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מפעל הפיס
תכנית הגרלה "צ'אנס" (*)2007
 .1הגדרות
בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן לצידו ,אם אין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הדברים או מהקשרם:
"המפעל"  -מפעל הפיס;
"הגרלת צ'אנס" או "הגרלה" ,לרבות תת–הגרלה - 6כל הגרלה שתתקיים לפי תכנית זו;
"טופס סימון"  -טופס מונפק מראש לשימוש המשתתף בהגרלות צ'אנס ,המכיל טבלאות לסימון הקלפים ,או לסימון שלושת
המספרים ) (6שהמשתתף בחר להשתתף בגינם ,ושממנו ניתן להעתיק את נתוני העסקה אל המסוף לשם שידורם למחשב
המרכזי;
"כרטיס השתתפות"  -כרטיס המודפס ע"י המסוף לאישור נתוני העסקה שנקלטו במחשב המרכזי;
"אישור זכייה"  -מסמך שידפיס המסוף המעיד על פרעון הזכייה בגין כרטיס זוכה שנבדק במסוף;
"ערך הקלף"  -אחד מבין שמונת ערכי הקלפים המפורטים בסעיף )3.3א( ,שבטופס הסימון ובכרטיס ההשתתפות;
"סמל הקלף"  -אחד מבין ארבעת סמלי הקלפים המפורטים בסעיף )3.3ב( ,שיופיעו בטופס הסימון ובכרטיס ההשתתפות;
"מספר"  -כל אחת מהספרות או המספרים שבין  0ל–;69
"המספר המזהה"  -מספר בן  17ספרות שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות כמפורט בסעיף  ,7.3ואשר משמש לזיהוי הכרטיס;
"מסוף"  -מסוף מקוון )המחובר למחשב המרכזי בתקשורת מקוונת( ,מדגם שהמפעל אישר או יאשר ,והמוצב בנקודת מכירה
פלונית;
"המחשב המרכזי"  -מערכת המחשבים המרכזית של המפעל ,שבה נקלטים נתוני העסקאות של כרטיסי ההשתתפות לצורך
עיבודם ושמירתם לפי תכנית זו;
"נתוני העסקה"  -נתונים שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות לפי סעיף  ,7.3המפרטים את המידע הבסיסי בדבר השתתפות
הכרטיס בהגרלה המסויימת )אחת או יותר( שבה הוא נועד להשתתף;
"פרס"  -כל אחד מהפרסים שהמפעל יחלק לזוכים לפי תכנית זו;
"פרסום ברבים"  -פרסום בילקוט הפרסומים ו/או בשני עיתונים יומיים לפחות ,ו/או בנקודות המכירה ו/או באתר האינטרנט של
המפעל ;WWW.PAIS.CO.IL
"זכיין"  -כל אדם בנקודת מכירה פלונית ,המורשה להפעיל מסוף;
"נקודת מכירה"  -כל מקום שהמפעל אישר או יאשר לשמש כנקודת מכירה או כעמדת שירות למכירת כרטיסי השתתפות
בהגרלת צ'אנס או למתן שירות לרוכשי כרטיסים כאלה.6
 .2תחולה
תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים.
 .3הנפקת טופסי סימון וצורתם
 3.1המפעל ינפיק סימון לצורך ההשתתפות בהגרלות צ'אנס.
 3.2טופסי סימון צ'אנס יהיו משישה סוגים :טופס צ'אנס רגיל ,טופס צ'אנס שיטתי ,טופס רב–צ'אנס ,טופס נוסף אובר אנדר,
טופס נוסף תמונה מספר וטופס תת–הגרלה .123
 3.3כל טופס סימון צ'אנס רגיל יכיל ,בין השאר ,את הפרטים הבאים:
)א( טבלה המורכבת מ– 4שורות )אופקיות( בנות  8טורים )אנכיים( ,כשבכל שורה מודפס אחד מהערכים הנהוגים במשחק
הקלפים ,כדלקמן) A :אס() K ,מלך() Q ,מלכה( ) Jנסיך( ,7 ,8 ,9 ,10 ,ומתחת לכל אחד מערכי הקלפים מצויה תיבת-סימון.
)ב(

בשולי כל שורה יודפס אחד מבין ארבעת הסמלים הנהוגים במשחק הקלפים ,כדלקמן" :עלה"" ,לב"" ,יהלום" ,ו"תלתן".

