמנה מטעם המפעל לכל
אדם שברצונו להשתתף ב"פיס  "777לבוא ולהציע למפעל את השתתפותו ב"פיס  ,"777וזאת באופן ובתנאים
המפורטים בתכנית זו בשלמותה ובה בלבד .משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי תכנית זו ,להוסיף עליהם או
לגרוע מהם.

4.2

החוזה בדבר השתתפותו של אדם ב"פיס  "777ייחשב כנכרת בינו לבין המפעל בשעה שהצעתו תקובל על-ידי
המפעל ,ותנאיו של החוזה האמור יהיו התנאים המפורטים בתכנית זו בשלמותה ובה בלבד ,לרבות כל שינוי
שיחול בה ושיפורסם ברבים.

4.3

הצעת אדם לכריתת חוזה כאמור בסעיף זה ,לא תיחשב כאילו נמסרה למפעל אלא לאחר שנתקיימו כל
הדברים האלה:
)(1

האדם מסר לזכיין בנקודת מכירה טופס משחק מסומן ,או מסר לזכיין הזמנה בעל-פה ,ושילם לזכיין את
דמי-ההשתתפות המגיעים בעדו ,לפי הוראות סעיפים  14ו;15-

)(2

נתוני העסקה של טופס המשחק או ההזמנה בעל-פה הועברו בשלמותם ונקלטו במחשב המרכזי;

)(3

המסוף הדפיס כרטיס השתתפות המכיל את נתוני העסקה ,לפי הוראות סעיף .14

4.4

הצעת אדם שנמסרה כאמור בסעיף קטן  ,4.3לא תיחשב כאילו קובלה על ידי המפעל ,אלא אם וכאשר נתוני
העסקה של כרטיס ההשתתפות נקלטו בפועל במחשב ,ונרשמו על הסרט הקובע ,כאמור בסעיף .17

4.5

הזכיין ייחשב כשלוחו של האדם בשליחות בלתי-חוזרת ולא כשלוחו של המפעל ,לצורך העברת הצעתו של
האדם למפעל.

פרק ב' – הגרלות
.5

.6

הגרלות
5.1

המפעל יערוך הגרלת "פיס  "777מידי יום ביומו ,במועדים שיפרסם המפעל ברבים.

5.2

כל הגרלה תובחן מההגרלות האחרות ע"י ציון מספרה הסידורי ]"מספר ההגרלה"[ ,המורכב מקיצור השנה
שבה היא מתקיימת ומהמספר הסידורי השוטף של אותה הגרלה ,כמתואר בסעיף ;14.4

5.3

ההגרלות יתקיימו בפומבי באולם המפעל הנמצא ברחוב הפטמן  ,3תל אביב ,או במקום אחר שהמפעל יקבע
מזמן לזמן ,בכפוף לאמור בסעיף .6

5.4

ההגרלות יבוצעו ע"י המפעל ,בפיקוחו ובהדרכתו .אופן עריכת ההגרלות ,הנוהל והסדר לעריכתן ,יהיו כפי
שהמפעל יקבע מעת לעת ,לפי שיקול דעתו המוחלט.

שינוי מועד או מקום לביצוע ההגרלה
למרות האמור בסעיף  5או בכל הודעה שהמפעל יפרסם ברבים ,הרי בכל מקרה שהמפעל יראה לנכון לעשות כן ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,יהיה הוא רשאי לדחות או להקדים את המועד )היום ו/או השעה( ,ו/או לשנות את המקום,
שנקבעו בתכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם המפעל לקיומה של כל הגרלה ― למועד אחר או למקום אחר ,הכל
לפי הענין.

.7

מכונת הגרלה
7.1
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לשם ביצוע ההגרלות ישתמש המפעל במכונת ההגרלה המתוארת בסעיף  ,7.2אך זאת בכפוף לאמור בסעיף
.7.3
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7.2

7.3

.8

)(1

מיכל כדורי שקוף ]"המיכל"[ ובו שני פתחים :פתח אחד לקליטת הכדורים מהמחסנית ,ופתח שני
לפליטת הכדורים הנבחרים .בתוך המיכל נוצרת מערבולת אוויר המערבלת את הכדורים ,וגורמת
לדחיפת אחד הכדורים הנבחר באקראי לתוך הפתח השני ,שדרכו הכדור נפלט החוצה ,ומתגלגל
לתוך מסילת התצוגה המתוארת בפסקה );(3

)(2

מחסנית שקופה המחולקת ל 10-תאים מאונכים ,כאשר  7מתוכם משמשים לעריכת ההגרלה ומכילים
כולם יחד  70כדורים צבעוניים ,שכל אחד מסומן באחד המספרים מ 1-עד "] 70הכדורים"[ ,הנשפכים
לתוך חלל המיכל באמצעות מנגנון מיוחד לכך; לקראת כל הגרלה יוכנסו ל 7-תאי-המחסנית לא
פחות ולא יותר מאשר  70כדורים ,ולא יהיו בתוכם יותר מכדור אחד המסומן באותו מספר מבין 70
המספרים האמורים.

)(3

מסילת תצוגה שקופה ,שלתוכה יתגלגלו הכדורים הנפלטים דרך הפתח המיועד שבמיכל ]"מסילת
התצוגה"[ ,המופעל באמצעות מנגנון המאפשר פליטת כדור בודד מדי פעם.

למרות כל האמור בסעיף  7.1של סעיף זה ובסעיף  ,8הרי אם תחול תקלה בפעולתה התקינה של מכונת
ההגרלה ,בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה כלשהי ובין בשעת ביצועה ,באופן שלא ניתן להתחיל או
להמשיך בביצוע ההגרלה ,הכל לפי הענין ,יהיה המפעל רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,לבטל אותה הגרלה
או להמשיך בביצועה ,באמצעות מכונת הגרלה חלופית ,וזאת באותו המקום ,האופן והאמצעים האחרים ,כפי
שהמפעל יקבע.

ביצוע ההגרלות
8.1

בכל הגרלה יעלו בגורל  17מספרים מתוך המספרים  1עד ) 70ועד בכלל( ]"המספרים הזוכים"[.

8.2

ביצוע ההגרלה ייעשה כדלקמן:

8.3
.9

מכונת ההגרלה הקרויה "סטורן" מורכבת בעיקר מחלקים אלה:

)(1

לחיצה על כפתור המפעיל את מנגנון המכונה ,תגרום לפתיחת הפתח ממחסנית הכדורים שדרכו
יוזנו כל  70הכדורים לתוך המיכל .לאחר כניסת הכדורים תחל פעולת הערבול של הכדורים וכעבור
זמן מסויים ייפלטו מהמיכל דרך הפתח העליון  17כדורים ,בזה אחר זה ,ברווחי זמן קצרים ,ותוך כדי
ערבול הכדורים במיכל; שבעה עשר הכדורים יפלו לתוך  2מסילות התצוגה ,המורכבות זו על זו,
וייעצרו סמוך זה לזה.

)(2

המספרים שבהם מסומנים  17הכדורים שיתגלגלו למסילות התצוגה ייחשבו כעלייתם של שבעה
עשר "המספרים הזוכים".

