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הודעה מאת מפעל הפיס
תכנית הגרלה ל"מנוי פיס" 2016
פרק א'  -כללי
תחולת התכנית
תכנית זו תיכנס לתוקפה במועד פרסומה ותחול על כל הגרלה שתתקיים מאותו מועד ואילך .התכנית תישאר בתוקפה,
בכפוף לכל שינוי שיחול בה בהתאם להוראות סעיף  37להלן ,וזאת כל עוד לא בוטלה על ידי המפעל בהודעה שתפורסם ברבים.

 	.1הגדרות
(א) בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן
העניין או מהקשר הדברים:
א	.

"בנק"  -הבנקים המסחריים בישראל ,על כל סניפיהם ,לרבות בנק הדואר;

ב	.

"הגרלה"  -הגרלה רגילה ו/או הגרלה חודשית שתכנית זו חלה עליהן;

ג	.

"הגרלה רגילה"  -כל אחת מההגרלות הרגילות שתיערך לפי סעיף ;3

ד	.

"הגרלה חודשית"  -כל אחת מהגרלות החודשיות שתיערך לפי סעיף ;4

ה	.

"הגרלות מיוחדות"  -כל אחת מההגרלות שתיערך לפי סעיף  12לתכנית זו;

ו	.

"הזמנה אלקטרונית"  -הזמנת מנוי המבוצעת באמצעות פקס' ,טלפון ,אתר האינטרנט או בכל אמצעי אחר
אשר יפורסם ברבים על ידי המפעל;

ז	.

"המחשב המרכזי" או "המחשב"  -המחשב המרכזי של המפעל ,שאליו מועברים הנתונים של כרטיסי
המנויים לצורך עיבודם ושמירתם לפי תכנית זו;

ח	.

"המפעל"  -מפעל הפיס;

ט	.

"חשבון בנק" -חשבון באחד מהבנקים כהגדרתם לעיל;

י	.

"טופס בקשה"  -טופס בקשה לרכישת כרטיס מנוי שהונפק על ידי המפעל כאמור בסעיפים (6א) ו–(6ב);

יא	.

"ימי עסקים"  -למעט ימי שישי ושבתות ,ערבי חג וחגי ישראל ,ושבתון אחר שנקבע בחוק;

יב	.

"כרטיס אשראי"  -כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו ,1986-המונפק על ידי אחת מחברות האשראי
הפועלות בישראל;

יג	.

"כרטיס מנוי"  -כל אחד מהכרטיסים שיונפקו למנויים לפי סעיפים (11א) ו–(15א);

יד	.

"מאסף"  -משווק אזורי ,זכיין בתחנה פלונית או כל גורם אחר שמונו על ידי המפעל ,לטפל בהחתמת מנויים
לצורך תכנית זו;

טו	.

"מבקש"  -כל אדם המבקש לרכוש מהמפעל כרטיס מנוי תמורת תשלום חודשי קבוע או תמורת תשלום
מראש ,ובלבד שמלאו לו שמונה עשר שנים;

טז	.

"מכונת ההגרלה"  -מכונת ההגרלה הנזכרת בסעיף (26ג) ובסעיף  6בנספח א';

יז	.

"מנוי"  -כל אדם שהמפעל הנפיק לו כרטיס מנוי לפי תכנית זו ,כל עוד הכרטיס בתוקף;

יח	.

"פרס"  -סכום כספי ו/או פרס חפצי;

יט	.

"פרס חפצי"  -מוצר בר–קיימא ,זכות לקבלת שירות מסוים (כגון טיסה לחו"ל ,כניסה לאירועים מסוימים),
זכות השתתפות בהגרלה נוספת ,וכדומה;

כ	.

"פרסום ברבים"  -הודעה שתפורסם בילקוט הפרסומים ו/או לפחות בשני עיתונים יומיים המופיעים
בישראל ,וכן באתר האינטרנט של המפעל ;WWW.PAIS.CO.IL

כא" 	.תחנה"  -כל מקום שאושר על ידי המפעל כתחנה להחתמת מנויים.
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(ב) מלבד המונחים המוגדרים בסעיף  1יש להלן מונחים נוספים המוגדרים לפי פרק ,סעיף ,או עניין
מסוים ,והם מופיעים בתוך סוגריים מרובעים ומרכאות כפולות.
(ג) כל האמור בלשון יחיד ,אף הרבים במשמע; וכל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע.
 	.2השתתפות בהגרלות והפרסים בהגרלות השונות
(א) כל כרטיס מנוי ישתתף בכל הגרלה שתתקיים בתחום תקופת תוקפו ,על פי מספרו הרשום בקובץ המנויים במחשב
המרכזי.
(ב) סוגי הפרסים ומהותם (כספיים ו/או חפצים) ,מספר הכרטיסים הזוכים וסכום הפרסים לפי סוגיהם ,שיעלו בגורל בכל
הגרלה ,יהיו כמפורט בנספח א' ,כפי שיהיה בתוקפו בעת קיומה של אותה הגרלה ,או כפי שיפורסם ברבים מעת לעת.
פרק ב'  -סוגי ההגרלות והיקף ההנפקה
 	.3מועדי ההגרלות הרגילות
(א) התכנית כוללת הגרלות רגילות ,חודשיות וכן הגרלות מיוחדות בהתאם ובכפוף לאמור במסמך זה.
(ב) בכל חודש יתקיימו חמש הגרלות רגילות ,ובסך הכול ( 60שישים) הגרלות רגילות בשנה.
(ג) בכפוף לאמור בסעיף  27ההגרלות הרגילות ייערכו מדי שבוע ,בכל יום ה' בשעה  8:00בקירוב אלא אם יפורסם
אחרת באתר האינטרנט של מפעל הפיס; ובחודש שבו קיימים רק  4ימי חמישי ,יתקיימו שתי ההגרלות האחרונות
באותו חודש במועדים האלה :ההגרלה החמישית ,ביום ה' האחרון באותו חודש; והרביעית ,ביום ג' שלפני אותו
יום ה' האחרון.
(ד) כל הגרלה רגילה תזוהה באופן ייחודי על ידי מספר זיהוי .מספר הזיהוי מורכב ממספרה הסידורי של ההגרלה
ומהשנה שבה היא נערכה ,ובציון העובדה כי מדובר בהגרלה "רגילה" (לדוגמה" :הגרלה מס'  - 26/2013רגילה"
משמע :ההגרלה הרגילה העשרים ושש במספר שנערכה בשנת .)2013
 	.4הגרלות חודשיות
(א) בכפוף לאמור בסעיף  ,27ההגרלות החודשיות ייערכו מדי חודש בחודשו ,בכל יום ה' האחרון של כל חודש (לפי
הלוח הגרגוריאני) בסמוך לעריכת ההגרלה הרגילה באותו יום.
(ב) כל "הגרלה חודשית" תזוהה בפרוטוקול ההגרלה באופן ייחודי על ידי מספר זיהוי .מספר הזיהוי מורכב ממספרה
הסידורי של ההגרלה ומהשנה שבה היא נערכה ,ובנוסף ציון העובדה כי מדובר בהגרלה "חודשית" (לדוגמה:
"ההגרלה מס'  - 05/2013חודשית" משמע :ההגרלה החודשית החמישית בשנת .)2013
 	.5היקף ההנפקה בהגרלות הרגילות והחודשיות
(א) כל הגרלה רגילה תיערך בין המספרים הנקובים בנספח א' (להלן  -היקף ההנפקה).
(ב) כל הגרלה רגילה או חודשית תיערך בין כל כרטיסי המנוי אשר בתוקף במועד ביצוע ההגרלה ,כמפורט בנספח א'.
(ג) בהגרלות הרגילות או החודשיות ישתתפו אך ורק כרטיסי המנוי הכלולים ב"קובץ המנויים התקף" במועד קיומה
של אותה הגרלה.
פרק ג'  -אופן רכישת כרטיסי מנוי
 	.6טופסי בקשה לרכישת כרטיס מנוי
(א) המפעל ינפיק טופסי בקשה המיועדים להחתמת מנויים .את טופסי הבקשה ניתן להשיג ולמלא אצל המאספים או
במשרדו הראשי של המפעל .כמו כן ,ניתן למלא טופסי בקשה באמצעות "הזמנה אלקטרונית" ,ולרבות באמצעות
אתר האינטרנט של המפעל ,כמפורט בסעיף  9ו–.10
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(ב) טופס הבקשה יורכב מפרטיו האישיים של המבקש ,וכן ,בהתאם לסוג המנוי המבוקש ,יפורטו בו אמצעי התשלום
שבאמצעותו יבוצע תשלום דמי המנוי ,וכל דרישה אחרת בקשר עם אמצעי התשלום בהתאם לדרישות המפעל,
הבנקים וחברות האשראי.
(ג) ניתן לרכוש עד ( 5חמישה) כרטיסי מנוי (כולל) באמצעות טופס בקשה יחיד .כל בקשה לרכוש כרטיסי מנוי בכמות
גדולה יותר ,ברכישה אחת ,תחייב את המבקש למלא טופס בקשה נוסף לכל ( 5חמישה) כרטיסי מנוי נוספים שהוא
מבקש לרכוש.
(ד) המפעל רשאי לפסול טופס ו/או לדרוש השלמת פרטים בכל מקרה שבו התקבל במפעל טופס בקשה שחסרים בו
פרטים ,או שאופן מילויו אינו תקין ,או שהפרטים בו אינם ברורים ,לרבות ,אך לא רק ,פרטים חסרים בהרשאה
לחיוב חשבון בנק/כרטיס אשראי.
(ה) בלי לגרוע מן האמור לעיל ,המפעל רשאי לפסול כל טופס בקשה שהגיע לידיו ,מהטעמים האלה:
()1

פרטיו האישיים של המבקש ,כולם או מקצתם ,לא מולאו כלל או לא מולאו כנדרש ו/או שהם משובשים
ו/או שהם בלתי קריאים במידה מספקת;

()2

במקרה של טופס בקשה לתקופה קצובה  -אם לא שולמו דמי המנוי ,או צורף סכום הנמוך מדמי המנוי
המגיעים בעד  30הגרלות;

()3

במקרה של טופס בקשה לתקופה מתחדשת  -אם ההרשאה לבנק לא מולאה כדרוש ,או לא נחתמה על ידי
המבקש ,או לא אושרה על ידי סניף הבנק;

()4

במקרה של ניצול לרעה של הוראות התכנית ו/או חובות כלפי המפעל;

()5

המפעל שומר את זכותו לפסול כל בקשה שנמסרה לו וזאת במקרה של העדר אישור חברת האשראי ,או
העדר חתימתה (המלאה או החלקית) על התחייבותה האמורה לשלם למפעל את דמי המנוי ,או במקרה
שבו כרטיס האשראי שבבעלות המבקש אינו מאפשר חיוב באמצעות הוראת חיוב חודשית ובין מכל סיבה
אחרת שתיראה למפעל.