)ג(  4תיבות נפרדות לסימון אחד מארבעת אופני ההשתתפות האפשריים ,לפי בחירת המשתתף ,כמפורט בסעיף .5.2
)ד(

תיבה לסימון אפשרות של "צ'אנס רב–הגרלתי" ,המאפשר השתתפות עד  6הגרלות רצופות ,כמפורט בסעיף .5.3

---------------------------------------------------------------------------------)*( נוסח משולב ומעודכן ליום  ,15.1.2008הכולל את ילקוט הפרסומים  5565מיום  15.08.2006על תיקוניה השונים וכן
התכנית המקורית שפורסמה בילקוט הפרסומים מס'  4785מיום  ,15.7.1999על תיקוניה השונים ממס'  1עד מס'  10שפורסמו
בילקוטי הפרסומים כמפורט בסוף תכנית זו .כמו–כן נעשו התאמות במספור הסעיפים ובמקרים אחדים גם התאמות
לשוניות.
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)ה( תיבה לסימון מחיר ההשתתפות בהגרלת צ'אנס )יחידה או רב–הגרלתית( ,בגין אותם קלפים שנבחרו ,בטווח מדורג
בסכום שבין  5שקלים חדשים עד  500שקלים חדשים  -לפי בחירת המשתתף.
)ו( תיבה לסימון לוטומטי ,המאפשר בחירה אוטומטית של הקלף או כל הקלפים שישתתפו בהגרלה ,בכמות המותרת לסימון
לפי אותו טופס ,כמפורט בסעיף .5.4
 3.4כל טופס רב–צ'אנס יכיל ,בין היתר ,את הפרטים הבאים :טבלה המורכבת מ– 4שורות )אופקיות( ,בנות שמונה טורים )אנכיים(,
כשבכל שורה מודפס אחד מהערכים הנהוגים במשחק הקלפים )כמתואר בפסקה )3.3א(( ,כשהשוני בין סימון טופס רב–צ'אנס
לבין טופס סימון רגיל הוא באפשרות לזכות בפרס בסכום מוכפל לפי המכפילים המופיעים בטבלה מס'  1המצורפת לתכנית
זו.
 3.5טופס סימון שיטתי יכיל את הפרטים המתוארים בפסקאות )א( עד )ה( לסעיף קטן .3.3
 3.6כל טופס סימון צ'אנס נוסף אובר אנדר יכיל ,בין השאר ,את הפרטים האלה:
)א( טבלה המורכבת מ  3אפשרויות סימון :האם סכום  4הקלפים אשר עלו בהגרלת הצ'אנס הינו מעל )גדול( ל– ,42שווה
ל– 42ומתחת )נמוך( ל–  .42ערכי הקלפים הוא כערכם המספרי כאשר  J=11, Q=12, K=13, A=14כמקובל במשחקי קלפים.
מתחת לכל אחד מהערכים מצויה תיבת-סימון.
)ב( תיבה לסימון אפשרות של "צ'אנס רב–הגרלתי" ,המאפשר השתתפות עד  6הגרלות רצופות ,כמפורט בסעיף .5.3
)ג( תיבה לסימון מחיר ההשתתפות בהגרלת צ'אנס )יחידה או רב-הגרלתית( ,בגין אותם סימונים שנבחרו ,בטווח מדורג
בסכום שבין  10שקלים חדשים עד  500שקלים חדשים -לפי בחירת המשתתף.
)ד( תיבה לסימון לוטומטי ,המאפשר בחירה אוטומטית של אפשרות הסימון ,כמפורט בסעיף .5.4
 3.7כל טופס סימון צ'אנס נוסף תמונה–מספר יכיל ,בין היתר ,את הפרטים האלה:
)א( טבלה המורכבת מ– 5שורות )אופקיות( בנות  2טורים )אנכיים( .ב  4השורות הראשונות בכל שורה מודפס אחד מהערכים,
כדלקמן :תמונה המייצג את הקלפים ) Aאס( ו ) Kמלך( ו ) Qמלכה( ו ) Jנסיך( כפי שיעלו בגורל בהגרלת הצ'אנס ,ומספר
המייצג את הקלפים  7ו– ,8ו– ,9ו– 10כפי שיעלו בגורל בהגרלת הצ'אנס .השורה החמישית מתייחסת לסימון האם סכום
 4הקלפים שיעלו בגורל בהגרלה ערכם המספרי יהיה זוגי או אי זוגי ועל המשתתף לסמן את הערך זוגי או אי זוגי .ערכי
הקלפים הוא כערכם המספרי כאשר  J=11, Q=12, K=13, A=14כמקובל במשחקי קלפים .מתחת לכל אחד מהערכים
מצויה תיבת-סימון.
)ב( בשולי  4השורות הראשונות יודפס אחד מבין ארבעת הסמלים הנהוגים במשחק הקלפים ,כדלקמן" :עלה"" ,לב"" ,יהלום",
ו"תלתן".
)ג( תיבה לסימון אפשרות של "צ'אנס רב–הגרלתי" ,המאפשר השתתפות עד  6הגרלות רצופות ,כמפורט בסעיף .5.3
)ד( תיבה לסימון מחיר ההשתתפות בהגרלת צ'אנס )יחידה או רב-הגרלתית( ,בגין אותם סימונים שנבחרו ,בטווח מדורג
בסכום שבין  10שקלים חדשים עד  500שקלים חדשים -לפי בחירת המשתתף.
)ה( תיבה לסימון לוטומטי ,המאפשר בחירה אוטומטית של הקלפים שישתתפו בהגרלה ,בכמות המותרת לסימון לפי אותו
טופס ,כמפורט בסעיף .5.4
 3.8כל טופס תת-הגרלה  123יכיל ,בין השאר ,את הפרטים האלה:
)א( חמש טבלאות בנות שלוש שורות כל אחת ,ובכל שורה עשר תיבות ומעל כל תיבה מודפס מספר מ– 0מצד שמאל ,ועד
ל– 9בצד ימין.
)ב( מעל  5הטבלאות תודפס מסגרת לסימון סכום דמי ההשתתפות ,ובה  7תיבות 1 :שקלים חדשים 2 ,שקלים חדשים,
 3שקלים חדשים 5 ,שקלים חדשים  10 ,שקלים חדשים 25 ,שקלים חדשים ,או סכום אחר )מ– 1שקלים חדשים ועד 500
שקלים חדשים בשקלים שלמים(.
)ג( מעל המסגרת לסימון דמי ההשתתפות תודפס מסגרת לסימון אופן ההשתתפות ,ובה שתי משבצות לסימון אחד משני
סוגי השתתפות אלה:
) (1משבצת לסימון השתתפות בתת-הגרלה " 123רגילה" ,דהיינו :ניחוש כל שלושת המספרים בסדר מדויק ,הווה אומר,