אם המפעל יחליט לבצע הגרלה מסויימת באמצעות מכונת הגרלה חלופית ,כאמור בסעיף  7.3תבוצע ההגרלה
באותה שיטה ובאותם הסייגים שהמפעל יקבע.

רישום ופרסום תוצאות ההגרלה
9.1

בכל הגרלה יתנהל פרוטוקול שבו יירשמו כל " 17המספרים הזוכים" שעלו בגורל באותה הגרלה.

9.2

כל פרוטוקול כאמור ייחתם על-ידי חברי הועדה המפקחת על ההגרלה הנוכחים באותה הגרלה ,ורק פרוטוקול
זה יחייב את המפעל.

9.3

תוצאותיה של כל הגרלה יפורסמו באותו יום סמוך לאחר סיום ההגרלה.

פרק ג' – דרכי מכירה ,טופסי משחק וכרטיסי השתתפות בהגרלות "פיס "777
 .10דרכי מכירת "פיס  – "777נקודות מכירה
10.1

המפעל יאשר נקודות מכירה או עמדות שירות למכירת "פיס  "777באמצעות מסוף המותקן בכל אחת
מהן.
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10.2

מכירת "פיס  "777לציבור תיעשה אך ורק על-ידי המפעל במישרין או על-ידי המשווקים ,או על-ידי זכיינים
או אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם כך ]"זכיינים מורשים"[.

10.3

להסרת ספק מובהר בזה במפורש ,כי שום "זכיין מורשה" אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל
לעניין כלשהו ,ואינו מוסמך על-ידי המפעל או מטעמו למסור כל ידיעה או להציג כל מצג או ליתן כל
ערובה בשמו של המפעל או מטעמו או לחייב את המפעל בחבות כלשהי ,פרט למידע הכלול בתכנית זו או
בחוברת המידע לציבור שהמפעל יפרסם.

 .11סוגי טופסי המשחק והמחירון
11.1

המפעל ינפיק טופסי משחק לשימושם של המשתתפים ב"פיס  "777לפי תכנית זו ,בכפוף לאמור בסעיף
.11.5

11.2

טופס משחק מכיל ,בין היתר 3 ,טבלאות ,ערוכות בשורות מאוזנות שכל אחת מהן מזוהה במספר סידורי
מ 1-עד  ,3לפי הענין .כל טבלה מורכבת מ 70-תיבות סימון ומעל כל תיבה מודפס אחד המספרים הסידוריים
הרצופים מ 1-עד ) 70ועד בכלל( .כל טופס משחק ,ניתן לסמנו לצורך השתתפות רב-הגרלתית עד מקסימום
 4הגרלות רצופות )או עד מספר הגרלות אחר שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים( ,וזאת על ידי סימון בתיבה
המיועדת למטרה זו.

11.3

אפשרות לסימון אוטומטי ע"י המסוף :כל טופס משחק ,ניתן לסמנו לצורך בחירתם האוטומטית של המספרים
)כולם או מקצתם( ע"י המסוף ,בשיטה אקראית ,וזאת ע"י סימון המשתתף בתיבה המיועדת למטרה זו.
השלמת סימון אוטומטי בטופס משחק תבוצע להשלמת  1או  2או  3הטבלאות שבטופס.

11.4

על גבו של כל טופס משחק יודפס תקציר תנאי ההשתתפות בהגרלת "פיס  ,"777שאינו ממצה את כל
תנאי ההשתתפות .כמו-כן יהיה ניתן להשיג בנקודות מכירה חוברת מידע לציבור ,שתכיל הסברים שונים
לידיעת המשתתפים.

11.5

המפעל רשאי מזמן לזמן ,על-פי הודעה שתפורסם ברבים ו/או בנקודות המכירה ,לבטל את תוקפם של
טפסים מסוג כלשהו ,וכן להנפיק טפסים חדשים ,בין במקום אלה שבוטלו כאמור ,ובין טפסים אחרים
מסוגים חדשים )שלא היו קיימים מקודם( ,וזאת אף אם יש בכך שוני או סטייה מהאמור בסעיף זה לעיל.
דינו של כל טופס חדש כזה יהיה כדין טופס שהונפק על-פי תכנית זו ,והוראותיה של תכנית זו יחולו על
כל טופס כזה ,בשינויים המחוייבים על פי הענין.

11.6

דמי-ההשתתפות בהגרלות ייקבעו ע"י המפעל מעת לעת ,במחירון שיפורסם ברבים וכן במודעה שתוצג
בנקודות המכירה ]"המחירון'[ .בכל מחירון יפורטו דמי ההשתתפות בגין כל טופס משחק או סוג משחק ,לפי
הענין .אופן החישוב של דמי-ההשתתפות לפי כל טופס או משחק יהיה כמפורט בסעיף  12להלן ,או בכל
שיטה אחרת שהמפעל יקבע.

 .12אופן ההשתתפות בהגרלת "פיס  "777וחישוב דמי-ההשתתפות
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12.1

דמי ההשתתפות יחושבו בהתאם למחירון ,לפי מספר הטבלאות שהודפסו בכרטיס ההשתתפות ,כפי
שהמחירון יהיה בתוקף מעת לעת.

12.2

כל אחת מהטבלאות שהודפסו בכרטיס השתתפות ,בנפרד מכל טבלה אחרת שבאותו הכרטיס ,מהווה
הימור נפרד על כך ,שהמספרים שסומנו באותה הטבלה ,כולם או חלקם ,יהוו "ניחוש נכון" של שבעה מתוך
"המספרים הזוכים" שיעלו בגורל בהגרלה שבה נועד הכרטיס להשתתף ,בכפוף לאמור בפרק ד' וליתר תנאי
תכנית זו.

12.3

על כל כרטיס השתתפות רב-הגרלתי יחולו הוראות אלו:
)(1

כרטיס כזה ישתתף באותן הגרלות שטווח מספריהן הודפס במסוף על פני הכרטיס.

)(2

דמי-ההשתתפות בגין כרטיס כזה הם סכום השווה למכפלה של מספר ההגרלות שבהן משתתף
אותו כרטיס כפול סכום דמי ההשתתפות בגין כל הטבלאות שבכרטיס.
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)(3

דמי ההשתתפות בעד כל ההגרלות הכלולות בכרטיס כזה ישולמו מראש; אולם אם יועלו דמי
השתתפות תוך התקופה שבה כרטיס כזה עדיין זכאי להשתתף במספר הגרלות ,יהיה כרטיס כזה
זכאי להשתתף באותן הגרלות במחיר ששולם ,ללא צורך בהשלמת הפרש דמי-השתתפות בגין
אותו כרטיס.

 .13סימון טופסי המשחק וכרטיס השתתפות
13.1

13.2

13.1

על כל טופס משחק יחולו הוראות אלה:
)(1

בכל טבלה שבטופס יסמן אדם לפי בחירתו  7מספרים מתוך  70המספרים המודפסים בה.

)(2

אם סומנו בטבלה כלשהי יותר מ 7-מספרים ,או אם סומנו בה פחות מ 7-מספרים ,והטופס לא סומן
לצורך השלמת סימון אוטומטי ,או שנעשתה בטופס שגיאה מסוג אחר כלשהו ― ניתן יהיה לבצע
תיקון אחד ויחיד בכל הטופס ,לפי בחירת המסמן; ואם התיקון הזה לא הצליח לתקן את כל הדרוש
― ייפלט הטופס כשגוי.