(ו) נפסל טופס בקשה לפי סעיף קטן (ה) לעיל או לפי סעיף אחר בתקנון ,ינהג המפעל כדלקמן:
()1

יודיע המפעל למנוי על דבר הפסילה וישיב את דמי המנוי ששולמו בפועל למפעל ,למבקש בהקדם האפשרי
(בלא תוספת ריבית או הצמדה);

()2

דמי המנוי יושבו למבקש באמצעות החזר לחשבון הבנק שצוין על גבי הטופס או באמצעות המחאה בדואר;

()3

למען הסר ספק ,השבת דמי המנוי מותנית באיתור המבקש לפי הפרטים שנמסרו בטופס הבקשה ,ובמקרים
מסוימים באיתור מענו.

(ז) החליט המפעל לקבל את הבקשה האלקטרונית ,יודיע על כך לחברת האשראי וידרוש ממנה לשלם לו את דמי
המנוי המגיעים לו לפי החישוב בסעיף  ,17וזאת במועדים ובהתאם להסדרים שבינה לבין הבנק שבו מתנהל
חשבונו של אותו בעל כרטיס אשראי.
(ח) במקרה שבו לא ציין המבקש את פרטיו האישיים על גבי טופס הבקשה ,או שציין את פרטיו במידה בלתי מספקת,
לא תהיה למבקש כל תביעה נגד המפעל וגם/או נגד מאסף וגם/או נגד הבנק המורשה שבאמצעותו הועברה
הרשאה לבנק או שהיתה צריכה להיות מועברת למפעל ,עקב פסילת טופס הבקשה או תלוש הבקשה או עקב
אי–החזרתו אליו ,פרט לזכותו להשבת דמי המנוי מהמפעל (בלא תוספת ריבית והצמדה) ואף זאת בתנאי שיוכיח
להנחת דעתו של המפעל כי המבקש הוא ששילם אותם.
(ט) בלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה ,המפעל שומר את הזכות לעכב את קבלתו של טופס בקשה או אישור חברת
אשראי/בנק ,הכול לפי העניין ,לצורך השלמה או בירור הפרטים החסרים ו/או הבלתי ברורים ,להנחת דעתו של
המפעל.
 	.7טופס לתקופה קצובה
(א) בעת מילוי טופס בקשה למנוי לתקופה קצובה ,על המבקש לציין על גבי הטופס במקום המתאים את מספר
ההגרלות שבהן הוא בוחר להשתתף בהתאם למופיע על גבי הטופס ( 30או  60הגרלות).
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(ב) על המבקש לשלם בעבור סכום ההגרלות המבוקש כמפורט בסעיף  16באמצעות ביצוע עסקה רגילה בכרטיס
אשראי או באמצעות שובר בבנק הדואר או בכל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעל הפיס	.
 	.8טופס לתקופה מתחדשת
(א) בעת מילוי טופס בקשה לתקופה מתחדשת יש למלא את הטופס המתאים ונוסף על כך למלא את הפרטים
הנדרשים בטופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק/הרשאה לחיוב כרטיס אשראי.
(ב) את טופס הבקשה בצירוף ההרשאה לחיוב חשבון הבנק/כרטיס האשראי יש לשלוח למפעל על ידי דואר רגיל או
רשום ,או באמצעות מסירת הטופס למאסף .מובהר בזה ,במפורש ,כי המשלוח בדואר הוא באחריותו של המבקש
בלבד.
 	.9הוראות ביחס לביצוע "הזמנה אלקטרונית" באמצעות מוקד שירות הלקוחות ו/או פקס
ניתן לבצע הזמנת מנוי לתקופה מתחדשת באמצעות "הזמנה אלקטרונית" ,במוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס
או באמצעות שליחת טופס בקשה באמצעות פקס .הזמנת מנוי באמצעות טלפון או פקס מותנית בתשלום באמצעות
כרטיס אשראי בלבד.
 	.10מסירת הזמנה לרכישת מנוי באמצעות אתר האינטרנט
(א) רכישת מנוי באמצעות אתר האינטרנט מותנית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
(ב) הזמנת כרטיס מנוי באמצעות האינטרנט תתבצע באתר האינטרנט של מפעל הפיס שכתובתוWWW.PAIS. :
 CO.ILאו בכל אמצעי אחר שעליו יודיע המפעל באמצעות פרסום ברבים.
(ג) באפשרות המבקש לבחור את מספרו של כרטיס המנוי ואולם במקרה שהמספר שיבחר המבקש לא יהיה פנוי,
תבצע המערכת בחירה אקראית של מספר המנוי.
(ד) הזמנה שנשלחה כראוי על ידי המבקש והתקבלה במפעל תלווה בהודעת אישור קבלה למבקש .מובהר בזה כי
אין בשיגור הטופס ,או באישור הקבלה משום אישור להזמנתו של המנוי ,וטופס הבקשה יאושר בהתאם ובכפוף
לאמור בפרק ד'.
(ה) לאחר כניסתו לתוקף של המנוי זכאי המבקש להשתתף בהגרלה שמספרה צוין על גבי כרטיס המנוי ועד תום
תוקפו של המנוי בהמשך רצוף מאותה הגרלה.
 	.11בקשה מרוכזת של כרטיסי מנוי
(א) למרות כל האמור בסעיפים  6עד  10אם המבקש הוא מוסד ,חברה או תאגיד אחר ["מבקש מוסדי"] ,שברצונו לבצע
רכישה מרוכזת של כרטיסי מנוי ,יחולו הוראות אלה:
()1

מבקש מוסדי המבקש לרכוש כרטיסי מנוי לתקופה קצובה ,בכמות שאינה פחותה מ– 25כרטיסים (או כמות
מינימלית אחרת שהמפעל יקבע מזמן לזמן) ,ימסור למפעל בקשה מרוכזת אחת לרכישת כל כמות כרטיסי
המנוי שברצונו לרכוש ,לתקופה קצובה שעליה יוסכם עם המפעל ,אך לא פחות מ– 5הגרלות רצופות;

()2

הבקשה המרוכזת תימסר בטופס שהמפעל יקבע לצורך זה ,הוא "טופס הבקשה המוסדי" ,אשר ייחתם על
ידי מורשה מנוי של המבקש המוסדי בצירוף חותמת המוסד ויימסר במישרין לידי המפעל ,או בדרך אחרת
שהמפעל יקבע לעניין זה ,בצירוף דמי המנוי המגיעים בגין כל כרטיסי המנוי המוזמנים על פי אותו הטופס.

(ב) נמסר למפעל טופס בקשה מוסדי כאמור ,יחולו עליו ,בשינויים המחויבים על פי העניין ,הוראות פרק ג' סעיפים 6
עד  10כולל ,הוראות פרק ד' ופרק ה' ולעניין זה יראו את המבקש כאילו מסר למפעל טופס בקשה נפרד לרכישת
כרטיס מנוי לתקופה קצובה לגבי כל אחד מכרטיסי המנוי הכלולים בטופס הבקשה המוסדי .המפעל ינפיק על
שם המבקש המוסדי מספר כרטיסי מנוי כמספר הכרטיסים המבוקשים בטופס האמור ,כשכל כרטיס נושא מספר
סידורי נפרד.
(ג) מבקש מוסדי שהוקצו לו כרטיסי מנוי כאמור ,יהיה רשאי להעביר לכל אדם שירצה בכך ["הנעבר"] ,כל כרטיס
מנוי שהוקצה לו כאמור ושהוא עדיין בתוקפו ["כרטיס מועבר"] ,וזאת על פי טופס העברה ,בנוסח שייקבע על
ידי המפעל .טופס ההעברה יכיל את מספרו הסידורי של הכרטיס המועבר וכן את שמו ,מענו ומספר הזהות של
הנעבר .טופס ההעברה ייחתם על ידי המבקש המוסדי ועל ידי הנעבר ,ויימסר למפעל לצורך אישור הבקשה.
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(ד) נמסר למפעל טופס העברה כאמור ,ינפיק המפעל במקום הכרטיס המועבר כרטיס מנוי חדש על שם הנעבר,
שמספרו יהיה זהה למספרו של הכרטיס המועבר .מובהר בזה כי עם הנפקת הכרטיס וקליטת פרטיו במחשב
המרכזי ייחשב הנעבר כמנוי לכל דבר ועניין .תוקפו של כרטיס המנוי החדש יהיה למשך יתרת תקופתו המקורית
של הכרטיס המועבר .בהתאם ,כרטיס המנוי החדש יהיה זכאי להשתתף בהגרלה הרגילה שמועדה לאחר ההגרלה
האחרונה שבה השתתף הכרטיס המועבר.
 	.12הגרלות מיוחדות
המפעל רשאי לערוך מפעם לפעם נוסף על הגרלות רגילות ו/או חודשיות גם "הגרלות מיוחדות למנויי מפעל הפיס"
וזאת בכפוף לקבלת אישור ממשרד האוצר.
פרק ד'  -אישור הבקשה על ידי המפעל ושליחת כרטיס המנוי
 	.13כריתת החוזה לרכישת כרטיס מנוי ותוכנו
(א) טופס הבקשה או הפצתו או כל פרסום על אודותיו ,אינו מהווה הצעה מאת המפעל לציבור ,אלא הוא הזמנה
מטעם המפעל ,לרכישת מנוי לפי תכנית זו .וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתכנית זו ,בשלמותם ,לרבות כל
שינוי שיחול בה ושיפורסם ברבים כאמור בסעיף  ,37ולרבות כל תכנית חדשה שתבוא במקום תכנית זו .המבקש
לא יהיה רשאי לשנות את תנאי תכנית זו ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
(ב) רכישתו של מנוי תיכנס לתוקפה ,רק לאחר שהתמלאו כל התנאים האלה בהתאם לרשום במחשב המרכזי של
המפעל:
()1

טופס הבקשה נמסר בפועל למפעל (בין באמצעות הדואר ,בין באמצעות מאסף ובין באמצעות "הזמנה
אלקטרונית");

()2

הטופס נבדק על ידי המפעל ונמצא כי פרטיו מולאו כראוי ,באופן מלא ושלם (לרבות ,אך לא רק ,חתימת
המבקש ,ככל שנדרשה ,פרטי אמצעי התשלום ותקינותם וכיו"ב) והכול בהתאם לסעיף (6ב);

()3

דמי המנוי ,במקרה של טופס לתקופה קצובה ,שולמו במלואם ,כנדרש;

()4

במקרה שבו אמצעי התשלום הוא כרטיס אשראי ,התקבל אישור לתקינות ההרשאה לחיוב כרטיס האשראי,
אישור פרטי הכרטיס וקליטת פרטי כרטיס המנוי במחשב המרכזי והכול בהתאם ובאופן שיסוכם בין המפעל
לבין חברות האשראי;

()5

פרטי המנוי נקלטו במערכות המחשב המרכזי של המפעל כאמור בסעיף (15ג).