סדר הופעתם משמאל לימין;
) (2משבצת לסימון ההשתתפות בתת-הגרלה " 123משולבת" ,דהיינו :ניחוש כל שלושת המספרים בסדר מדויק ,או
ניחוש כל שלושת המספרים בסדר אחר ,או ניחוש שניים מתוך שלושת המספרים בסדר מדויק ,או ניחוש מספר אחר
בסדר מדויק.10
) (3בתחתית טופס הסימון יופיעו שתי תיבות נוספות ,האחת לסימון מספר הטבלאות שימולאו בהשלמת סימון לוטומטי,
מטבלה אחת ועד חמש טבלאות ,ותיבה לסימון השתתפות רב–הגרלתית 2 :הגרלות 3 ,הגרלות או  4הגרלות.
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 .4דרכי מכירת כרטיסי צ'אנס
 4.1המפעל יאשר נקודות מכירה או עמדות שירות למכירת צ'אנס באמצעות מסוף המותקן בכל אחת מהן.
 4.2מכירת כרטיסי הצ'אנס לציבור תיעשה על–ידי המפעל במישרין או על–ידי המפיצים האזוריים ,או על–ידי זכיינים או
אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם כך ]"זכיינים מורשים"[.
 4.3להסרת ספק מובהר בזה במפורש ,כי שום זכיין מורשה כאמור 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.
 .5אופן הסימון של טופס צ'אנס רגיל וטופס רב–צ'אנס
 5.1כל טופס צ'אנס רגיל מאפשר השתתפות באחת מבין רמות צ'אנס כמתואר להלן.
 5.2על המשתתף לבחור באחד מבין רמות צ'אנס ,לפי בחירתו ,ע"י סימון בתיבה המתאימה בטופס הסימון ,וכן עליו לבחור
את הקלפים שברצונו לשחק עליהם  -לא יותר מקלף אחד בכל שורה )להבדיל מטופס צ'אנס שיטתי ,כמתואר בסעיף 8
להלן(  -ולסמן ") "-מקף( בתוך גבולות התיבה המתאימה ,לפי ערכו וסמלו של כל קלף שבחר .כן עליו לסמן את מחיר
ההשתתפות שבחר ,לפי אחת האפשרויות ו/או הרמות המסומנות בטופס הסימון ,כדלקמן:
)א( לשם השתתפות ב"צ'אנס  - "4יש לסמן את כל  4הקלפים ,וניתן לזכות בפרס רק אם יעלו בגורל כל  4הקלפים
שסומנו ,או רק  3או  2או אחד מהם; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  2המצורפת לתכנית זו ,לפי מספר
הניחושים הנכונים.
)ב( לשם השתתפות ב"צ'אנס  - "3יש לסמן רק  3קלפים )ולהשאיר שורה אחת כלשהי ריקה( ,וניתן לזכות בפרס אם יעלו
בגורל כל  3הקלפים שסומנו ,או רק  2או אחד מהם; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  3המצורפת לתכנית זו,
לפי מספר הניחושים הנכונים.
)ג( לשם השתתפות ב"צ'אנס  - "2יש לסמן רק  2קלפים )ולהשאיר  2שורות כלשהן ריקות( ,וניתן לזכות בפרס אם יעלו
בגורל  2הקלפים שסומנו ,או רק אחד מהם; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  4המצורפת לתכנית זו ,לפי מספר
הניחושים הנכונים.
)ד( לשם השתתפות ב"צ'אנס  - "1יש לסמן רק קלף אחד )ולהשאיר  3שורות כלשהן ריקות( ,וניתן לזכות בפרס רק אם
יעלה בגורל אותו הקלף שסומן; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  5המצורפת לתכנית זו.
)ה( לשם השתתפות ב"רב–צ'אנס"  -קיים טופס סימון נפרד ,ובו יש לסמן  4קלפים ,וניתן לזכות בפרס אם יעלו בגורל כל
 4הקלפים ,או רק  3או  2או אחד מבין הקלפים שסומנו; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  1המצורפת לתכנית
זו ,לפי מספר הניחושים נכונים.
 5.3השתתפות רב–הגרלתית :כל טופס סימון ,מכל רמת השתתפות כאמור ,ניתן לסמנו לצורך השתתפות רב-הגרלתית עד
מקסימום  6הגרלות רצופות ]או עד מספר הגרלות אחר שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים[ ,וזאת על–ידי סימון בתיבה
המיועדת למטרה זו.
 5.4השלמה "לוטומטית" :למרות האמור בסעיף זה ,רשאי המשתתף בהגרלת צ'אנס רגיל לסמן רק חלק מהקלפים הדרושים
בכל אחד מאופני ההשתתפות ,ולהשאיר למסוף שישלים את החסר באופן אוטומטי ,וזאת ע"י סימון בתיבה המיועדת
למטרה זו.
 5.5על המשתתף לסמן את הקלפים בכמות כזו כפי שנדרש לפי רמת ההשתתפות שבחר .טופס סימון שסומנו בו פחות
סימנים מהנדרש או יותר מהנדרש לפי רמת ההשתתפות שנבחרה  -ייפלט ע"י המסוף כטופס שגוי ,לא ייקלט במערכת
המקוונת ועל כן לא ישתתף בהגרלה.
 .6אופן הסימון של טופס צ'אנס נוסף אובר ואנדר
 6.1כל טופס צ'אנס נוסף אובר אנדר מאפשר השתתפות כמתואר להלן.
)א( יש לסמן סימן אחד מבין  3האפשרויות בתיבה המיועדת לכך  -האם סכום הקלפים אשר יעלו בגורל בהגרלת
הצ'אנס יהיה מעל הסכום  ,42מתחת לסכום  42או שווה בדיוק לסכום  .42אין לסמן יותר מאפשרות אחת באותו
הטופס.
)ב( סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  6המצורפת לתכנית זו.
 6.2השתתפות רב–הגרלתית :כל טופס סימון ,מכל רמת השתתפות כאמור ,ניתן לסמנו לצורך השתתפות רב-הגרלתית