)(3

סומן טופס לצורך השלמת סימון אוטומטי על ידי המסוף ,ישלים המסוף בכל טבלה את המספרים
החסרים באופן אקראי עד להשלמת כל הטבלאות שבו.

ההוראות הבאות יחולו על כל טופס משחק ועל כל כרטיס השתתפות ,מכל הסוגים ,לפי הענין:
)(1

הסימון בטופס המשחק ייעשה על-ידי רישום הסימן ") "-מקף( בעט כלשהו בצבע כהה )אך לא
אדום( ,בתוך מסגרת התיבה שמתחת לאותו מספר שנבחר ,באופן שהמקף יימצא ככל האפשר
במרכזה של התיבה ולא יחרוג מתחומיה.

)(2

אם המסוף לא יצליח לקרוא סימון כלשהו מסיבה כלשהי )סימון לא ברור ,צבע לא מתאים וכד'(
― יפעל המסוף כאילו סימון זה לא נעשה כלל; ואם כרטיס ההשתתפות הודפס בנתונים שונים
מאלה שהמשתתף התכוון – על המשתתף לבדוק זאת על-אתר ,והוא רשאי לבקש ביטול הכרטיס
והחלפתו באחר .לא עשה כן – ייחשב המשתתף כמי שמסכים להשתתפות המספרים כפי שהודפסו
בכרטיס ההשתתפות.

)(3

בבדיקת הזכיות לפי תוצאות ההגרלות יתחשבו אך ורק במספרים שנקלטו במחשב המרכזי ,ונקלטו
גם במדיה הקובעת לאותה הגרלה ,כמוגדר בסעיף  17להלן; ובמקרה של אי התאמה במדיה כלשהי
בין הנתונים שהודפסו על כרטיס ההשתתפות ובין אלה שנקלטו במחשב ― יובאו בחשבון רק אלה
שנקלטו במחשב ובמדיה הקובעת.

)(4

אין להוסיף רישום כלשהו על המודפס בכרטיס ההשתתפות; כל תוספת כזאת ,ובמיוחד ציון נתוני
העסקה או חלק מהם ,שלא בדרך של הדפסתם כאמור ,יהיו חסרי תוקף ,ולא יחייבו את המפעל
ולא יובאו בחשבון לכל צורך וענין לפי תכנית זו.

אם המפעל ינפיק טופסי משחק או כרטיסי השתתפות חדשים מסוג או מסוגים שלא פורטו בסעיף 10
ובסעיף זה ,יהיה אופן סימונם כפי שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים.

 .14מסירת טופס המשחק לזכיין והדפסת כרטיס השתתפות
14.1

נוהל מסירת טופס משחק יהיה כדלקמן:
) (1לאחר שאדם סימן טופס משחק ,ימסור אותו לידי הזכיין ,וישלם לזכיין את דמי-ההשתתפות בעבורו.
) (2על אף האמור בפיסקה ) ,(1רשאי אדם להזמין טופס משחק בסימון אוטומטי ,גם בלא סימון טופס ,וזאת ע"י מתן
הוראה בעל-פה לזכיין שיפיק בעבורו כרטיס השתתפות לפי נתונים שיורה לזכיין ]"הזמנה בעל-פה"[,
וישלם לזכיין את מחיר המשחק בהתאם לבחירתו .דינה של הזמנה בעל-פה כדין סימון טופס משחק לכל דבר
ועניין ,כולל החזקה בדבר ידיעתו את כללי המשחק והסכמתו לתנאי ההשתתפות בהגרלות "פיס  "777על-פי תכנית
זו.
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 14.2הזכיין יכניס את טופס המשחק לתוך המסוף ,שיבצע פעולות אלה:
)(1

סומנו כל המספרים בכמות המותרת ― יקרא המסוף את כל הסימונים שבטופס ,יעביר אותם
למחשב המרכזי וידפיס כרטיס השתתפות עם כל נתוני העסקה.

)(2

לא סומן בטופס שום מספר ,או סומנו בו רק חלק מהמספרים ,וסומן בתיבה המיועדת לסימון
אוטומטי ― ישלים המסוף את המספרים החסרים עד הכמות המותרת כאמור ,שאותן יבחר באופן
אקראי וינהג כאמור בסעיף  ,13הכל לפי הענין; ולאחר מכן ידפיס המסוף את נתוני העסקה על
כרטיס השתתפות.

)(3

מסר אדם הזמנה בעל-פה ,יקליד הזכיין את פרטי ההזמנה במסוף ,שיפעל כאמור בסעיף .(1)14.2

 14.3נתוני העסקה שידפיס המסוף על כרטיס השתתפות יכללו פרטים אלה:
)(1

כל סימוני המספרים שישתתפו בהגרלה בגין כרטיס זה;

)(2

סימול נקודת המכירה ,וכן התאריך והשעה שבהם הודפס הכרטיס.

)(3

מספרו המזהה של הכרטיס ,המכיל  17ספרות המשמשות לזיהוי הכרטיס;

)(4

מספר ההגרלה שבה נועד הכרטיס להשתתף כמתואר בסעיף  ;14.4ובמקרה של כרטיס רב הגרלתי
― טווח מספרי ההגרלות שבהן נועד הכרטיס להשתתף;

)(5

סך כל דמי ההשתתפות המגיע בעד הכרטיס ,עם פירוט המחיר לטבלה יחידה ,כפול מספר
הטבלאות שסומנו.

)(6

אמצעי בקרה מיוחדים ,שישמשו לזיהוי ולבקרה של אמיתותם ותקינותם של הכרטיס ו/או של
נתוני העסקה המופיעים בו ,כולם או מקצתם ]"אמצעי בקרה"[.

)(7

בר-קוד המכיל את כל פרטי המידע של הכרטיס.

)(8

בכרטיסים המופקים ע"י מסופי "פיס אקספרס" ,המוצבים בסניפי רשתות שיווק ,מודפס גם בר-קוד
נוסף לצורך זיהוי הקופה בסניף של אותה רשת שיווק ,והמחיר ששולם.

14.4

מספר ההגרלה מורכב משש ספרות :שתי ספרות יהיו בתוך סוגריים ,ואלה מסמלות את קיצור השנה שבה
מתקיימת ההגרלה; ועוד ארבע הספרות שמשמאל לסוגריים מסמלות את מספרה השוטף של ההגרלה
החל ממספר התחלתי מסויים המציין את תחילת הספירה החדשה ]לדוגמה "] "1045 [05משמעו ― ההגרלה
האלף ארבעים-וחמש מתחילת הספירה החדשה ,שנתקיימה בשנת  xxxx[06]" ;2005משמעו ― ההגרלה
ה ― xxxx-מתחילת הספירה החדשה ,שנתקיימה בשנת  ,(2006או בכל מתכונת אחרת שהמפעל יקבע.

14.5

המספר המזהה יודפס על כרטיס ההשתתפות גם בצורת צופן )"בר-קוד"( הניתן לקריאה אופטית על ידי
המסוף.