(ג) מובהר בזה כי אין באמור כדי לגרוע מן האמור בסעיף (6ה).
 	.14מסירת טופס הבקשה למפעל בפועל
(א) הצעת המבקש לרכישת כרטיס מנוי לא תיחשב כאילו נמסרה למפעל ,אלא לאחר שהתקיימו התנאים האלה:
()1

המבקש מילא טופס בקשה לפי הוראות פרק זה ,וחתם עליו במקום המיועד לכך;

()2

המבקש מסר למאסף ו/או למפעל את טופס הבקשה הממולא כאמור ,והכול לפי הוראות סעיף ;6

()3

המאסף המציא למפעל את אותו חלק מטופס הבקשה המיועד למפעל ,ואותו חלק מהטופס ו/או אישור
הבנק אכן הגיע בפועל לידי המפעל;

()4

במקרה שבו אמצעי התשלום הוא כרטיס אשראי ו/או במקרה של רכישת כרטיס מנוי בהזמנה על ידי מוקד
השירות או אתר האינטרנט תיחשב הצעה .ההצעה לא תיחשב כאילו נמסרה למפעל ,אלא לאחר שהמבקש
מסר את כל הפרטים הדרושים לפי סעיף (13ב).

(ב) טופס בקשה ,שלא הגיע למפעל בהתאם להוראות תכנית זו ,מכל סיבה שהיא ,בין שאבד אצל מאסף ,ובין שאבד
בדרך ממנו אל המפעל ,או בכל מקום אחר או אופן אחר ,יהיה בטל ומבוטל ,ולא יקנה למבקש שום תביעות נגד
המפעל וגם/או נגד מאסף בשל אבדנו או בשל אי–הגעתו למפעל ,פרט לזכותו של המבקש לקבל מהמפעל את
השבת דמי המנוי ששילם בעדו (אם שולמו והתקבלו בפועל במפעל).
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 	.15אישור הבקשות על ידי המפעל ושליחת כרטיס המנוי
(א) במקרה שבו המפעל אישר טופס בקשה כאמור לעיל ,המפעל ינפיק למבקש כרטיס מנוי וישלח אותו למנוי בתוך
 14ימי עסקים ,לפי מענו שצוין בטופס הבקשה.
(ב) מובהר כי מנוי חדש יתחיל להשתתף בהגרלה הרגילה הראשונה שתתקיים לאחר מועד קליטתו בקובץ המנויים,
וזאת גם במקרה שבו מסיבה כלשהי לא הגיע הכרטיס לידיו בפועל.
(ג) הנפקת כרטיס מנוי חדש על ידי המפעל בהתאם לסעיף (א) ילווה ברישום מספרו הסידורי של הכרטיס במחשב
המרכזי .כרטיס המנוי שהונפק על ידי המפעל יוגדר כ"תפוס" והוא לא יימכר שנית כל עוד כרטיס המנוי בתוקף.
פרק ה'  -חישוב דמי המנוי
 	.16חישוב דמי מנוי לתקופה קצובה
(א) דמי המנוי לתקופה קצובה ,יחושבו כמכפלה של מספר ההגרלות המבוקשות בטופס הבקשה ["מספר ההגרלות
המבוקש"] בדמי המנוי הבסיסיים של הגרלה אחת .דמי המנוי הבסיסיים יעמדו על שיעור דמי המנוי הבסיסיים
הקבוע בסעיף  3לנספח א' בתקנון זה ,במועד ביצוע התשלום בבנק הדואר או במועד מסירת טופס הבקשה לידי
מאסף או ביום מסירתו לדואר לשם משלוח למפעל ["המחיר הקובע"].
(ב) למרות האמור לעיל -
()1

טופס בקשה לרכישת ( 30שלושים) הגרלות יחושב לפי ( 29עשרים ותשע) הגרלות בלבד אלא אם כן המפעל
יקבע אחרת בהודעה שתפורסם לרבים;

()2

טופס בקשה לרכישת ( 60שישים) הגרלות יחושב לפי ( 58חמישים ושמונה) הגרלות בלבד אלא אם כן
המפעל יקבע אחרת בהודעה שתפורסם לרבים.

(ג) במקרה של חוסר התאמה בין מספר ההגרלות שצוינו על ידי המבקש בטופס הבקשה לבין סכום דמי המנוי
שצורפו בפועל ,ינהג המפעל כך:
()1

היה הסכום שצורף על ידי המבקש נמוך מדמי המנוי בעד ( 30שלושים) הגרלות ,ייפסל תלוש הבקשה,
ויוחזר למבקש יחד עם הסכום שצורף;

()2

היה הסכום שצורף על ידי המבקש גבוה מדמי המנוי המגיעים בעד ( 30שלושים) הגרלות ,אך נמוך מדמי
המנוי המגיעים בעד ( 60שישים) הגרלות ,ייחשב הדבר כאילו בחר המבקש בכרטיס מנוי ל–( 30שלושים)
הגרלות ,והעודף יוחזר למבקש.

 	.17חישוב דמי המנוי וגבייתם במנוי לתקופה מתחדשת
(א) גביית דמי המנוי לתקופה מתחדשת ,באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ,תהיה כדלקמן:
()1

חשבונו של בעל המנוי יחויב בדמי מנוי בעד מספר הגרלות שהתקיימו (או יתקיימו) ממועד אישור טופס
הבקשה על ידי המפעל ועד היום ה– 14לחודש העוקב ("תקופת החיוב הראשונה") .החיוב יחושב כמכפלה
של מספר ההגרלות בתקופת החיוב הראשונה ,במחיר הקובע כפי שיהיה בתוקפו במועד ההגרלה הראשונה
שתתקיים בתקופת החיוב הראשונה;

()2

במהלך תקופת החיוב הראשונה ,ולאחר מכן ,מדי כל חודש ,כל עוד כרטיס המנוי בתוקפו יחויב חשבונו
של בעל המנוי בדמי מנוי בעד מספר ההגרלות שיתקיימו מיום  15בחודש ועד ל– 14שבחודש שלאחריו
["תקופת החיוב החודשית"] .החיוב יחושב כמכפלה של מספר ההגרלות בתקופת החיוב החודשית ,במחיר
הקובע כפי שיהיה בתוקפו במועד ההגרלה הראשונה שתתקיים בתקופת החיוב החודשית.

(ב) גביית דמי המנוי לתקופה מתחדשת ,באמצעות כרטיס אשראי  ,תהיה בהתאם למפורט בפרק זה ותבוצע כדלקמן:
()1

כרטיס האשראי של המבקש יחויב מדי חודש בגין ( 5חמש) ההגרלות הרגילות שבוצעו בחודש הקודם;

()2

החיוב הראשון יכלול גם חיוב בגין ההגרלות מהיום שבו אישר המפעל את הבקשה ועד תום אותו חודש
וכן את ( 5חמש) ההגרלות הרגילות בחודש הקודם;

()3

עסקות החיוב בכרטיסי אשראי ישודרו לחברות האשראי חודש מראש או בהתאם להחלטת המפעל.
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(ג) מובהר ומודגש בזה כי המפעל יהיה רשאי לשנות את אופן גביית התשלומים באמצעות כרטיס אשראי או
הרשאה לחיוב חשבון או להוסיף אמצעי תשלום נוספים לצורך גביית דמי מנוי ,על פי שיקול דעתו ,ובאמצעות
פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים לכל הפחות.
(ד) לצורך עיבוד וביצוע התשלומים באמצעות חשבון בנק/כרטיס אשראי ,המפעל יעביר את פרטי אמצעי התשלום,
ואת פרטי המנוי/פרטי בעל החשבון ,לפי העניין ,ופרטים נוספים הנדרשים על ידי הבנק/חברת האשראי.
פרק ו'  -תוקף וצורת כרטיס המנוי
 	.18צורת כרטיס המנוי
(א) כרטיס המנוי שיונפק על ידי המפעל יכלול את הפרטים האלה:
()1

שמו הפרטי ושם משפחתו של המנוי;

()2

מספר כרטיס המנוי;

()3

מס' הזהות של המנוי;

()4

ובחלק מכרטיסי המנוי  -גם מספרה של ההגרלה הרגילה הראשונה שבה הוא זכאי להשתתף.

(ב) כרטיסי מנוי יכול שיהיו שונים בעיצובם ,בחומר שממנו הם עשויים ובמועד הנפקתם כפי שהמפעל
מגדיר מעת לעת.
(ג) מובהר בזה במפורש ,כי שינוי בעיצוב הכרטיס ,או בסוגו (למשל" ,פלטינה" או "זהב") לא יקנה זכויות שונות למנוי.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה כי כרטיסי מנוי שהונפקו בעבר לפי תכנית אשר קדמה לתכנית זו,
ישתתפו אך ורק בהגרלות רגילות וחודשיות לפי תכנית זו.
(ד) עוד מובהר בזה כי המפעל יהיה רשאי להוסיף פרטים או להסיר חלק מן הפרטים המוטבעים על גבי
הכרטיסים ,בהתאם לשיקול דעתו של המפעל.
 	.19תוקף כרטיס מנוי
(א) כרטיס מנוי לתקופה קצובה יקנה למנוי זכות השתתפות בהגרלות האלה:
()1

( 30שלושים) או ( 60שישים) הגרלות רגילות ,בהתאם לסכום דמי המנוי שבעבורן שילם מבקש המנוי ,החל
בהגרלה הרגילה שתתקיים לאחר מועד קליטת הבקשה לפי סעיף  14ועד (וכולל) ההגרלה האחרונה שבעדה
התקבלו דמי המנוי כאמור ,והכול בכפוף לאמור בפרק ה' לתכנית זו;

()2

בכל הגרלה חודשית שתתקיים בתקופת תוקפו של כרטיס המנוי כאמור בפסקה ( )1לעיל ,וכן בהגרלות
מיוחדות לפי סעיף  12לתכנית זו בכפוף ובהתאם להוראותיו.

(ב) כרטיס מנוי לתקופה מתחדשת יקנה למנוי זכות השתתפות בהגרלות האלה:
()1

בכל הגרלה רגילה שתתקיים לאחר מועד קליטת הבקשה לפי סעיף  ,14בתחום תקופת החיוב הראשונה וכל
אחת מתקופות החיוב החודשיות ,שבעבורם חויב חשבונו של המנוי על פי ההרשאה לבנק או באמצעות
התחייבות ו/או תשלום חברת האשראי לתשלום דמי המנוי ,הכול לפי העניין ובהתאם לדרישות המפעל;

()2

בכל הגרלה חודשית שתתקיים בתקופת תוקפו של כרטיס המנוי כאמור בפסקה ( )1לעיל ,וכן בהגרלות
המיוחדות לפי סעיף  12לתכנית זו ,בכפוף ובהתאם להוראותיו.

(ג) תוקפו של כרטיס מנוי לתקופה מתחדשת יפקע בכל אחד מהמקרים והמועדים האלה:
()1

ההרשאה לחיוב חשבון הבנק סורבה על ידי הבנק מכל סיבה שהיא;
1.1
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מסר המנוי הודעה למפעל ,בכתב ו/או בהודעה טלפונית ו/או באמצעות הפקס ו/או באמצעות דוא"ל,
בדבר רצונו להפסיק את השתתפותו בהגרלות ,יפקע תוקפו של כרטיס המנוי שברשותו בהתאם
להוראות כל דין או בתום תקופת החיוב האחרונה שבעבורה שלח המפעל דרישה לחיוב חשבונו
כאמור בסעיף (13ב);
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1.2

ביטל המנוי את הרשאת תשלום דמי המנוי על ידי מתן הודעה בכתב לבנק ,ו/או לא הועברו דמי
המנוי למפעל בחודש כלשהו מכל סיבה אחרת ,לרבות העדר כיסוי בחשבון הבנק ,סגירת החשבון,
הטלת עיקול עליו ,או מפאת טעות של הבנק עצמו ,יפקע תוקפו של כרטיס המנוי בתום תקופת החיוב
החודשית האחרונה שבעבורה חויב חשבונו של המנוי בבנק ,וזאת אף לפני מועד פקיעת תוקפו של
כרטיס המנוי לפי פסקה ( )1.1לעיל.