עד מקסימום  6הגרלות רצופות ]או עד מספר הגרלות אחר שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים[ ,וזאת על–ידי סימון
בתיבה המיועדת למטרה זו.
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 .7אופן הסימון של טופס צ'אנס נוסף תמונה מספר
 7.1כל טופס צ'אנס נוסף תמונה מספר מאפשר השתתפות באחת מבין רמות צ'אנס כמתואר להלן.
 7.2על המשתתף לבחור באחת מבין רמות צ'אנס ,לפי בחירתו ,ע"י סימון בתיבה המתאימה בטופס הסימון ,וכן עליו לבחור
את הסימונים שברצונו לשחק עליהם  -לא יותר מסימון אחד בכל שורה  -ולסמן ") "-מקף( בתוך גבולות התיבה
המתאימה .כמו כן ,עליו לסמן את מחיר ההשתתפות שבחר ,לפי אחת האפשרויות ו/או הרמות המסומנות בטופס
הסימון ,כדלקמן:
)א( לשם השתתפות ב" - "FULLיש לסמן את כל  5הסימונים )כל  4הסדרות וכן זוגי/אי זוגי( ,וניתן לזכות בפרס רק
אם יעלו בגורל כל  5הסימונים שסומנו ,או רק  4או רק  3מהם; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  9המצורפת
לתכנית זו ,לפי מספר הניחושים הנכונים.
)ב( לשם השתתפות ב") - "(3יש לסמן רק  3סימונים מתוך ה  5שורות )ולהשאיר  2שורות כלשהן ריקות( ,וניתן לזכות
בפרס רק אם יעלו בגורל כל  3הסימונים שסומנו; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  8המצורפת לתכנית זו,
לפי מספר הניחושים הנכונים.
)ג( לשם השתתפות ב") - "(2יש לסמן רק  2סימונים מתוך ה  5שורות )ולהשאיר  3שורות כלשהן ריקות( ,וניתן לזכות
בפרס אם יעלו בגורל כל  2הסימונים שסומנו; סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  7המצורפת לתכנית זו ,לפי
מספר הניחושים הנכונים.
 7.3השתתפות רב-הגרלתית :כל טופס סימון ,מכל רמת השתתפות כאמור ,ניתן לסמנו לצורך השתתפות רב-הגרלתית
עד מקסימום  6הגרלות רצופות ]או עד מספר הגרלות אחר שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים[ ,וזאת על–ידי סימון בתיבה
המיועדת למטרה זו.
 7.4השלמה "לוטומטית" :למרות האמור בסעיף זה ,רשאי המשתתף בהגרלת צ'אנס תמונה מספר לסמן רק חלק מהסימונים
הדרושים בכל אחד מאופני ההשתתפות ,ולהשאיר למסוף שישלים את החסר באופן אוטומטי ,וזאת ע"י סימון בתיבה
המיועדת למטרה זו.
 7.5על המשתתף לסמן את הסימונים בכמות כזו כפי שנדרש לפי רמת ההשתתפות שבחר .טופס סימון שסומנו בו פחות
סימנים מהנדרש או יותר מהנדרש לפי רמת ההשתתפות שנבחרה  -ייפלט ע"י המסוף כטופס שגוי ,לא ייקלט במערכת
המקוונת ועל כן לא ישתתף בהגרלה.
 .8אופן הסימון של טופס צ'אנס שיטתי
 8.1טופס צ'אנס שיטתי מאפשר סימון מקוצר של השתתפות בהגרלת צ'אנס במספר צירופים )"קומבינציות" כמשמעותן
במתמטיקה( ,לפי בחירת המשתתף.
 8.2בטופס צ'אנס שיטתי ניתן לסמן בכל שורה יותר מקלף אחד ,עד מקסימום  4קלפים ,בכפוף לכך שכמות השורות שבהן
נעשה סימון כזה מתאימה לרמת השתתפות שהמשתתף בחר ,מבין הרמות המפורטות בסעיף .5.2
 8.3המחיר ליחידת השתתפות בצ'אנס שיטתי הוא  5שקלים חדשים או  10שקלים חדשים )בכפוף לשינוי לפי סעיף ,(25
(
לפי בחירת המשתתף.
 8.4הזמנת השתתפות בצ'אנס שיטתי אינה ניתנת לביצוע על–ידי השלמה לוטומטית ,ולא על–פי הזמנה בעל–פה ,אלא רק
על–פי טופס סימון שסומן ע"י המשתתף על כל הקלפים שהוא בוחר בהם.
 .9אופן הסימון של טופס תת-הגרלה 123
 9.1על המשתתף לבחור בין השתתפות בתת-הגרלה " 123רגילה" לבין השתתפות בתת-הגרלה " 123משולבת" ,וכן לבחור
את סכום דמי ההשתתפות לטבלה ,ובין מילוי ידני של הטופס או השלמה "לוטומטית" של הטופס ,וכן לסמן את מספר
ההגרלות שהוא מעוניין להשתתף בהן.
 9.2בכל טבלה על המשתתף לסמן ,באופן ידני או בהשלמה לוטומטית ,מספר אחד בכל שורה ,על–ידי סימון ") "-מקף( בתוך
התיבה שמתחת למספר שבחר;
המשתתף רשאי למלא בין תיבה אחת ל– 5תיבות.
 9.3במקרה של סימון "רגיל" ניתן לזכות רק אם כל שלושת המספרים שניחש עלו בגורל וגם הופיעו באותו סדר מדויק;
ובמקרה של סימון "משולב" ,ניתן לזכות בין אם שלושת המספרים שניחש עלו בגורל באותו סדר מדויק ,ובין אם הם עלו
בסדר אחר ,ובין אם אחד מבין שלושת המספרים שניחש עלו בגורל באותו סדר מדויק.
 9.4על המשתתף למלא את סכום ההשתתפות לטבלה בתוך התיבות שבמסגרת המתאימה ,או לסמן סכום אחר בשקלים
שלמים ,בין  1שקלים חדשים ל– 500שקלים חדשים במסגרת הימנית.
 9.5על המשתתף לסמן במקום המתאים בתחתית טופס הסימון ,אם בחר השלמת סימון לוטומטי את מספר הטבלאות ,וכן אם
בחר בסימון רב-הגרלתי את מספר ההגרלות.