14.6

במקרה של סתירה בין הסימונים בטופס המשחק ובין נתוני העסקה שהודפסו בכרטיס ההשתתפות על ידי
המסוף ,יכריעו נתוני העסקה שהדפיס המסוף ,ויתעלמו מהסימונים בטופס המשחק.

14.7

במקרה של סתירה בין נתוני העסקה המודפסים על כרטיס ההשתתפות ובין אלה המוצפנים ,יהיה הכרטיס
פסול ,אף אם הסתירה תתגלה בשלב כלשהו לאחר ההחתמה.

 .15מסירת כרטיס ההשתתפות לידי המשתתף
15.1

2812

לאחר שהזכיין הפיק את כרטיס ההשתתפות לפי סעיף  ,14וקיבל דמי-השתתפות בעדו ,ימסור הזכיין
למשתתף את טופס המשחק ואת כרטיס ההשתתפות המודפס כאמור.

ילקוט הפרסומים  ,5400כ"ב באייר התשס"ה31.5.2005 ,

15.2

הזכיין אינו חייב לבדוק את תקינותו או תקפותו של טופס המשחק בעת קבלתו ,ולא בעת החזרתו והחזרת
כרטיס ההשתתפות לידי המשתתף .הדפסת כרטיס ההשתתפות במסוף לא תשמש ראיה לכך שהסימונים
שנעשו בטופס הם בהתאם לתכנית זו.

15.3

על המשתתף לוודא שכרטיס ההשתתפות שמסר לו הזכיין אמנם תואם את בחירתו .כרטיס השתתפות
שאינו מודפס לפי הוראות סעיף  ― 14אינו תקף ,ואינו מקנה למשתתף זכות כלשהי ,אך המשתתף זכאי
להחזיר לזכיין את הכרטיס האמור ולדרוש מהזכיין שידפיס עבורו כרטיס אחר ,בין באותם הסימונים שהיו
על הטופס שסימן או ההזמנה בעל פה ובין בסימונים אחרים שהמשתתף יבחר.

15.4

הפקת כרטיסי ההשתתפות שעליהם ידפיס המסוף את נתוני העסקה ,תבוצע מתוך גליל נייר המותקן
במסוף כשעל-גבו מופיע טקסט מודפס מראש בקטעים קבועים שכותרתו "כרטיס השתתפות" .טקסט זה
עשוי להיות מקוטע בשל חיתוך הנייר באורכים שונים לכל הפקה של כרטיס פלוני ,באופן שבחלקו העליון
יופיע סוף הטקסט ובחלקו התחתון תופיע תחילתו .על-כן מובהר בזה ,כי תוקפו של הכרטיס והטקסט שעל
גבו לא ייגרע בשל העובדה שהטקסט מקוטע כאמור.

15.5

גליל הנייר המותקן במסוף כאמור בסעיף  ,15.4עשוי לשמש גם להפקת מסמכים מסוגים נוספים ,כגון
אישור זכייה ,דו"ח פירוט זכיות ועוד .על כן מובהר בזה ,כי במקרים כאלה לא ייגרע מתוקפו של המסמך
מהסוג האחר בשל העובדה שעל-גבו מודפס הטקסט הקבוע שכותרתו "כרטיס השתתפות" ,כאמור.

15.6

מכל כרטיס השתתפות ניתן להפיק במסוף גם העתק ממוספר ,שאינו תקף לשום מטרה ,לא למכירה ולא
לתשלום זכייה ,ואינו מקנה שום זכויות למוכ"ז או בכלל.

 .16נוהל כללי בנקודות המכירה
16.1

זכיין רשאי לסרב לקבל טופס משחק כלשהו או הזמנה בעל-פה להפקת כרטיס ההשתתפות ,לפי שיקול
דעתו.

16.2

לא ימסור אדם טופסי משחק לצורך השתתפות בהגרלת "פיס  ,"777אלא לזכיין בנקודת מכירה.

16.3

המפעל ינהיג סידורים ונהלים שלפיהם על הזכיינים לפעול בנקודות המכירה ,לפי שיקול דעתו של
המפעל.

 .17המדיה הקובעת
17.1

כל נתוני העסקה של כל כרטיסי ההשתתפות שייקלטו במחשב המרכזי לקראת הגרלה ,יירשמו גם על
קלטת או אמצעי מתאים אחר לקליטת נתונים ]"מדיה"[ ,לפי נוהל שהמפעל יקבע.

17.2

עותק אחד של המדיה יוכנס לפני מועד קיומה של ההגרלה לתוך כספת במשרדו הראשי של המפעל ,או
במקום אחר שהמפעל יקבע ]"המדיה הקובעת"[ ,ולא תהיה גישה אליו אלא בידי נציגו המוסמך לכך של
המפעל ביחד עם נציגו המוסמך לכך של רואה-החשבון שימונה למטרה זו.

17.3

כרטיס ההשתתפות שהודפס בנקודת מכירה לקראת הגרלה פלונית ,ואשר נתוני העסקה שלו לא נרשמו
על המדיה הקובעת שנעשה לגבי אותה הגרלה ― לא ישתתף בהגרלה ולא יקנה שום זכות אחרת על פי
תכנית זו .לענין זה ,נתוני עסקה של כרטיס שנרשמו על המדיה הקובעת ,ולאחר מכן נרשם לגביהם "ביטול"
על אותה מדיה קובעת ― ייחשבו כאילו לא נרשמו מלכתחילה.

 .18כרטיסים פסולים
18.1

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתכנית זו ,שלפיה נפסל כרטיס השתתפות או סימון שבו ,הרי כל כרטיס
השתתפות שיתקיימו בו אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף  18.2או  ― 18.3יהיה פסול ,ולא ישתתף
בהגרלה כלשהי ולא יזכה בקבלת פרס כלשהו ,אף אם אותו כרטיס הודפס במסוף ושולמו בעדו דמי-
ההשתתפות.

ילקוט הפרסומים  ,5400כ"ב באייר התשס"ה31.5.2005 ,
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18.2

18.1

ואלה המקרים לענין סעיף  18.1הפוסלים כרטיס השתתפות מלהשתתף בהגרלה ו/או מקבלת פרס על פיו:
)(1

נתוני העסקה של כרטיס ההשתתפות לא נקלטו במחשב המרכזי ,או אף שנקלטו בו לא נרשמו
על המדיה הקובעת מסיבה כלשהי )או שנרשמו על המדיה הקובעת ולאחר מכן נרשם לגביהם
"ביטול"( ,והכל לפני שעת קיום ההגרלה שבה הוא נועד להשתתף;

)(2

נתוני העסקה המודפסים בכרטיס ההשתתפות נשתבשו או נפגמו מסיבה כלשהי ,בין בשעת
הדפסתם במסוף ובין לאחר מכן ,באופן שאינם ניתנים לקריאה על ידי המסוף או לבירור ודאי
בדרך אחרת ,מתוך עיון בכרטיס ,להנחת דעתו של המפעל;

)(3

נתוני העסקה של כרטיס השתתפות שנקלטו במחשב המרכזי ,נשתבשו או נפגמו מסיבה כלשהי,
בין בעת קליטתם במחשב ובין לאחר מכן ,באופן שאינם ניתנים לפענוח מתוך המחשב ,או שאינם
תואמים את אלה שבכרטיס ההשתתפות;

)(4

נתוני העסקה של כרטיס השתתפות שנרשמו על המדיה הקובעת ,נשתבשו או נפגמו מסיבה
כלשהי ,באופן שאינם ניתנים לפענוח מתוך המדיה הקובעת או שאינם תואמים את אלה שבכרטיס
המודפס.