1.3

הודיע הבנק ,בתקופת החיוב הראשונה ,בדבר אי–חיוב חשבונו של המנוי (להלן  -הודעת אי–החיוב),
יפקע תוקפו של כרטיס המנוי לגבי ההגרלות שיתקיימו החל בהגרלה הסמוכה לאחר מועד קבלת
הודעת אי–החיוב.

(ד) במקרים שבהם מועברים דמי המנוי באמצעות חברת אשראי יחולו ההוראות האלה:
()1

מסר המנוי הודעה למפעל בכתב ו/או בהודעה טלפונית ו/או באמצעות הפקס ו/או באמצעות דוא"ל בדבר
רצונו להפסיק את השתתפותו בהגרלות כמנוי (להלן  -הודעת ביטול המנוי) ,יפקע תוקף כרטיס המנוי
בהתאם להוראות כל דין או בתום תקופת החיוב החודשית האחרונה ,שבעבורה שלח המפעל לחברת
האשראי דרישת חיוב טרם קבלת הודעת הביטול מהמנוי;

()2

הודיעה חברת האשראי למפעל בכתב ו/או באמצעות רישום מסוג אחר ,כגון סרט מגנטי ,על הפסקת
העברת דמי המנוי של אותו מנוי ,יפקע תוקף כרטיס המנוי בתום חודש החיוב האחרון שבעבורו מחויבת
חברת האשראי להעביר למפעל את דמי המנוי או בהתאם להוראה אחרת של חברת האשראי;

()3

הודיע המפעל על ביטול או הפסקת שיטת כרטיסי המנוי לפי תכנית זו ,יפקע כרטיס המנוי לאחר ביצועה
של ההגרלה האחרונה שעליה יודיע המפעל בהודעה שתפורסם ברבים.

(ה) במקרה שבו הונפק כרטיס מנוי על שמו של אדם שאינו בעל חשבון הבנק ,יחולו ההוראות האלה:
()1

בעל החשבון הודיע לבנק על הפסקת התשלומים או על ביטול ההרשאה לבנק ,יבוטל כרטיס המנוי כאמור
בסעיפים ג( )1.1()1ו–ד( )1לעיל;

()2

בעל החשבון הודיע למפעל על הפסקת המנוי ,כרטיס המנוי יבוטל רק במקרה שהודעת הביטול תלווה
בהסכמת המנוי בכתב;

()3

בעל מנוי אשר הוגבלה או נשללה כשרותו המשפטית ,יבוטל כרטיס המנוי שבעלותו כאמור בסעיפים ג()1.1()1
ו–ד( ,)1וזאת אך ורק אם ניתנה הודעת הביטול למפעל על ידי האפוטרופוסים החוקיים של המנוי בלבד.

(ו) במקרה שבו התבקש ,בטופס הבקשה ,כי המנוי יהיה על שמו של אדם אחר שאינו המבקש החתום על הטופס,
ייחשב אותו אדם לבעל כרטיס המנוי (להלן  -בעל כרטיס המנוי) והחוזה בדבר רכישת כרטיס המנוי ייחשב כנכרת
עם בעל כרטיס המנוי כאילו חתם על טופס הבקשה בעצמו .למבקש לא תהיה שום זכות או תביעה בגין כרטיס
מנוי או כל עניין אחר הנובע מתכנית זו.
(ז) כל כרטיס מנוי יישא את שם בעל המנוי ,והזכויות לפיו לא יהיו ניתנות להעברה ו/או להסבה ו/או לשעבוד ,לצד
אחר כלשהו ,על פי דין ,והכול בכפוף להוראות סעיפים (11ג) ו–(11ד) ו–(35ב).
(ח) כרטיס המנוי ,כשיימצא בידי המנוי ,או כל פרט אחר בו ,לא ישמש כראיה לתוקפו ,אלא אם כן הפרטים האלה
תואמים לפרטים כפי שמופיעים בקובץ המינויים.
 	.20הוראות מיוחדות למנוי חדש לתקופה מתחדשת
(א) בלי לגרוע מכל האמור בתכנית זו ,לגבי מנוי חדש לתקופה מתחדשת לפי הרשאה לבנק ["מנוי חדש"] ,יחולו
הוראות אלה:
()1

לא העביר הבנק למפעל ,מסיבה כלשהי ,את דמי המנוי בעד תקופת החיוב הראשונה בגין מנוי חדש ,לפי
דרישת המפעל כאמור בסעיף (17א)( )1בעבור ההגרלות שבהן השתתף כרטיס המנוי שלו עד לביטולו ,יהיה
המפעל רשאי לדרוש מהמנוי החדש ,בהודעה בכתב ,את תשלום לשלם חוב דמי המנוי;

()2

לא שילם המנוי החדש את החוב האמור לפי דרישתו הראשונה של המפעל כאמור ,יהיה המפעל רשאי
לנקוט נגד המנוי החדש הליכים משפטיים לגביית החוב האמור ,בכל דרך שימצא לנכון ,לרבות חסימת
העברת הזכיות לבנק וקיזוזן כנגד החוב;
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()3

בלי לגרוע מעילות הפסילה המנויות בסעיף (6ה) המפעל רשאי לפסול טופסי בקשה שהתקבלו או יתקבלו
אצלו בכל מקרה שבו יתברר כי מדובר בטפסים של מבקש אשר ביטל בעבר הרשאה לבנק שנתן בגין טופס
בקשה קודם בלא הודעת ביטול ו/או חייב בדמי מנוי למפעל.
פרק ז'  -כרטיסים פגומים ,השבת המחיר ופטור מאחריות

 	.21החלפת כרטיס מנוי פגום
(א) נפגמו בהדפסה או בכל דרך אחרת שמקורה במפעל הפיס או במי מספקיו ,נתוני הזיהוי של כרטיס מנוי ,יחולו
הוראות אלה:
()1

במקרה שבו נפל פגם במספרו של כרטיס המנוי לתקופה קצובה ,יבוטל כרטיס המנוי והמפעל ינפיק במקומו
כרטיס מנוי חדש שתוקפו מיום הנפקתו למשך יתרת התקופה שבעבורה שולמו דמי המנוי בגין כרטיס
המנוי המקורי;

()2

במקרה שבו נפל פגם בפרטי תקופת תוקפו של כרטיס המנוי או בשמו של המנוי או בפרט אישי אחר הכלול
בטופס הבקשה ,בהזמנה בכתב או בהזמנה אלקטרונית ,הכול לפי העניין ,רשאי המנוי לבקש להחליף את
כרטיס המנוי שבו יתוקן הפגם בהתאם לפרטים המופיעים בטופס המתאים שעל פיו הונפק כרטיס המנוי
המקורי ,ואולם בכל מקרה ,כרטיס המנוי לא יבוטל.