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 9.6סכומי הפרסים הם כמפורט בטבלה מס'  10המצורפת לתכנית זו.
 9.7טופס סימון שסומנו בו פחות סימנים מהנדרש או יותר ,ייפלט על ידי המסוף כטופס שגוי.
 9.8אם סומן סכום ההשתתפות בסכום "אחר" שאינו מודפס מראש על גבי הטופס ,יקליד הזכיין באמצעות הלוטומט בנקודת
המכירה את הסכום על גבי כרטיס ההשתתפות.
 .10אופן רכישת השתתפות בהגרלות צ'אנס
 10.1לאחר שהמשתתף סימן את טופס הסימון כאמור ,ימסור אותו לידי זכיין ,וישלם לזכיין את מחיר ההשתתפות לפי
אותה אפשרות ו/או רמת ההשתתפות שסימן בטופס.
 10.2על–אף האמור בסעיף  ,10.1רשאי משתתף להזמין רכישת צ'אנס "רגיל" )אך לא "שיטתי"( ,גם ללא סימון טופס ,וזאת
ע"י מתן הוראה בעל–פה לזכיין שיפיק עבורו כרטיס השתתפות לפי נתונים שהמשתתף יורה לזכיין ]"הזמנה בעל–
פה"[ ,וישלם לזכיין את מחיר ההשתתפות בהתאם לבחירתו .דינה של הזמנה בעל–פה כדין מסירת טופס שסומן ע"י
המשתתף לכל דבר ועניין ,כולל החזקה בדבר ידיעתו את כללי ההשתתפות בהגרלה והסכמתו לתנאי ההשתתפות
בצ'אנס על–פי תכנית זו.
 10.3הזכיין יכניס את טופס הסימון למסוף שבנקודת המכירה ,או במקרה של הזמנה בעל–פה  -יקליד ידנית במסוף את
נתוני הזמנת המשתתף ,והמסוף ידפיס כרטיס השתתפות לאישור מכירת טופס הצ'אנס ,שבו יצויינו נתוני העסקה
כדלקמן :סימון נקודת המכירה; תאריך ושעה של הפקת הכרטיס; מספר ההגרלה או טווח ההגרלות שבהן ישתתף;
הקלפים או המספרים שסומנו בטופס עם ערכו של כל אחד מהם שצויין ליד הסמל המתאים; המספר המזהה של
הכרטיס; סכום דמי ההשתתפות המגיע בעד רכישתו .הזכיין ימסור לידי המשתתף את כרטיס ההשתתפות שלו וכן
יחזיר לו את הטופס שסימן )אם היה כזה(.
 10.4הדפסת כרטיס ההשתתפות במסוף תהווה אישור אך-ורק לכך ,שהמשתתף שילם לזכיין את מחיר השתתפותו בהגרלה
לפי סוגי הקלפים ,הסימונים או המספרים והרמה שצויינו בכרטיס ההשתתפות ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף .19
 10.5במקרה של סתירה בין נתוני העסקה שהדפיס המסוף בכרטיס ההשתתפות לבין אלה שסומנו בטופס הסימון  -יכריעו
נתוני העסקה שהדפיס המסוף בכרטיס ההשתתפות; ובמקרה של סתירה בין נתוני העסקה שהדפיס המסוף בכרטיס
ההשתתפות לבין אלה שנקלטו במחשב  -יכריעו הנתונים שנקלטו במחשב.
 10.6להסרת ספק מובהר בזה ,כי טופס סימון ,שממנו הועתקו הנתונים לשם הקלדתם במסוף ,ואשר הוחזר לידי המשתתף
כאמור בסעיף  - 10.3לא ישמש כראיה כלשהי לסימונים שנעשו בו או לכל פרט שבו ,אלא לעניין זה יתחשבו אך ורק
בנתוני העסקה שהודפסו בכרטיס ההשתתפות ,ובתנאי שאלה אכן נקלטו במחשב.
 10.7הפקת 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.
 10.8גליל הנייר המותקן במסוף כאמור בסעיף  ,10.7עשוי לשמש גם להפקת מסמכים 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.
 10.9מכל 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.
 10.10בכרטיס השתתפות של משחק רגיל יופיעו הערכים והסמלים של הקלפים שנבחרו בשורה אופקית אחת בלבד ,ואילו
בכרטיס ההשתתפות של משחק שיטתי יופיעו הערכים והסמלים של הקלפים שנבחרו ביותר משורה אופקית אחת.
 10.11בכרטיס השתתפות של תת-הגרלה  123יופיעו המספרים שנבחרו בשורה אופקית משמאל לימין.
 .11זכות המפעל לחסום אפשרויות של צירופים מסוימים
 11.1למרות 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 ,הכל כפי שהמפעל
יקבע באותו שלב.
 11.2פעולת החסימה או ביטולה כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפעל ,ולמשתתף לא תהיה כל זכות
ערעור או תביעה או טענה בגינה.
 .12ביצוע הגרלות צ'אנס ופרסום תוצאותיהן
 12.1המפעל יקיים מספר הגרלות "צ'אנס" בכל יום חול ובמוצאי שבת ,מידי שבוע בשבוע .ההגרלות יבוצעו בשעה ובמקום
שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים.
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 12.2בכל הגרלת "צ'אנס" ,למעט הגרלת תת משחק  ,123יוגרלו ארבעה קלפים ,קלף אחד מבין כל אחד מארבעת הסמלים,
וזאת באותו האופן ,הנוהל והסדר שהמפעל יקבע .בכל הגרלת תת-משחק  123יוגרלו שלושה מספרים מ– 0עד 9
משמאל לימין ,וזאת באותו האופן ,הנוהל והסדר שהמפעל יקבע.
 12.3למרות האמור בסעיף  ,12.1או 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 כאמור ,לקיומה של כל הגרלה  -למועד אחר או למקום אחר ,הכל לפי
הענין ,אשר ייקבעו בהודעה שתפורסם מטעם המפעל ,באופן שהמפעל ימצא לנכון ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
12.4