נוסף לאמור לעיל ,יהיה כרטיס השתתפות פסול כאמור אם אמצעי הבקרה מצביעים על כך שהכרטיס
ו/או נתוני העסקה ,כולם או חלקם ,הם לא אמיתיים או בלתי תקינים ,או שטופלו לאחר הפקת הכרטיס
במסוף.

 .19השבת דמי ההשתתפות במקרה של פסילת כרטיס השתתפות
19.1

הציג משתתף למפעל כרטיס השתתפות שהודפס במסוף לפי סעיף  ,14שנפסל מלהשתתף בהגרלה בשל
אחד המקרים המפורטים בסעיף  ,18.2יהיה המשתתף זכאי לקבלת השבת דמי ההשתתפות ששולמו בעד
אותו כרטיס השתתפות בתוך  30יום מיום קיום ההגרלה שבה נועד להשתתף ,אך זאת אך ורק כנגד מסירת
אותו כרטיס למפעל ו/או למי שהמפעל יורה .למשתתף לא יהיו כל תביעות אחרות נגד המפעל ו/או נגד
הזכיין או המשווק האזורי בשל פסילתו של כרטיס ההשתתפות מלהשתתף בהגרלה כאמור.

19.2

הציג משתתף למפעל כרטיס השתתפות מודפס כאמור ,שנפסל מלהשתתף בהגרלה בשל סיבה אחרת
שאינה אחד המקרים המפורטים בסעיף  ― 18.2לא יהיה המשתתף זכאי להשבת דמי ההשתתפות ששולמו
בעד אותו כרטיס השתתפות או כל חלק מהם ,ולא יהיו לו כל תביעות אחרות נגד המפעל ו/או נגד הזכיין
או המשווק האזורי בשל פסילתו של כרטיס ההשתתפות מלהשתתף בהגרלה.

19.3

אישור בכתב של המפעל בדבר סיבת פסילת כרטיס השתתפות לפי סעיף  19.1או  ,19.2לפי הענין ,ישמש
ראיה לעובדות המפורטות בו והוא יחייב כל אדם הטוען לזכייה או לזכות אחרת בגין הכרטיס הנדון בו.

 .20פטור מאחריות
המפעל ,וכן כל משווק או זכיין או אדם אחר או גוף אחר ,העוסק או מעורב בהדפסה או בהפקה של כרטיסי השתתפות,
ו/או בשידור נתונים למחשב המרכזי ,ו/או בהעברת התשלום לשם רכישת כרטיס ,לפי כל אמצעי התשלום האפשריים,
לרבות כל בנק או חברת אשראי העוסקים בכך ,ו/או כל אדם או גוף העוסק או מעורב בשמירתם או באחזקתם או
בטיפול אחר כלשהו בכרטיסים או בתשלומים בנקודות המכירה או במפעל ― לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה
או שילוחית ,לכל מקרה שהנתונים של כרטיס השתתפות כלשהו יאבדו או ישתבשו ,ובשל כך ייפסל כרטיס מסויים
מלהשתתף בהגרלה ,תהא סיבת פסילתו של הכרטיס אשר תהא )לרבות רשלנותו של המפעל או של אחד מעובדיו ,או
של זכיין ,או של משווק אזורי או של אחד מעובדיו ,או של כל אדם אחר ,כאמור(.

פרק ד' – הפרסים וקביעת הכרטיסים הזוכים
 .21רמות הפרסים
21.1
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כל אותם כרטיסי השתתפות שבהם יימצא "ניחוש נכון" של מספרים זוכים כמפורט באחת הפסקאות
דלהלן ,יזכו בפרס כמפורט להלן:
ילקוט הפרסומים  ,5400כ"ב באייר התשס"ה31.5.2005 ,

)(1

 7מבין המספרים הזוכים ―  ,₪ 70,000בכפוף לאמור בסעיף ;21.5

)(2

 6מבין המספרים הזוכים ― ;₪ 500

)(3

 5מבין המספרים הזוכים ― ;₪ 50

)(4

 4מבין המספרים הזוכים ― ;₪ 20

)(5

 3מבין המספרים הזוכים ― ;₪ 5

)(6

 0מבין המספרים הזוכים ― ;₪ 5

21.2

לענין סעיף " 21.1ניחוש נכון" של מספרים פירושו ― מספרים זוכים בכמות המצוינת באחת הפסקאות של
סעיף  ,21.1שיימצאו מסומנים בטבלה כלשהי שבכרטיס ההשתתפות.

21.3

כל אחת מהטבלאות בכרטיס ההשתתפות שבהן נמצא ניחוש נכון של מספרים זוכים ― ייזכו את המשתתף
בזכות השתתפות נפרדת בחלוקת הפרס מבין הפרסים המפורטים בסעיף  ,21.1כפוף לאמור בסעיף .21.5

21.4

טבלה כלשהי שבכרטיס השתתפות ,מזכה את המשתתף בזכות השתתפות בפרס אחד בלבד ― לפי הגבוה
מבין הפרסים ― ולפיו בלבד ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף .21.5

21.5

למרות האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזה כי המפעל מקצה לסך-כל הפרסים הראשונים בהגרלת "פיס
 "777לכל הגרלה והגרלה סך כולל של  15מיליון  .₪לכן ,אם בהגרלה פלונית יהיה מספר הזוכים בפרס
הראשון יותר מ 214-זוכים ,יקבל כל מי שזכה בפרס הראשון ,חלק יחסי המתקבל מחלוקת הסך  15מיליון
 ₪במספר הזוכים בפרס הראשון שיהיה בפועל באותה הגרלה.

21.6

למרות כל האמור בתכנית זו ,רשאי המפעל בשלב כלשהו של מכירת כרטיסי השתתפות להגרלה מסויימת,
לחסום את האפשרות של רכישת כרטיסים נוספים בעלי צירופים מסויימים ,ו/או לבטל חסימה כזאת,
הכול כפי שהמפעל יקבע באותו שלב .פעולת החסימה או ביטולה כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתו
הבלעדי של המפעל ,ולמשתתף לא תהיה כל זכות ערעור או תביעה או טענה בגינה.

 .22איתור זוכים
לאחר קיום כל הגרלה יבצע המפעל במחשב תהליך של איתור זוכים על פי כלל נתוני העסקאות שנקלטו במחשב
המרכזי והתואמים למדיה הקובעת ,ובהתאם לכך ייקבעו כרטיסי ההשתתפות המזכים בפרסים באותה הגרלה
]"הכרטיסים הזוכים"[ .תהליך זה יבוצע לפי השיטה ,הנוהל ובאמצעים שהמפעל יקבע מעת לעת.
 .23קובץ הזכיות
23.1

המפעל ינהל במחשב המרכזי קובץ מיוחד ,שיכיל את כל נתוני העסקה של כל הכרטיסים הזוכים בכל
אחד מהפרסים לגבי כל אחת מההגרלות שמועד הפירעון של הכרטיסים הזוכים בהן לא פג עדיין ]"קובץ
הזכיות"[.