(ב) פרט לאמור בסעיף קטן (א) לעיל כרטיס מנוי אשר נתוני הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה ,לא יקנה ,למחזיק בו או לכל
אדם אחר ,זכות כלשהי; לרבות זכות לפיצויים כלשהם עקב אי–השתתפותו בהגרלה או עקב כל סיבה אחרת.
 	.22פטור מאחריות והשבת דמי המנוי בעד אבדן טופס בקשה
(א) במקרה שבו טופס הבקשה לא התקבל על ידי המפעל ,מכל סיבה שהיא ,או נפסל מאחת הסיבות האמורות
בסעיף (6ה) ,והמבקש הציג לפני המפעל "קבלה למשלם" ,המוכיחה כי שילם את דמי המנוי בעבור טופס הבקשה,
חתומה על ידי המאסף ו/או הבנק ,זכאי המבקש להשבת דמי המנוי אשר התקבלו בפועל במפעל ,בעבור כרטיס המנוי
שהמבקש ביקש לרכוש .מובהר במפורש כי בכל מקרה ,המבקש לא יהיה זכאי לכל ריבית או הצמדה בגין ההחזר.
(ב) מובהר בזה כי ,מלבד השבת דמי המנוי כמפורט לעיל ,למבקש לא יהיו כל תביעות אחרות וגם/או תלונות נגד
המפעל וגם/או נגד הבנק/חברת כרטיסי האשראי וגם/או נגד מאסף כלשהו וגם/או נגד כל אדם או גוף אחר מאלה
המפורטים בסעיף קטן (ג) להלן ,בשל אבדנו או פסילתו או ביטולו של טופס הבקשה.
(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) לעיל ,מובהר ומוסכם בזה במפורש ,כי אף אחד מן מהגופים האלה :המפעל; הבנקים;
המאספים; חברות האשראי; רושמי הבקשות האלקטרוניות; התאגיד שיפעיל את המחשב המרכזי; כל אדם אחר
או תאגיד אחר או גוף אחר ,העוסק או המעורב או הקשור במילוי או העברה של טופס בקשה כלשהו (על כל
חלקיו ,לרבות ,ובמיוחד ההרשאה לבנק) או בכל טיפול אחר בהם ,וגם/או בהנפקתם של כרטיסי מנוי ,לא יישא
בכל אחריות ,ישירה או שילוחית ,כלפי המבקש או המנוי ,לכל מקרה שבו יאבד ,ייפסל או יבוטל טופס בקשה או
תלוש בקשה או כרטיס מנוי ,הכול לפי העניין ,לרבות מקרים שבהם תישלל מהמבקש או מהמנוי (מלכתחילה
או בדיעבד) זכות ההשתתפות בהגרלה כלשהי ,בין שהמקרה קרה לפני שטופס הבקשה או תלוש הבקשה הגיעו
למפעל או לאחר מכן ,או לפני הנפקת כרטיס המנוי או לאחריה ,מפאת טעות ,שגיאה ,שיבוש ,אבדן ,פסילה ביטול,
או רשלנות של המפעל או של אחד האנשים או הגופים האחרים האמורים ,או של אחד מעובדיהם או של אדם
אחר כלשהו מטעמם; המפעל לא יהיה מחויב לשלם למבקש ו/או למנוי את סכום הזכייה או הפרס (או סכום שווה
ערך להם) ,שהיה עשוי לזכות בו לולא קרה אותו מקרה ,או כל פיצוי אחר בשל אבדן סיכויי הזכייה כאמור ,או
אבדן זכות ההשתתפות בהגרלה כלשהי בכל צורה אחרת ,מלבד השבת דמי המנוי כאמור או החלפת הכרטיס לפי
סעיף  ,21הכול לפי העניין .אין התייחסות בסעיף זה להחלפת כרטיס.
(ד) נוסף על כך ובלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזה כי במקרה של פער בין הנתונים שמולאו או על ידי המבקש,
לבין הנתונים שהגיעו למפעל בטופס האלקטרוני ,מכל סיבה שהיא ,יחייבו את המבקש הנתונים שהתקבלו על
ידי המפעל ונכללו בקובץ המנויים .המפעל רשאי לאפשר למבקש לתקן את הנתונים השגויים .אם לא תוקנו
הנתונים ,יחייבו אלה את המבקש לאחר הכללתם בקובץ ,לכל דבר ועניין.
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(ה) בלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזה כי מילוי טופס הבקשה ו/או עדכון פרטי המנוי האישיים לפי סעיף (6ב),
לרבות עדכון או שינוי פרטי כרטיס אשראי ו/או חשבון הבנק של בעל המנוי הם באחריותו הבלעדית של המבקש
והמפעל לא יהיה אחראי לכל טעות הנובעת ממילוי שגוי או חסר של הפרטים ו/או אי–עדכון הפרטים.
 	.23זכאות לביטול מנוי
(א) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,רשאי המבקש לבטל את המנוי באמצעות פקס ,דואר רשום למפעל ,דואר
אלקטרוני ו/או פנייה למוקד מנוי פיס של מפעל הפיס ,בכפוף למסירת שם מלא ,מספר זהות ופרטי החיוב החודשי.
הפסקת החברות כמנוי של מפעל הפיס תיעשה בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול או מתום
תקופת החיוב ,בהתאם לבקשת הלקוח.
(ב) במקרה של תקלה או שיבוש בהזמנת המנוי זכאי מבקש המנוי לבטל את ההזמנה וזאת מיום אישור הבקשה
מהמפעל .המבקש זכאי להחזר דמי הרשמה בעבור הגרלות שרכש וטרם התקיימו או שבהן לא השתתף .הוראות
סעיף  33יחולו גם על העברת נתונים אל המפעל או ממנו ,באמצעות האינטרנט ו/או בפקס ו/או בכל דרך
אלקטרונית אחרת ,בשינויים המחויבים לפי העניין.
פרק ח'  -הנוהל לקראת ביצוע הגרלה
 	.24סגירת הקליטה של מנויים חדשים
(א) המפעל רשאי לקבוע את המועד (היום והשעה) האחרון לקליטתם של מנויים חדשים בקובץ המנויים לקראת כל
הגרלה ,כפי שימצא לנכון.
(ב) מובהר בזה ,כי המפעל יישם סידורים ונהלים להעברת הנתונים שנקלטו אצל המאספים אל המחשב המרכזי,
לקראת ההגרלה שבה הם מיועדים להשתתף ,הכול כפי שימצא לנכון.
 	.25המדיה הקובעת
(א) כל כרטיסי המנוי התקפים להגרלה פלונית אשר קיימים בקובץ המנויים במחשב המרכזי ,יירשמו על גבי סרטים
מגנטיים ,קלטות או כל אמצעי עמיד אחר למטרת רישום ושימור הנתונים שנקלטו עליו ,וזאת לפי נוהל שהמפעל
יקבע ["המדיה הקובעת"].
(ב) המדיה הקובעת תוכנס לתוך כספת במשרדו הראשי של המפעל ,או לתוך כל מקום אחר שייקבע על ידי המפעל,
כשישים דקות לפני עריכת כל הגרלה .לא תתאפשר גישה אל המדיה הקובעת אלא בידי נציג מוסמך מטעם
המפעל ונציג מוסמך מטעם רואה חשבון שימונה על ידי המפעל למטרה זו.
(ג) כרטיס מנוי שהונפק לקראת הגרלה רגילה פלונית ואשר פרטיו לא נכללו במדיה הקובעת שנעשתה לגבי אותה
הגרלה ,לא יקנה זכות לקבלת פרס כלשהו לפי תכנית זו לאותה הגרלה.
פרק ט'  -ביצוע ההגרלות וסוגי הפרסים
 	.26ביצוע ההגרלות
(א) ההגרלות יבוצעו על ידי המפעל ,בפיקוחו ובניהולו .האופן והשיטה לעריכת ההגרלות ,נוהליהן וסדריהן ,קביעת
מספרם וגודלם של השלבים ,הקבוצות ו"הספרות הסופיות" ,שעל פיהם יעלו הכרטיסים בגורל ,יהיו כפי שנקבע
בנספח א' בכפוף לכל שינוי שיחול בהם מעת לעת ,בין לגבי הגרלה מסוימת ובין לגבי סדרת הגרלות .להסרת
ספק נקבע בזה במפורש ,כי קביעת עניינים אלה על ידי המפעל תחייב את כל המשתתפים בהגרלות ,אף אם לא
פורסמו ברבים ,ולמרות כל האמור אחרת בתכנית זו או בכל הודעה אחרת שפורסמה או תפורסם ברבים.
(ב) ההגרלות ייערכו בפומבי ,באולם המפעל ,הנמצא ברחוב הפטמן  ,3תל אביב.
(ג) לשם ביצוע ההגרלות ישתמש המפעל במכונת הגרלה ובשיטה המתוארת בסעיף  6לנספח א' .למרות האמור לעיל,
רשאי המפעל להחליף את מכונת ההגרלה לכל מכונה אחרת או שיטת הגרלה אחרת ,שתהיה מופעלת על ידי כל
מנגנון או אמצעי טכני ,מכני ,תוכנת מחשב ,ו/או צירוף של כל אלה ,או כל שיטה אחרת ,הכול לפי שיקול דעתו
המוחלט.
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(ד) במקרה של תקלה בפעולתה התקינה של מכונת ההגרלה ,בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה ובין בשעת ביצועה,
באופן שלא ניתן להתחיל או להמשיך בביצועה ,לפי העניין ,יהיה המפעל רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבטל את
אותה הגרלה או לחלופין להמשיך בביצועה ,באופן ובאמצעים שהמפעל יקבע.
 	.27שינוי המועד או המקום לביצוע ההגרלה
למרות כל האמור בסעיפים (3ג) ו–(4א) ,בכל מקרה שהמפעל ימצא לנכון לעשות כן ועל פי כל דין ,יהיה הוא רשאי
לדחות או להקדים את המועד (היום ו/או השעה) ו/או לשנות את המקום שנקבע בתכנית זו לקיומה של כל הגרלה,
הכול לפי העניין .השינויים יפורסמו בהודעה מטעם המפעל שתוצג באחד מן האמצעים האמורים בסעיף (1א)(כ)
ו/או בכל מקום או אופן אחר שהמפעל ימצא לנכון ,לפי כל דין ובלבד שהמועד הנדחה לקיומה של אותה ההגרלה לא
יהיה מאוחר מ– 21ימים מהמועד המקורי		.
 	.28רישום ופרסום תוצאות ההגרלות ועריכת קובץ הזכיות
(א) בכל אחת מההגרלות יתנהל פרוטוקול שבו יירשמו כל כרטיסי המנוי שיעלו בגורל באותה ההגרלה וכן כל פרס
שלו זכאי בעל כרטיס זוכה.
(ב) כל פרוטוקול כאמור ייחתם על ידי חברי הוועדה המפקחת על ההגרלות הנוכחים באותה ההגרלה ,ורק פרוטוקול
זה יחייב את המפעל.
(ג) בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל הגרלה יפרסם המפעל את תוצאותיה ,וזאת בהודעה שבה יפורט כל כרטיס
מנוי שעלה בגורל באותה הגרלה ,וכן סכום הפרס או מהות הפרס שבו הוא מזכה.
(ד) המפעל ינהל במחשב המרכזי קובץ שיכיל את נתוני הכרטיסים הזוכים ואת הפרסים שבהם זכו בכל אחת
מההגרלות ["קובץ הזכיות"].
(ה) קובץ הזכיות יהיה סופי ובלתי ניתן לערעור ,והמפעל לא יקבל כל בקשה בנושא ,זולת בקשה לקיום בירור כאמור
בסעיף (29א).
 	.29בירור נוסף ובדיקת אגף הבקרה
(א) בעל כרטיס מנוי הטוען כי הוא זכאי לקבל פרס כלשהו בהגרלה פלונית ,אך נתוני הזיהוי של הכרטיס שבידו אינם
כלולים בקובץ הזכיות לגבי אותה הגרלה ,רשאי לפנות ,בכתב ,למחלקת פניות הציבור באגף הבקרה של המפעל,
בתוך  15ימים מיום קיום ההגרלה האמורה ,ולבקש בירור נוסף בעניין זכייתו.
(ב) טענת המנוי לפי סעיף קטן (א) ,תיבדק לפי המדיה הקובעת ולפיה בלבד .אם יימצא כי טענת בעל כרטיס המנוי
נכונה ,ישלם המפעל את סכום הפרס שנקבע לגבי אותה הגרלה ויודיע על כך לבעל כרטיס המנוי.
(ג) בעל כרטיס מנוי רשאי לערער על החלטת המפעל ולבקש ,באמצעות פנייה בכתב ,שהטענה על אודות זכייתו
תיבדק מחדש .אגף הבקרה יבדוק את הטענה ויודיע על החלטתו למנוי ולמפעל .החליט אגף הבקרה כי המנוי
זכאי לקבל סכום כלשהו ,ישלם המפעל למנוי את הסכום שנקבע על ידי אגף הבקרה.
פרק י'  -תשלום הפרסים
 	.30אופן תשלום הפרסים
בפרק זה צבירת מינימום פירושה  -צבירת שניים ,או יותר ,פרסים שסכומם הכולל שווה לפחות לסך של ( 100מאה)
ש"ח.
(א) עלה בגורל בהגרלה רגילה כרטיס מנוי בתוקף ,ינהג המפעל בפרס שבו זכה אותו מנוי ,כדלקמן:
()1

לגבי כרטיס מנוי לתקופה מתחדשת ,יועבר סכום הפרס לחשבון הבנק שצוין בטופס ההצטרפות;

()2

לגבי כרטיס מנוי לתקופה קצובה ,ינהג המפעל כך:
( )2.1צוין בתלוש הבקשה חשבון בנק שאליו יש להעביר את סכום הפרס ,יועבר סכום הפרס לאותו
חשבון;
( )2.2לא צוין בתלוש הבקשה חשבון בנק כאמור ,ישלח המפעל למנוי בדואר רגיל או רשום ,את סכום הפרס,
בשיק ערוך לפקודת המנוי ,כשעל גבי השיק משורטט "למוטב בלבד לא סחיר ולא עביר".
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(ב) סכומי הפרסים של כל מנוי בכל הגרלה יוזנו ויירשמו בקובץ הזכיות שבמחשב המרכזי .כל זכייה תיזקף לזכותו
של המנוי בקובץ הזכיות וכל שיק שיישלח לו או זיכוי שיועבר לחשבונו לפי סעיף זה ,ייזקף על חשבון זכיותיו של
אותו מנוי.
(ג) פרס שסכומו עולה על "צבירת מינימום"  -יועבר למנוי בתוך ( 5חמישה) ימי עסקים מיום קיום ההגרלה.
(ד) פרס שסכומו נמוך מ"צבירת מינימום" לא יועבר למנוי במועד הנקוב בסעיף (30ג) לעיל ,אלא יירשם לזכותו של
המנוי במפעל עד שיצטברו לזכות המנוי כמה פרסים שסכומם הכולל מגיע לפחות ל"צבירת מינימום" ,ואלה
יועברו למנוי בתוך ( 5חמישה) ימי עסקים מיום קיום ההגרלה שבה הגיע או עבר סכום הפרסים את סכום "צבירת
המינימום".
(ה) בתום כל חודש קלנדרי ( 5ימי עסקים לאחר ההגרלה האחרונה בחודש) יועברו לזוכה כל סכומי הזכיות שנצברו
באותו חודש ,יהיה סכומם כאשר יהיה.
(ו) המפעל יעביר סכום פרס למנוי שזכה לפי כרטיס מנוי שנרכש בהזמנה מרוכזת באופן הזה:
()1

המפעל ישלח את סכום הפרס בשיק בדואר רגיל או רשום אל הזוכה לפי מענו שצוין בהזמנה המרוכזת,
ערוך לפקודת המנוי הזוכה בתוספת המילים "למוטב בלבד" וסימון על גבי השיק שמשמעו "לא סחיר ולא
עביר" ,או יעביר את סכום הפרס לזכות חשבונו של הזוכה בבנק לפי הפרטים שצוינו בהזמנה המרוכזת;

()2

יודגש כי האחריות לעדכון פרטי המנוי היא על המנוי בלבד.