)א( לשם ביצוע ההגרלות למעט הגרלת תת-משחק  ,123לפי תכנית זו ישתמש המפעל ב– 4מכונות הגרלה המתוארות
בסעיף-קטן )ב( ]"מכונות ההגרלה"[ .וביחידת פיקוד ובקרה אחת המשותפת לכולן.
)ב( כל אחת מ– 4מכונות ההגרלה מייצגת אחד מארבעת סמלי הקלפים ,והיא מורכבת מ– 3חלקים שקופים ,באופן
שכל המתרחש בתוכם גלוי לעין בכל שלב:
) (1מחסנית ,שבה יוצגו לראווה לפני ההגרלה כל  8הכדורים שבכל מכונה המשתתפים בהגרלה .כל כדור
שבמחסנית ישא אחת הדמויות של ערכי הקלפים מ– " "7עד "אס" ,והסמל המשותף להם באותה מכונה,
וכולם יהיו שווים בגודלם ובמשקלם .בתחתית המחסנית קיים פתח שדרכו יפלו כל  8הכדורים לתוך מיכל
הערבול המתואר להלן.
) (2מיכל ערבול ,בצורת כדור חלול ,שבתוכו יתבצע תהליך ערבול ,באמצעות תנועת אוויר .במהלך הערבול
ירחפו באוויר  8הכדורים בחלל המיכל.
) (3אשנב תצוגה ,הנמצא בחלקו העליון של מיכל הערבול ,שלתוכו ייכנס רק כדור אחד מבין  8הכדורים
המתערבלים בחלל המיכל ,שהוא "הכדור הנבחר" המייצג את ה"קלף הזוכה".
) (4יחידת הפיקוד ,המשותפת לכל  4מכונות ההגרלה ,ובאמצעותה מפעילים שלב אחר שלב את שלבי ההגרלה
השונים) :אא( כניסת כדורים מהמחסנית למיכל הערבול; )בב( הפעלת מפוח האוויר לערבול הכדורים; )גג(
בחירת הכדורים הנבחרים  -כדור נבחר אחד בכל מכונה.
)ג(