23.2

קובץ הזכיות יהיה סופי ובלתי ניתן לערעור והמפעל לא יקבל כל ערעור ולא יערוך כל בירור או בדיקה,
פרט לאמור בסעיף .28

 .24תשלום הפרסים
24.1

הוצג כרטיס זוכה ― ישולם סכום הפרס לידי מוסר כרטיס זה ]המוכ"ז[ ,לפי דרישתו של המוכ"ז ,אך לא
יאוחר מאשר  6חודשים ממועד קיום ההגרלה.

24.2

הפרסים ניתנים לגבייה במקומות הבאים ,אך ורק כנגד מסירת הכרטיס הזוכה לידי המשלם ,כדלקמן:
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)(1

פרס עד סך ) ₪ 350ועד בכלל( ― ניתן לגבות אצל זכיין.

)(2

פרס העולה על סך  ₪ 350ועד סך ) ₪ 50,000ועד בכלל( ― ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל
או אצל כל אחד מהמשווקים ]"משלם מורשה"[ ,והכל בכפוף לאמור בתכנית זו.

)(3

פרס בסכום שבין  ₪ 50,001ועד ) ₪ 1,000,000ועד בכלל( ― ניתן לגבות אך ורק במשרד הראשי של
המפעל ,בכפוף לבדיקת תקינותו של הכרטיס ואמיתות הזכייה ,שתבוצע בו במקום .נתגלה ספק
בדבר תקינות הכרטיס או אמיתות הזכייה ― יחולו הוראות פסקה ) (4להלן.

)(4

פרס בסך  ₪ 1,000,001ומעלה )במידה שיהיה פרס כזה( – ניתן לגבות אך ורק על ידי הפקדת
הכרטיס הזוכה במשרדו הראשי של המפעל ,וסכום הפרס ישולם לידי המוכ"ז של הכרטיס הזוכה
תוך  3ימי עסקים מיום הפקדתו כאמור ,בכפוף לבדיקת תקינותו של הכרטיס ואמיתות הזכייה.

)(5

לעניין זה" ,ימי עסקים" ― למעט ימי שישי ושבתות ,ערבי-חג וחגי ישראל ,ושבתון אחר שנקבע על
פי חוק.

)(6

כל פרס הניתן לגביה במשרדו הראשי של המפעל או אצל כל אחד מהמשווקים ,בהתאם להוראות
תכנית זו ,ניתן לגבותו רק בשעות העבודה הרגילות של המפעל.

 .25תשלום זכיות לפי כרטיס רב-הגרלתי
בכפוף לאמור בסעיף  24ביחס למקום ולמועד לתשלום הפרסים ,הרי אם הכרטיס הזוכה הוא כרטיס רב-הגרלתי
שטרם נתקיימה ההגרלה האחרונה שבה הוא זכאי להשתתף ,יחולו הוראות אלו:
25.1

לאחר מסירת הכרטיס הזוכה לידי המפעל או לידי המשווק או לידי הזכיין ,לפי הענין ]"המשלם"[ ,יהיה
המוכ"ז זכאי לקבל מהמשלם ,בנוסף על הפרס גם כרטיס המשך של אותו כרטיס רב-הגרלתי ,אשר תוקפו
יהיה ליתרת התקופה שבה היה זכאי להשתתף הכרטיס שנמסר ,ואשר יכלול ,בין היתר ,תדפיס של
המספרים המשתתפים בהגרלה לפי אותו כרטיס ]"כרטיס המשך"[.

25.2

אם כרטיס ההמשך האמור יזכה לאחר מכן פעם נוספת ,יהיה המוכ"ז זכאי לקבל את מנת הפרס הנוספת אך
ורק לאחר מסירתו של אותו כרטיס המשך לידי המשלם ,ואם עדיין לא נתקיימה ההגרלה האחרונה שבה
זכאי להשתתף אותו כרטיס המשך ,יהיה המוכ"ז זכאי לקבל גם כרטיס המשך חדש שתוקפו יהיה ליתרת
התקופה ויכלול ,בין היתר ,תדפיס של המספרים המשתתפים בהגרלה לפי אותו כרטיס כאמור בסעיף 25.1
בשינויים המחוייבים לפי הענין; וכך חוזר חלילה עד לקיומה של ההגרלה האחרונה שבה זכאי להשתתף
אותו כרטיס המשך.

 .26אופן תשלום הזכיות והזדהות דורש התשלום
26.1

לצורך קבלת הפרס ,ימסור המוכ"ז את הכרטיס הזוכה לידי המשלם ,והמשלם יכניס את הכרטיס הזוכה
לתוך המסוף לצורך הנפקת אישור זכייה .הונפק אישור הזכייה כאמור ,ישלם המשלם למוכ"ז את סכום
הפרס שבו זכה.

26.2

פרס שיש לשלמו לפי תכנית זו ,רשאי המשלם ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,לבצע את תשלומו בין במזומן
ובין בשיק ערוך לפקודת המוכ"ז; ואם סכום הפרס עולה על  ,₪ 1,000רשאי המשלם לבצע את התשלום
בשיק ערוך על-שם המוכ"ז ומשורטט "למוטב בלבד"; וכל תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא
כסילוק מלא של סך הפרס על-ידי המשלם.

26.3

המשלם רשאי לדרוש ממוכ"ז של כרטיס זוכה ,הדורש תשלום פרס כלשהו ,בין לפי סעיף  24או "] 25דורש
התשלום"[ ,שיציג למשלם את תעודת הזהות שלו ,וירשה למשלם להעתיק את פרטי זהותו של דורש
התשלום; סירב דורש התשלום להיענות לדרישה זו ,יהיה המשלם רשאי לעכב את התשלום עד אשר דורש
התשלום ימלא אחרי הדרישה.

26.4

במקרה של עיכוב או פיגור בביצוע תשלומו של פרס כלשהו שנגרם על-ידי המפעל במשך תקופה העולה
על  30יום ,יהיה הזוכה זכאי לקבל מהמפעל ,ריבית פיגורים בשיעור שהמפעל יקבע מזמן לזמן.
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 .27תפוגת פרסים
לא דרש משתתף את תשלומו של פרס המגיע לו בגין כרטיס זוכה תוך ) 6שישה( חודשים מיום קיום ההגרלה שבה
השתתף הכרטיס הזוכה – תתבטל זכותו של המשתתף לגבות אותו פרס.
 .28בירור נוסף ובדיקת נציב התלונות
28.1

משתתף הטוען שהוא זכאי לפרס כלשהו בהגרלה פלונית ,אך נתוני העסקה של כרטיס ההשתתפות שבידו
אינם כלולים בקובץ הזכיות לגבי אותה הגרלה שבה השתתף אותו כרטיס ,יהיה זכאי לפנות למפעל ,תוך
 15ימים מיום קיום ההגרלה האמורה ,ולבקש בירור נוסף בענין זכייתו ,על טופס בירור שהמפעל יקבע
ואשר ניתן להשיגו בכל נקודת מכירה.