(ז) פרס חפצי שלו זכאי בעליו של כרטיס מנוי תקף שיעלה בגורל כאמור ,יימסר אך ורק למנוי בהתאם ובכפוף
להוראות התכנית .למען הסר ספק ,המנוי הזוכה אינו זכאי לדרוש או לקבל כל תחליף כספי או תמורה אחרת שוות
ערך בעד הפרס החפצי שלו הוא זכאי .על אף האמור בסעיף זה ,ככל שלא נדרש ו/או חולק הפרס החפצי לבעל
כרטיס המנוי ,ולאחר שחלפה תקופת ההתיישנות כמפורט בסעיף  34להלן ,רשאי מפעל הפיס ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ,להחליט כיצד לנהוג בהתייחס להענקת הפרס החפצי.
פרק י"א  -שונות
 	.31מס הכנסה
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה מן הפרסים שיחולקו לפי תכנית זו ינוכה מס הכנסה .מובהר כי המפעל ינכה
במקור מן הפרסים שיחולקו כל סכום מס שחל כאמור ,על פי החוק.
 	.32היתר לעריכת ההגרלות
הגרלות לפי תכנית זו ,ייערכו על ידי המפעל על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן למפעל לפי סעיף  231לחוק העונשין,
התשל"ז.1977-
 	.33מקום השיפוט
מקום השיפוט לגבי כל תובענה נגד המפעל ,בגין כל עניין הנובע מתכנית זו ,יהיה בבתי המשפט בתל–אביב-יפו ושם
בלבד.
 	.34התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המפעל בכל עניין הנובע מתכנית זו היא ( 12שנים עשר) חודשים מיום קיומה של
ההגרלה שבה השתתף או נועד להשתתף הכרטיס נשוא התביעה.
 	.35עדכון פרטים ,שינוי בעלות והפסקת המנוי
(א) בעל מנוי יהיה זכאי לבקש בכתב מן המפעל לשנות ו/או לעדכן את פרטי בעל המנוי (לרבות ביטול כרטיס המנוי,
שינוי שמו ,שינוי או עדכון פרטי אמצעי התשלום או פרטי חשבון הבנק לזיכוי) .המפעל יהיה רשאי לפעול
בהתאם לבקשת בעל המנוי ובתנאי שיסופקו תיעוד ואישורים מתאימים ,בהתאם לשיקול דעת המפעל ,להוכחת
השינוי המבוקש ,וכי הבקשה תיחתם על ידי המנוי.
(ב)המפעל יהיה רשאי לשנות את הבעלות על כרטיס מנוי ו/או להסב את הבעלות בו או לבטלו עקב ירושה ,פטירה,
גירושין ,בקשה להסבה בין בני משפחה ,או מקרים דומים .ולעניין זה המפעל רשאי לדרוש המצאת תיעוד מתאים
וחתימת המנוי המקורי או מי שבא מכוחו על פי דין ,כולל המצאת אישורים הדרושים לשיקול דעתו של המפעל
להוכחת השינוי המבוקש.
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(ג) בלי לגרוע מן האמור לעיל ,המפעל יהיה רשאי להפסיק את תוקפו של מנוי בנסיבות שבהן לא ניתן להמשיך
בתוקפו של המנוי ,לשיקול דעתו של המפעל ,מנימוקים שיירשמו לגבי אותו מנוי ,ויודיע על כך למנוי ,או למי
שבא מכוחו ,לפי העניין.
 	.36משרד המפעל
כתובת משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרדו הראשי ,היא ברחוב הפטמן  ,3תל אביב ,מיקוד  .6107000כל
תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו האמורה.
 	.37שינוי התכנית
(א) בכפוף להוראות הדין ,המפעל שומר את הזכות לשנות מזמן לזמן כל הוראה הכלולה בתכנית זו ,ובלבד שכל
שינוי כזה יפורסם ברבים אלא אם כן נקבעה בצד ההוראות בתכנית זו ,הוראת שינוי אחרת.
(ב) תחילתו של כל שינוי כאמור בסעיף קטן (א) תהיה במועד שייקבע לכך על ידי המפעל בהודעה שתפורסם ברבים,
ובלבד שמועד זה לא יחול לפני פרסום השינוי כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
(ג) בלי לגרוע מהאמור לעיל ,המפעל רשאי לקבוע או לשנות מזמן לזמן את דמי המנוי ואת מערכת הפרסים המפורטים
בנספח א' לתכנית זו (לרבות סכומו או מהותו של כל פרס) ובלבד שהמחיר ומערכת הפרסים יפורסמו ברבים ו/או
בכל דרך אחרת שהמפעל ימצא לנכון.
(ד) למרות האמור לעיל ,המפעל רשאי לבטל את הפצת כרטיסי המנוי לתקופה קצובה ,לפי שיקול דעתו ,בדרך של
הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים לכל הפחות 30 ,ימים לפני ביצוע השינוי.
(ה) כמו כן ,מובהר בזה ,כי למרות האמור לעיל ,שינויים הנובעים מהוראות הדין ,אינם מצריכים פרסום ברבים.
 	.38מאגרי מידע ודיוור
(א) המפעל שומר לעצמו את הזכות לפנות אל בעל המנוי מעת לעת בדיוור ישיר לרבות באמצעות דוא"ל ו/או
 SMSו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או פקסימיליה ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לצורך משלוח חומר שיווקי או
פרסומי .שמורה לבעל המנוי הזכות בכל עת לפנות למפעל הפיס ולבקש שלא ישלח אליו חומר פרסומי או שיווקי
כאמור באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות.
(ב) כל הנתונים שיימסרו על ידי המנוי במסגרת הטופס ו/או שיתקבלו כתוצאה מן השימוש במנוי יוחזקו במאגרי
מידע ,לרבות מאגרי מידע ממוכנים במפעל הפיס ו/או אצל גופים מטעמם .המפעל יעשה שימוש במידע לצורך
הנפקת כרטיס מנוי ו/או חידוש המנוי ו/או מתן שירותים בקשר עם המנוי .כמו כן ,המפעל עשוי להשתמש במידע
לצורך יצירת קשר עם המנוי ו/או לצורך שיווק ,פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע
לצורכי המפעל ו/או כדי למנוע הונאות ו/או שימוש לא חוקי במנוי ו/או בכרטיס המנוי וכן לצורך קיום הוראות
כל דין.
(ג) כל הנתונים שיימסרו במסגרת טופס הבקשה ו/או רכישת המנוי והמאגרים שבהם הם נשמרים יישמרו בסודיות
מוחלטת וינוהלו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
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נספח א' ל"מנוי פיס" 2013
 	.1פרשנות
(א) "התכנית"  -תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס"  2013שאליה מצורף נספח זה ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
(ב) כל מונח המוגדר בתכנית ,יהיה פירושו בנספח זה כהגדרתו בתכנית.
 	.2היקף ההנפקה
הגרלה רגילה תיערך בין המספרים הסידוריים מ– 000,001עד ( 999,999שניהם ככלל).
 	.3דמי מנוי בסיסיים
מחיר דמי המנוי הבסיסיים בעבור הגרלה אחת הוא סך  12שקלים חדשים ,בכפוף לכל שינוי שיפורסם ברבים ,בהתאם
לסעיף  37לתכנית.
 	.4הפרסים בהגרלות הרגילות
(א) בכל הגרלה רגילה יועלו בגורל כמה כרטיסי מנוי ,שכל אחד מהם יזכה בפרס כמפורט בטבלה הזו (להלן  -טבלת
הפרסים) ,וזאת על ידי הפעלת מכונת ההגרלה בכמה "משיכות" בו–זמנית בכמה "תאי–הגרלה" (המייצגים יחד
מספר המורכב מכמה ספרות) ,כמפורט להלן:
טבלת פרסים חודשית בהגרלות רגילות*  -מנוי פיס

סוג הפרס

מספר כרטיסים
זוכים בפרס מסוג זה

סכום הפרס
מסוג זה (שקלים
חדשים)

סך כל סכום
הפרסים (שקלים
חדשים)

שיטת המשיכות (***)
מספר
משיכות

מספר
הספרות

פרס ראשון
בהגרלה הראשונה
בחודש

1

1,500,000

1,500,000

1

כל 6
הספרות

בהגרלה השנייה
בחודש

3

500,000

1,500,000

3

כל 6
הספרות

בהגרלה השלישית
בחודש

6

250,000

1,500,000

6

כל 6
הספרות

בהגרלה הרביעית
בחודש

12

125,000

1,500,000

12

כל 6
הספרות

בהגרלה החמישית
בחודש

30

50,000

1,500,000

30

כל 6
הספרות

פרס שני

 2מכוניות שעלות
כל אחת מהן
(בקירוב) (**)