למרות כל האמור בסעיף זה ,הרי אם תחול תקלה בפעולתה התקינה של אחת או יותר מבין מכונות ההגרלה,
בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה כלשהי ובין בשעת ביצועה ,באופן שלא ניתן להתחיל או להמשיך בביצוע
ההגרלה ,לפי הענין ,יהיה המפעל רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל אותה הגרלה או להמשיך בביצועה ,לפי
הענין ,וזאת באותו המקום ,האופן והאמצעים האחרים ,כפי שהמפעל יקבע.

)ד(

בכל הגרלה יעלו בגורל  4כדורים כמפורט בסעיף זה ,בכל מכונה אחד הכדורים המסומנים מבין הערכים מ–" "7עד
"אס" של כל אחד מארבעת הסמלים.

)ה( ביצוע ההגרלה באמצעות מכונות ההגרלה ייעשה כדלקמן )כל המכונות יופעלו יחד(:
) (1לחיצה על כפתור ביחידת הפיקוד תגרום לפתיחת הפתח שדרכו יפלו כל  8הכדורים מתוך המחסנית לתוך
מיכל הערבול ,לחיצה על כפתור הערבול תחל את ערבול הכדורים במיכל ולחיצה על כפתור הבחירה תגרום
לאחר השהייה לפתיחת דלת הבחירה וכניסת "כדור נבחר" לכל אשנב .לאחר כניסת "כדור נבחר" לכל אשנב
תבוצע לחיצה נוספת על כפתור הבחירה לסגירת דלת הבחירה ,ואחר-כך לחיצה נוספת על כפתור הערבול
להפסקת פעולת הערבול.
) 4 (2הכדורים שיעלו לתוך אשנבי התצוגה של  4המכונות ונשארו לאחר סגירת דלתות הבחירה כאמור ,ייחשבו
כעלייתם בגורל של " 4הקלפים הזוכים" שיש להעלותם בגורל באותה הגרלה.
12.5

)א( לשם ביצוע הגרלות תת משחק  123לפי תכנית זו ישתמש המפעל ב– 3מכונות הגרלה המתוארות בסעיף קטן )ב(
)"מכונות ההגרלה"( ,וביחידת פיקוד ובקרה אחת המשותפת לכולן.
)ב(

כל אחת מ– 3מכונות ההגרלה מיועדות למספר אחד ,והיא מורכבת מחלקים שקופים ,באופן שכל המתרחש בתוכם
גלוי לעין בכל שלב:
) (1מחסנית ,שבה יוצגו לראווה לפני ההגרלה כל  10הכדורים שבכל מכונה המשתתפים בהגרלה .כל כדור
שבמחסנית יישא את אחד המספרים מ– 0עד  9וכולם יהיו שווים בגודלם ובמשקלם .בתחתית המחסנית קיים
פתח שדרכו ייפלו כל  10הכדורים לתוך מכל הערבול המתואר להלן.
) (2מכל ערבול ,בצורת כדור חלול ,שבתוכו יתבצע תהליך ערבול באמצעות תנועת אוויר .במהלך הערבול ירחפו
 10הכדורים בחלל המיכל.
) (3אשנב תצוגה ,הנמצא בחלקו העליון של מכל הערבול ,שלתוכו ייכנס רק כדור אחד מבין  10הכדורים
המתערבלים בחלל המיכל ,שהוא "הכדור הנבחר" המייצג את "המספר הזוכה".
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) (4יחידת הפיקוד ,המשותפת לכל  3מכונות ההגרלה ,ובאמצעותה מפעילים את שלבי ההגרלה השונים) :אא(
כניסת כדורים מהמחסנית למכל הערבול; )בב( הפעלת מפוח האוויר לערבול הכדורים; )גג( בחירת הכדורים
הנבחרים  -כדור נבחר אחד בכל מכונה.
)ג(

למרות כל האמור בסעיף זה ,הרי אם תארע תקלה בפעולתה התקינה של אחת או יותר מבין מכונות ההגרלה,
בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה כלשהי ובין בשעת ביצועה ,באופן שלא ניתן להתחיל או להמשיך בביצוע
ההגרלה ,לפי הענין ,יהיה המפעל רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל אותה הגרלה או להמשיך בביצועה ,לפי
הענין ,וזאת באותו המקום ,האופן והאמצעים האחרים ,כפי שהמפעל יקבע.