28.2

המפעל יערוך בירור של טענת המשתתף לפי נתונים שבמדיה הקובעת ולפיהם בלבד ,ואם ימצא שטענתו
של המשתתף נכונה ,יודיע על כך למשתתף ,וישלם לו ,לפי דרישתו ,סכום השווה למנת-הפרס ,שנקבעה
לגבי יתר הזוכים באותו סוג של פרס באותה הגרלה ,וזאת אך ורק כנגד מסירת אותו כרטיס לידי המפעל.
תשלום זה ייעשה שלא מתוך סכום הפרסים הכולל ,ולא ישפיע על הפרס שנקבע כאמור.

28.3

המפעל ימנה נציב תלונות לענין תכנית זו ,אשר יהיה מוסמך לבדוק כל תלונה שתוגש לו כאמור בסעיף
"] 28.4הנציב"[.

28.4

משתתף שירצה לערער על תוצאות הבירור שערך המפעל לפי סעיף  ,28.2יהיה רשאי לבקש מהנציב
שיבדוק מחדש את טענתו לזכייה .הבקשה תוגש בכתב בצירוף כרטיס ההשתתפות נשוא הבדיקה )במקורו(.
הנציב יבדוק את הטענה לאור ובמסגרת הוראות תכנית זו ,ויודיע את החלטתו למפעל ולמשתתף .החליט
הנציב כי המשתתף זכאי לקבל סכום כלשהו ,ישלם המפעל למשתתף את הסכום שקבע הנציב ,וזאת כנגד
מסירת הכרטיס לידי המפעל.

פרק ו' – שונות
 .29ייחוד זכויות המחזיק בכרטיס
29.1

הזכות לקבל או לדרוש מהמפעל ,או ממשלם אחר ,פרס ו/או כל תשלום אחר ו/או בירור או בדיקה לפי
תכנית זו ,בגין כרטיס כלשהו ,נתונה אך ורק למוכ"ז )המחזיק בפועל באותו כרטיס( ,ולא לשום אדם אחר,
ואין נפקא מינה אם יש או אין לאותו מוכ"ז גם הזכות לבעלות או לחזקה לגבי אותו כרטיס .בהתאם לכך
לא יהיה המפעל או המשלם האחר חייב לחקור או לבדוק אם המוכ"ז הינו בעלים או המחזיק כדין של
אותו כרטיס.

29.2

שותפות בכרטיס לא תוכר על-ידי המפעל ולא תחייב אותו ,והמפעל לא יכיר בתור משתתף לענין כלשהו
הנובע מתכנית זו בגין אותו כרטיס אלא באדם אחד בלבד ,שהוא המוכ"ז )המחזיק בכרטיס בפועל(.

 .30דין כרטיס שאבד ,שונה ,הושחת ,ניזוק
30.1

המפעל ― בין בעצמו ובין באמצעות משלם אחר ― אינו חייב לשלם פרס כלשהו או תשלום אחר כלשהו
המגיע לפי תכנית זו אם כרטיס ההשתתפות שבגינו נדרש התשלום לא יימסר בפועל לידי המפעל או
המשלם ,בין משום שאותו כרטיס אבד ,הושמד ,הושחת ,נתקלקל ,נקרע ,נגזר או נוקב ובין משום סיבה
אחרת כלשהי ,או אם אותו כרטיס השתתפות – אף שנמסר כאמור ― יהיה ,מסיבה כלשהי ,במצב כזה
שנתוני העסקה או הסימון שבכרטיס ההשתתפות טושטשו או שנתוני העסקה שהודפסו בו אינם ברורים
עוד די צרכם באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם נתוני הזיהוי או מהות הסימון או הפרס או סכומו,
להנחת דעתו של המפעל או המשלם ,הכל לפי הענין.

30.2

להסרת ספק מובהר בזה במפורש ,כי במקרה של אבדנו או השמדתו של כרטיס זוכה ,לא יהיה המפעל חייב
לשלם את הפרס או כל תשלום אחר בגינו – אף לא כנגד בטחונות כלשהם – וזאת למרות כל האמור בכל
דין הנוגע למסמכים אבודים.
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 .31השמדת כרטיסים ומחיקת נתונים
31.1

המפעל וכל משלם אחר יהיה רשאי להשמיד כל כרטיס נפרע שבידו כעבור  60יום מיום ביצוע התשלום
בגין אותו כרטיס.

31.2

המפעל יהיה רשאי למחוק את הנתונים מכל מדיה קובעת שעליה נרשמו נתוני זיהוי לקראת הגרלה
פלונית ו/או להשמיד את קובצי הזכיות של הגרלה פלונית בתום ) 6שישה( חודשים מיום קיום אותה
הגרלה.

 .32מס הכנסה
לפי התיקון לפקודת מס הכנסה שתחילת תוקפו ביום  1ביולי  2003הזכיות לפי תכנית זו כפופות למס הכנסה ,והמפעל
ינכה מהן במקור כל סכום מס החל כאמור ,אם תחול עליו חובה כזו על פי החוק.
 .33היתר לעריכת הימורים
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהם ,ייערכו על ידי המפעל על-פי היתר לעריכת הגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231
לחוק העונשין ,התשל"ז―.1977
 .34משרד המפעל
משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרדו הראשי ,נמצא ברחוב הפטמן  ,3תל אביב ,מיקוד  .61070כל פניות למפעל
בקשר לתכנית זו ,יש להפנות לפי מענו האמור.
 .35מקום שיפוט
מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד המפעל בכל ענין הנובע מתכנית זו ,יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל
אביב יפו בלבד.
 .36התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המפעל בכל ענין הנובע מתכנית זו היא ) 6שישה( חודשים מיום קיומה של
ההגרלה שבה השתתף או נועד להשתתף כרטיס ההשתתפות נשוא התביעה.
 .37שינויים בתכנית זו
המפעל רשאי לשנות כל הוראה הכלולה בתכנית זו ,ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברבים .תחילתו של כל שינוי כזה
תהיה במועד שהמפעל יקבע לכך באותה הודעה.
 .38תחילת תוקף תכנית זו
תכנית זו תיכנס לתוקפה במועד שייקבע כאמור בסעיף  49להלן.
פרק ז' – הגרלות KENO
 .39הגרלות  – KENOתיאור כללי
39.1

הגרלות פיס  777אלקטרוני ― הנקראת "הגרלת  – “KENOיתנהלו באמצעות מחשב הגרלה מיוחד ]"מחשב
 ― [“KENOשיופעל בנפרד מהמערכת המקוונת המרכזית של שאר מוצרי הפיס .יחד עם זאת ,רכישת
כרטיסי  KENOתתבצע באמצעות המסופים הרגילים שבהם נמכרים מוצרי הפיס המקוונים .וההנחייה
לביצוע הגרלות  KENOתינתן ע"י "המחשב המרכזי" בהתאם ללוח זמנים שייקבע מראש ויפורסם ברבים.

39.2

נקודות המכירה להשתתפות בהגרלות  KENOיהיו בתוך בתי עסק שנבחרו במיוחד למטרה זו ,לנוחיות
קהל המשתתפים ,שלא בתוך נקודות המכירה המסורתיות בביתנים ובקניונים.