130,000

260,000

2

כל 6
הספרות

פרס שלישי

15

10,000

150,000

15

כל 6
הספרות

פרס רביעי

)***( 36

5,000

180,000

6

 5סופיות

פרס חמישי

)***( 120

1,000

120,000

2

 4סופיות

פרס שישי

)***( 1,200

100

120,000

2

 3סופיות

פרס שביעי

)***( 3,600

50

180,000

6

 3סופיות

פרס שמיני

)***( 12,000

25

300,000

2

 2סופיות

פרס תשיעי

)***(120,000

11

1,320,000

2

 1סופית

________
(*) ראה סעיף  7להלן.
(**) לגבי היצרן ,הדגם ושנת הייצור של מכונית הפרס  -ראה סעיף (11ב) להלן	.
(***) הערכה סטטיסטית.
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(א) כרטיס שעלה בגורל בהגרלה מסוימת וזכה בפרס מסוג מסוים ,ובאותה הגרלה עלה בגורל פעם שנייה (או יותר)
וזכה בפרס מסוג אחר ,יזכה בשני סוגי הפרסים (או יותר) שיעלו בגורל באותה הגרלה.
(ב) טבלת הפרסים המוצגת לעיל מבוססת על כמות של כ– 600,000כרטיסי מנוי .מובהר בזה כי במקרה של שינוי
בכ– 60,000כרטיסי מנוי יהיה רשאי המפעל להוסיף או להפחית או לשנות מדרגת פרס כדי ליצור מצב שבו המפעל
עומד בשיעור החלק המוקצה לחלוקת הפרסים בהתאם לסעיף  5להלן.
(ג) יובהר בזה כי הנתון על אודות כמות כרטיסי המנויים העדכנית זמין ועומד לרשות לקוחות תכנית המנויים .לקוח
המעוניין בקבלת מידע מסוג זה רשאי לפנות למוקד השירות הטלפוני של מפעל הפיס.
(ד) מערכת הפרסים שבנספח זה  -כולל מהותם וכמותם  -ניתנת לשינוי בהתאם לסעיף  37לתכנית.
 	.5שיעור החלק המוקצה על ידי מפעל הפיס לחלוקת הפרסים
(א) שיעור חלוקת הפרסים מתוך סך ההכנסות יעמוד על שיעור מינימלי של ( 58%להלן  -שיעור החלק המוקצה),
וזאת בחישוב הנכון לתקופה של  3שנים ,מרגע פרסום תכנית זו .סטייה מנתון זה ,במועד תחילת פרק הזמן
לחישוב או בכל מועד אחר ,מותרת כל עוד שיעור ממוצע החלק המוקצה בפרק זמן של  3שנים יעמוד על השיעור
המינימלי.
(ב) יודגש כי שיעור החלק המוקצה מבוסס על הערכה סטטיסטית ,ומטבעו אינו מדויק .מודגש כי כל השיעורים,
היחסים והמספרים המפורטים לעיל מבוססים על הערכות סטטיסטיות ,כנובע ומתחייב מאופייה של הגרלת מנוי
פיס כמשחק מזל ,ולכן כל שיעור ומספר המפורטים לעיל אינם מדויקים אלא משוערים ומוערכים על פי הערכה
סטטיסטית ,ולפיכך ייתכנו מהם סטיות (בכל הגרלה ,במספר הגרלות ובכל תקופה שהיא) .המפעל יהיה רשאי
לסטות מזמן לזמן מהאחוזים כאמור ,בכפוף לתוצאות ההגרלות בפועל.
 	.6מכונת ההגרלה  -תיאור כללי
(א) לשם ביצוע ההגרלות ישתמש המפעל במכונות הגרלה הפועלת על ידי ערבול כדורים המסומנים במספרים,
באמצעות תנועת אוויר .המכונה מורכבת מהיחידות האלה:
()1

יחידת ההגרלה  -המחולקת לשישה תאי הגרלה זהים ,שכל תא מייצג ספרה אחת מתוך המספר הכולל
המועלה בגורל באותו זמן; כל תא הגרלה מורכב ממחסנית כדורים ,מכל ערבול ואשנב לתצוגת הכדור
הנבחר ["האשנבים"] .ששת התאים מחוברים למנגנון משותף ,הנשלט על ידי יחידת הפיקוד והבקרה
המשותפת לכולן (ראה להלן) ,והם מסוגלים לפעול כל אחד באופן עצמאי ,בין בו–זמנית ובין בהפרשי זמן,
בהתאם לסל הפרסים שיש להעלות בגורל;

()2

יחידת פיקוד-ובקרה  -המשותפת לכל ששת תאי ההגרלה ,ואשר באמצעותה נקבעים אילו תאי הגרלה
יופעלו וישתתפו בתהליך ההגרלה (כניסת כדורים למכל ,ערבול ובחירת כדורים בתאי ההגרלה שנבחרו
לפעול) ,בין בנפרד ובין בו–זמנית כולם או חלקם .ביחידה זו מותקן לחצן אחד המפעיל את המנגנון המשותף,
הגורם לערבול הכדורים בתאי ההגרלה ובחירה אקראית של הכדור העולה לאשנב שבראש התא ,המייצג
את הספרה שעלתה בגורל באותה "משיכה";

()3

יחידת תצוגה שבה יוצגו (ידנית) סכומי הפרסים העולים בגורל בכל שלב ,וכן מספר ה"משיכות" שיש לבצע
באותו שלב ,הכול בהתאם לסל הפרסים שיש להעלות בגורל.

(ב) לקראת ביצוע כל ההגרלה ,יבוצעו הפעולות האלה:
()1

ששת תאי ההגרלה יוזנו בכדורים המסומנים במספרים מ– 0עד  9בכל תא;

()2

יחידת הפיקוד-ובקרה תכוונן בהתאם למספר הספרות המועלות בגורל בכל שלב.

(ג) הפעלת המכונה בכל שלב תבוצע על ידי לחיצה בודדת על לחצן ההפעלה ,שכתוצאה ממנה ייפלו הכדורים
שבכל תא הגרלה ,המופעל באותו שלב ,לתוך מכל הערבול .זרם האוויר יערבל את הכדורים בחלל התא ,ויעיף
באקראי את אחד הכדורים שיעלה לאשנב .תאי ההגרלה שהופעלו באותו שלב יפסיקו את פעולתם .המספרים
המסומנים על הכדורים שיעלו לאשנבים  -מהווים את המספר שעלה בגורל באותו שלב.
(ד) אם תחול תקלה בפעולתה התקינה של מכונת ההגרלה ,יחולו הוראות סעיף (26ד) לתכנית.
(ה) מהלך ההגרלה יצולם ויוקלט באמצעות מצלמת וידאו ,המופעלת באופן עצמאי ,בלא תלות במנגנון מכונת
ההגרלה .הקלטת מכל הגרלה תישמר במפעל לשם תיעוד ,באופן ולמשך הזמן שהמפעל יקבע.
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 	.7אופן ביצוע ההגרלות הרגילות
(א) העלאתם בגורל של הכרטיסים וייחוד הפרסים בגינם בהגרלות הרגילות תיעשה על ידי הפעלת מכונת ההגרלה
כך ,שבאשנבים יופיע מספר המייצג את הכרטיסים שעלו בגורל ,וביחידת התצוגה יוצג באותו זמן הפרס שעלה
בגורלו של כל כרטיס כזה ,כאמור בסעיפים הקטנים (ב) ו–(ג) להלן.
(ב) לגבי הפרסים הראשון השני והשלישי שיועלו בכל הגרלה רגילה ,תבוצע העלאת הכרטיסים בנפרד לגבי כל אחד
מהפרסים ,על ידי הפעלת מכונת ההגרלה כך ,שבששת "האשנבים" יופיע מספר בן  6ספרות ,והופעתו של מספר
זה ,בקריאת ספרותיו משמאל לימין ,תיחשב כעלייתו בגורל של כרטיס שמספרו זהה למספר שהופיע ב"אשנבים"
כאמור ,והפרס שיוצג באותו הזמן ביחידת התצוגה ייחשב כפרס שעלה בגורלו של אותו כרטיס .ואולם אם יעלה
בגורל מספר כזה שאינו כלול ב"קובץ המנויים התקף" לגבי אותה הגרלה ,תבוטל "משיכה" זו ומכונת ההגרלה
תופעל מחדש עד שעלה בגורל מספר כזה הכלול ב"קובץ המנויים התקף".
(ג) כדי לוודא את קיום ההוראות שבסעיף קטן (ב) יוזנו מספרי הכרטיסים שב"קובץ המנויים התקף" למחשב אישי
( )PCאשר בעזרתו יבדקו נציג המפעל ונציג רואה החשבון ,אם המספר המועלה בגורל נכלל ב"קובץ המנויים
התקף" ואם לאו.
(ד) לגבי פרסים מהסוגים האחרים (מהסוג הרביעי עד התשיעי) שיועלו בהגרלה הרגילה ,תבוצע העלאת הכרטיסים
בקבוצות שהמפעל יקבע ,בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו ,על ידי הפעלת מכונת ההגרלה כך ,שב"אשנבים"
יופיע מספר המורכב מ"ספרות סופיות" ,בכמות המפורטת בטבלה שבסעיף (4א) בנספח זה לגבי אותו סוג פרס (לפי
העניין) ,והופעתו של מספר זה ,בקריאת ספרותיו משמאל לימין ,תיחשב כעלייתם בגורל ,בכל קבוצה וקבוצה,
של כל הכרטיסים אשר "הספרות הסופיות" של מספריהם (לפי העניין) ,בקריאתם משמאל לימין ,זהות לספרות
שיופיעו ב"אשנבים" כאמור ,והפרס שיוצג באותו זמן ביחידת התצוגה ייחשב כפרס שעלה בגורלם של אותם
הכרטיסים (בין שהם כלולים ב"קובץ המנויים התקף" ובין אם לאו).
(ה) למרות האמור בסעיף זה ,אם יעלה בגורל המספר  000,000תבוטל "משיכה" זו ומכונת ההגרלה תופעל מחדש עד
שיעלה בגורל מספר אחר.
(ו) לגבי הפרס התשיעי יועלו בכל הגרלה רגילה שתי קבוצות כרטיסים נפרדות :קבוצה אחת בתחום ה"ספרות
הסופיות" מ– 0עד  ,4והקבוצה השנייה בתחום ה"ספרות הסופיות" מ– 5עד  :9ותאי ההגרלה יוזנו מראש בכדורים
בהתאם לכך.
(ז) למרות האמור בסעיף זה ,אם לגבי פרס מסוג מסוים של ההגרלה יעלה בגורל מספר שכבר עלה בגורל לגבי אותו
סוג של פרס באותה הגרלה ,תבוטל "המשיכה" השנייה ,ומכונת ההגרלה תופעל מחדש עד שיעלה בגורל מספר
אחר שטרם עלה באותה הגרלה לגבי אותו סוג פרס.
(ח) סדר ה"משיכות" להעלאת הכרטיסים שיזכו בפרסים מהסוגים השונים יהיה כדלקמן:
( )1תחילה  -הפרס השמיני; ( )2אחריו  -הפרס השביעי; ( )3אחריו  -הפרס השישי; ( )4החמישי; ( )5הרביעי; ()6
השלישי; ( )7השני; ( )8הראשון ,ולבסוף  -הפרס התשיעי ( בשני שלבי משנה לגבי הספרות הסופיות מ– 0עד 4
ואחר כך מ– 5עד .)9

 	.8הפרסים בהגרלות החודשיות ואופן ביצוען
(א) בכל הגרלה חודשית תועלה בגורל כמות כרטיסי מנוי כמפורט בטבלה שלהלן שכל אחד מהם יזכה בפרס חפצי
המפורט בטבלה שלהלן .המפעל יהיה רשאי לעדכן את הטבלה המפורטת להלן ,באמצעות פרסום ברבים  30ימים
לפני ביצוע השינוי.
(ב) כדי לוודא את קיום ההוראה שבסעיף (7ב) ינהג המפעל כאמור בסעיף (7ג) בנספח זה לעיל.
(ג) כל הגרלה חודשית תבוצע באמצעות מכונת ההגרלה המתוארת בסעיף  6בנספח זה לעיל ,אשר תופעל בכל ששת
תאי ההגרלה ,כך שבששת ה"אשנבים" יופיע מספר בן  6ספרות ,והופעתו כאמור תיחשב כעלייתו של אותו כרטיס
מנוי תקף שמספרו זהה למספר שהופיע כאמור.
(ד) אם יופיע ב"אשנבים" מספר שאינו כלול ב"קובץ המנויים התקף" (לפי הבדיקה שתבוצע כאמור בסעיף קטן (ג)),
או שיופיע מספר כזה שכבר עלה בגורל באותה הגרלה חודשית ,לפי העניין ,תבוטל "משיכה" זו ומכונת ההגרלה
תופעל מחדש עד שיופיע מספר אחר הכלול ב"קובץ המנויים התקף" ,ואשר טרם עלה בגורל באותה הגרלה
חודשית.
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(ה) בעליו של כרטיס מנוי תקף שיעלה בגורל כאמור ,יזכה בפרס החפצי שיועד לאותה הגרלה כאמור בסעיף קטן (א)
לעיל ,והפרס החפצי יימסר לו בהתאם ובכפוף להוראות התכנית.
(ו)
טבלת פרסים חודשית בהגרלות רגילות*  -מנוי פיס

סוג הפרס

פרס חודשי

מספר כרטיסים זוכים
בפרס מסוג זה

 75חבילות נופש שעלותה
למפעל של כל אחת מהן
(בקירוב) (**)

שיטת המשיכות (***)

סכום הפרס
מסוג זה (שקלים
חדשים)

סך הכול סכום
הפרסים (שקלים
חדשים)

מספר
משיכות

כ– 10,000ש"ח

כ– 750,000ש"ח

75

מספר
הספרות

כל 6
הספרות

(*) חבילת הנופש תהיה ליעדים ולפרקי זמן ,כפי שהמפעל יפרסם ,מזמן לזמן ,בכפוף לכל שינוי נוסף שיפורסם
בסעיף  37לתכנית לאחר מכן .העלות בפועל של חבילת הנופש עשויה להשתנות בכפוף לשינויים במחירון חברת
התיירות ושינויים בשערי מטבע חוץ ,אך כל שינוי שהוא במחיר העלות לא ישפיע על זכותו של הזוכה לקבל את
חבילת הנופש ,בלא כל זיכוי או חיוב בהפרשים כלשהם.
 	.9הפעלה מחדש של מכונת ההגרלה במקרים מסוימים
אם תוך ביצוע ההגרלות הרגילות או החודשיות ,יופיעו באחד או יותר מ"האשנבים" ,כדור הנושא ספרה בצורה
משובשת ,או שלא יופיע כלל כל כדור ,אף שבהתאם לתכנית זו צריך היה להופיע באותה "משיכה" ,או שיופיעו כדור
עם ספרה או מספרים מיותרים ,אף שבהתאם לתכנית זו לא היו צריכים להופיע באותו הזמן  -תבוטל אותה "משיכה",
והמשך ההגרלה יתבצע בהתאם לסעיף (26ד) לתכנית.
 	.10שינוי שיטת ההגרלה
להסרת ספק מובהר בזה ,כי כל דבר האמור בנספח זה אין בו כדי לגרוע מסמכות המפעל לפי סעיף  22לתכנית ,לשנות
בכל עת את שיטת "המשיכות" ,או את סדר ביצוען ,או הרכב קבוצות הכרטיסים או הספרות הסופיות שיועלו בגורל,
וכל פרט אחר או פעולה אחרת שיש לבצע לפי נספח זה ,בין דרך קבע ובין לצורך הגרלה פלונית ,בין שאלה פורסמו או
יפורסמו ברבים ובין אם לאו ,והכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המפעל.
 	.11תנאי מסירת "מכוניות הפרס" לזוכה
(א) המפעל ירכוש כמה מכוניות ,כמספר הכרטיסים העשויים לזכות בפרס השני או בכל הגרלה אחרת ,אשר כל אחת
מהן תימסר לידי כל מי שיזכה באותו פרס ,כשמחירה המלא ,כולל המסים ,ההיטלים וההוצאות הנלוות החלות
על המכונית עד למועד שחרורה מהמכס ,שולם מראש על ידי המפעל (למעט הוצאות הביטוח ,ואבזרי הרישוי,
שיחולו על הזוכה) והכול בכפוף להוראות ולתנאים שבסעיף זה.
(ב) מכונית הפרס שתימסר לזוכה כפרס שני לפי סעיף (4א) לנספח זה לעיל ,תהיה מתוצרת ,דגם ושנת ייצור ותכונות
אחרות ,כפי שהמפעל יפרסם מזמן לזמן ,בכפוף לכל שינוי נוסף שיפורסם ברבים לאחר מכן .העלות בפועל של
מכונית הפרס עשויה להשתנות בכפוף לשינויים במחירון היצרן ,אך כל שינוי שהוא במחיר העלות לא ישפיע על
זכותו של הזוכה לקבל את מכונית הפרס ,בלא כל זיכוי או חיוב בהפרשים כלשהם.
(ג) עלה בגורל כרטיס המזכה בפרס שהוא מכונית ,יהיה המחזיק בכרטיס זה ["הזוכה"] חייב לפנות למשרד הראשי
של המפעל ולהציג למפעל את הכרטיס הזוכה ,יחד עם תעודת הזיהוי שלו ,והמפעל ימסור לו הודעה על המועד
והמקום שבהם עליו להופיע לשם חתימה על המסמכים כאמור בסעיף קטן (ה) להלן ,ולשם קבלת מפתחות
המכונית ומסמכיה.
(ד) המועד שייקבע כאמור לקבלת מפתחות המכונית ומסמכיה יהיה בהקדם האפשרי לאחר פנייתו של הזוכה ,ולא
יאוחר מ– 60ימים לאחריו ,בכפוף לאמור בסעיף קטן (ט) להלן .המקום שבו יימסרו המפתחות המסמכים לידי
הזוכה יכול להיות ליד המשרד הראשי של המפעל ,או באולם ההגרלות של המפעל או בכל מקום אחר שהמפעל
יקבע בתיאום עם הזוכה .מובהר בזה ,כי הזוכה אינו חייב לקבל את הפרס במתכונת המפורטת בתת סעיף זה (קרי,
במעמד פומבי) ,וכי פרסום זהותו של הזוכה ,יתבצע בכפוף לקבל הסכמתו בכתב של הזוכה.
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(ה) זוכה שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל יהיה חייב להופיע במועד ובמקום שנקבעו ותואמו מולו כאמור
ולקבל את מפתחות המכונית ומסמכיה וכן לחתום על אישור קבלתה לחזקתו ,וכן על כל מסמך נוסף הדרוש לצורך
העברת הבעלות על המכונית על שמו במשרד הרישוי ,והכול בנוסח שיקבע לכך המפעל ו/או כל גוף מוסמך אחר.
מובהר בזה כי רכב הפרס יירשם על שמו של הזוכה בלבד.
(ה) למען הסר ספק יובהר ,כי אחריות הזוכה לרכוש ביטוח חובה לרכב הפרס .רכב הפרס יימסר לזוכה בכפוף להצגת
ביטוח כאמור בתוקף.
(ו) להסרת ספק מודגש בזה כי הזוכה אינו זכאי לדרוש או לקבל כל תחליף כספי ו/או תמורה אחרת שוות ערך במקום
המכונית שהוא זכאי לה ו/או להמחות ו/או להסב את המכונית על שם אדם אחר זולתו .כמו כן מודגש בזה כי
הזוכה לא יהיה זכאי לשום תביעה כלפי המפעל בגין כל פגם שיתגלה במכונית ,בין בעת מסירתה לידיו ובכל
עת לאחר מכן ,והמפעל לא יהיה אחראי כלפיו לטיב המכונית או לכל פגם או תקלה אחרת שיתגלו בה בכל עת
שהיא .כמו כן לא יהיה המפעל אחראי לכל תשלום שהוא להוצאות אחזקת המכונית ו/או המסים החלים עליה
מיום מסירתה לידי הזוכה ואילך .למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין הרכב חלה על יבואן הרכב.
(ז) כל מכונית שתימסר כפרס ,אפשר שתעמוד תקופה מסוימת בתצוגת פרסומת של המפעל ושהמד אוץ שלה יראה
כמה עשרות קילומטרים .כמו כן אפשר שיבוצעו בה תיקוני צבע ,פחחות ,או פגמים אחרים שיתגלו לפני מסירת
המכונית לזוכה .מודגש בזה כי כל האמור לעיל לא ישמש מניעה למסירת המכונית לזוכה ,ולא יזכה אותו בשום
פיצוי מכל סוג שהוא .והכול בהתאם לכללים הנהוגים אצל יבואן רכב הפרס.
(ח) זוכה אשר לא יציג את הכרטיס הזוכה יחד עם תעודת הזיהוי שלו ,או לא יופיע במקום או במועד שנקבעו לכך
כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל ו/או במקום או מועד אחרים שנקבעו לכך במפעל ,בתיאום עם הזוכה ,כדי לקבל את
מפתחות המכונית ומסמכיה ולשם חתימה על האישורים והמסמכים הנוספים כאמור בסעיף קטן (ה) לעיל ,והכול
בתוך שישה חודשים ממועד ההגרלה שבה עלה הכרטיס בגורל  -תתבטל זכותו של הזוכה לקבלת המכונית,
והמפעל יהיה רשאי לנהוג במכונית כפי שימצא לנכון ,ולזוכה לא תהיה כל תביעה ,דרישה או טענה כלפי
המפעל עקב ביטול הזכייה כאמור.
(ט) למרות כל האמור בסעיף זה ,אם בגלל עיכובים בייבוא המכוניות ארצה או בשחרורן מהמכס ו/או בגלל עיכוב
מסיבה אחרת שאינה תלויה במפעל ,לא ניתן למסור את מכונית הפרס לידי הזוכה בתוך המועד הקבוע לעיל,
יהיה המפעל רשאי לדחות את מסירת המכונית לידי הזוכה למשך זמן נוסף ,שלא יעלה על  90ימים מיום הגעת
המכונית ארצה ו/או מיום שחרורה מהמכס ו/או מיום סילוק העיכוב האחר ,הכול לפי העניין.
 .12רכישת כרטיס לתקופת התחייבות
מובהר בזה כי ההצטרפות למנוי פיס היא בלא התחייבות לתקופת מינימום ,אלא במקרה שבו התחייב המנוי לתקופת
מינימום .התחייב המנוי לתקופת מינימום ,קיבל מתנת הצטרפות והפר את התחייבותו ,יהיה רשאי המפעל לגבות
מאת המנוי את שווי המתנה שקיבל בכל אמצעי ודרך.
י"ג בשבט התשע"ו ( 16בפברואר )2015
(חמ -3-831ה)1
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