39.3

תוצאות ההגרלה ישודרו למסכים המוצבים בנקודות המכירה המיוחדות כאמור.
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 .40שיטת ההגרלה – הגרלה ממוחשבת
40.1

ההגרלה תתבצע בצורה ממוחשבת עפ"י תוכנת מחולל מספרים אקראיים ,שתעלה בגורל את המספרים
הזוכים.

40.2

לאחר ביצוע ההגרלה ב"מחשב  “KENOיוזנו תוצאות ההגרלה  KENOלמערכת המקוונת ,והמערכת
המקוונת תשלח את התוצאות ליום הצגתן ,למסכי הטלוויזיה ולמסופים שבתחנות המכירה לשם בדיקת
הזכיות ופרעונן.

 .41תדירות ההגרלות
1.1

הגרלות  KENOיתבצעו בתדירות של  24הגרלות ליממה ,בשעות וברווחי זמנים ,כפי שיפורסמו בעיתונות
היומית ,בנקודות המכירה המיוחדות ,ובאינטרנט באתר מפעל הפיס . WWW.PAIS.CO.IL

1.2

ניתן יהיה לרכוש כרטיס השתתפות להגרלת  KENOחד-פעמי או כרטיס השתתפות רב-הגרלתי )דוגמת
כרטיסי פיס  777הרגילים(.

 .42טפסים ומחירי השתתפות
42.1

המפעל ינפיק טפסי משחק לשימושם של המשתתפים בהגרלות  ,KENOשיכילו ,בין היתר ,טבלת משחק
המורכבת מ 70-תיבות סימון ומעל כל תיבה מודפס אחד המספרים הסידוריים הרצופים מ 1-עד ) 70עד
בכלל( .כל טופס משחק ניתן לסמנו לצורך השתתפות רב-הגרלתית עד מקסימום  90הגרלות רצופות ,וזאת
ע"י סימון בתיבה המיועדת למטרה זו.

42.2

מחירי ההשתתפות לכרטיסי  KENOיהיו בסך  ,₪ 3 ,₪ 2או  ₪ 5לטבלה אחת להגרלה אחת ]"המחיר לטבלה"[
ובכרטיס רב הגרלתי ― יהיה מחירו שווה למכפלת המחיר לטבלה כפול מספר ההגרלות שהלקוח בחר.

42.3

כל לקוח רשאי לבחור בכרטיס לפי אחד המחירים המפורטים לעיל ,ולשלם את מחירו לזכיין ,בהתאם
לבחירתו.

 .43מבנה הפרסים
43.1

כל כרטיס  KENOשבו יימצא "ניחוש נכון" של מספרים זוכים כמפורט בטור א' בטבלה דלהלן ,יזכה בפרס
כמפורט בטור ב' בטבלה דלהלן:
טור ב'

טור א'
מספר הניחושים הנכונים מבין...

43.2

סכום הפרס

) 7 (1מבין המספרים הזוכים

―

פי  500מהמחיר לטבלה

) 6 (2מבין המספרים הזוכים

―

פי  40מהמחיר לטבלה

) 5 (3מבין המספרים הזוכים

―

פי 7

מהמחיר לטבלה

) 4 (4מבין המספרים הזוכים

―

פי 5

מהמחיר לטבלה

) 3 (5מבין המספרים הזוכים

―

פי 2

מהמחיר לטבלה

) 0 (6מבין המספרים הזוכים

―

פי 1

מהמחיר לטבלה

הוראות הסעיפים  21.2עד  21.4יחולו על הגרלת  KENOלפי פרק זה ,בשינויים המחוייבים על-פי העניין.
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 .44המדיה הקובעת להגרלות
44.1

כל הנתונים של כל הגרלת  KENOשייקלטו במחשב המרכזי במשך כל יום ,יירשמו גם על קלטת או אמצעי
מתאים אחר לקליטת נתונים ]"מדיה  ,[“KENOלפי נוהל שהמפעל ייקבע.

44.2

עותק אחד של מדיה  KENOיוכנס מדי יום לתוך כספת במשרדו הראשי של המפעל או במקום אחר
שהמפעל יקבע ,ולא תהיה גישה אליו אלא בידי נציגו המוסמך לכך של המפעל ביחד עם נציגו המוסמך
לכך של רואה-החשבון שימונה למטרה זאת.

44.3

כרטיס  KENOשהודפס בנקודת מכירה לקראת הגרלת  KENOפלונית ,כאשר נתוני העסקה שלו לא נרשמו
על מדיה  KENOלגבי אותה הגרלה ,לא ייקנה שום זכות על-פי תכנית זו.

 .45בדיקה ותשלום זכיות

.46

45.1

בדיקת זכיות בהגרלת  KENOיכולה להתבצע במסוף בנקודות המכירה המיוחדות או במסוף לבדיקה
עצמית )אקספרס פוינט(.

45.2

תשלום הזכיות בהגרלת  KENOיבוצע בנקודת המכירה המיוחדות עד לסך  ₪ 350כנגד מסירת הכרטיס
הזוכה לידי הזכיין ,כאמור בסעיף  24או סעיף  25לפי העניין.

תחולת הוראות מסויימות על הגרלות KENO

סעיפים  1עד ) 11.3 ,4בהתאמות() 16 ,15 ,14 ,13.3 ,13.2 ,(3)13.1 ,(1)13.1 ,12.3 ,11.6 ,11.5 ,11.4 ,בהתאמה( 18 ,עד 21.2 ,20
עד  22 ,21.4עד  38שבתכנית זו – יחולו על הגרלות  KENOלפי פרק זה ,בשינויים המחוייבים על-פי העניין.
.47

אי תחולת הוראות מסויימות על הגרלות KENO

סעיפים  5עד  21.6 ,21.5 ,21.1 ,17 ,(2)13.1 ,12 ,11.2 ,11.1 ,9שבתכנית זו – לא יחולו על הגרלות  KENOלפי פרק זה.
.48
"מ ַשׂחקים באחריות"
ְ
"מ ַשׂחקים באחריות" ,וזאת ע"י הכלת
תנאי ההשתתפות בהגרלות  KENOתואמים את עקרונות המפעל בדבר ְ
אלמנטים מיוחדים והגבלות מיוחדות לשמירה על עקרון זה.
 .49תחולה והוראות מעבר
49.1

תכנית זו תיכנס לתוקפה במועד שהמפעל יקבע ויפורסם ברבים ]"מועד המעבר"[.

49.2

במועד המעבר תבוטל תכנית ההגרלה "פיס  ,2002 "777שפורסמה בילקוט הפרסומים  5059מיום 11/3/2002
עמ'  1642על כל תיקוניה ]"התכנית הקודמת"[ ,תוך שמירת הזכויות לפי התכנית הקודמת ,כאמור להלן.

49.3

להסרת ספק מובהר בזה ,כי כל הכרטיסים שהונפקו על-פי התכנית הקודמת יישארו בתוקפם המלא ,וכל
פרס שבו זכה כל כרטיס שהונפק על-פי התכנית הקודמת ,יהיה ניתן לגבייה ו/או למימוש במשך אותו זמן
שבו ניתן היה למימוש לולא תכנית זו.
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