)ד(

בכל הגרלה יעלו בגורל  3כדורים כמפורט בסעיף זה ,בכל מכונה אחד הכדורים המסומנים מבין הערכים מ–0
עד .9

)ה( ביצוע ההגרלה באמצעות מכונות ההגרלה ייעשה כדלקמן )כל המכונות יופעלו יחד(:
) (1לחיצה על כפתור ביחידת הפיקוד תגרום לפתיחת הפתח שדרכו ייפלו כל  10הכדורים מתוך המחסנית לתוך
מיכל הערבול ,לחיצה על כפתור הערבול תחל את ערבול הכדורים במיכל ולאחר השהייה לפתיחת דלת
הבחירה וכניסת "כדור נבחר" לכל אשנב .לאחר כניסת "כדור נבחר" לכל אשנב תבוצע לחיצה נוספת על
כפתור הערבול לסגירת דלת הבחירה ,ולהפסקת פעולת הערבול.
) 3 (2הכדורים שיעלו לתוך אשנבי התצוגה של  3המכונות ונשארו לאחר סגירת דלתות הבחירה כאמור ,ייחשבו
כעלייתם בגורל של  3המספרים הזוכים שיש להעלותם בגורל באותה הגרלה ,על–פי סדר הופעתם משמאל
לימין.
 12.6רישום ופרסום תוצאות ההגרלה
)א(

בכל הגרלה יתנהל פרוטוקול שבו יירשמו כל "הקלפים" ו/או "המספרים" שעלו בגורל באותה הגרלה.

)ב(

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

)ג(

בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל הגרלה )במידת האפשר ,לא יאוחר מיום העבודה שלמחרת יום קיומה(,
יפרסם המפעל את תוצאות ההגרלה בדרך ובאמצעים שימצא לנכון.

 .13הפרסים בהגרלות
 13.1בהגרלות "רב–צ'אנס" )לפי סימון רגיל( :אם יתגלה בכרטיס השתתפות ב"רב-צ'אנס" ניחוש נכון של אחד או יותר
מהקלפים שעלו בגורל לפי ערכם וסימלם  -יזכה המחזיק באותו כרטיס באחד הסכומים הנקובים בטבלה מס' 1
המצורפת לתכנית זו ,הכל לפי מספר הניחושים הנכונים שנמצאו בכרטיס.
 13.2בהגרלות "צ'אנס "3–" ,"2–" ,"1-או "–) "4לפי סימון רגיל( :אם יתגלה בכרטיס השתתפות במשחק צ'אנס ,1-צ'אנס,2-
צ'אנס 3-או צ'אנס ,4-ניחוש נכון של אחד או יותר מהקלפים שמותר היה לסמן בו  -ועלו בגורל לפי ערכם וסימלם
 יזכה המחזיק באותו כרטיס בסכום הנקוב בטבלה מס'  , 2או מס'  ,3או מס'  4או מס'  ,5המצורפת לתכנית זו ,בהתאמה,בטור המתאים באותה טבלה לאותו סוג של כרטיס מול מחיר ההשתתפות ששולם בעד אותו כרטיס.
 13.3בהגרלת "צ'אנס שיטתי" על כל רמותיהם לפי סעיף  - 5.2אם יתגלה בכרטיס השתתפות "צ'אנס שיטתי" ניחוש נכון של
מספרים ,יזכה המחזיק בו בסכום המפורט בחוברת הזכיות של משחק שיטתי ,הנמצא וניתן לעיון בכל נקודת מכירה.
 13.4בהגרלות צ'אנס נוסף "אובר אנדר" :אם יתגלה בכרטיס השתתפות ב"אובר אנדר" ניחוש נכון של סכום  4הקלפים אשר
עלו בגורל בהגרלה– יזכה המחזיק באותו כרטיס באחד הסכומים הנקובים בטבלה מס'  6המצורפת לתכנית זו.
 13.5בהגרלות צ'אנס נוסף "תמונה מספר" (2) -או ) :(3אם יתגלה בכרטיס השתתפות במשחק ) (2או ) (3ניחוש נכון של כל
הסמלים שמותר היה לסמן בו בהתאם לסוג המשחק  -ועלו בגורל לפי ערכם וסימלם  -יזכה המחזיק באותו כרטיס
בסכום הנקוב בטבלה מס'  , 7או מס'  ,8המצורפת לתכנית זו ,בהתאמה ,בטור המתאים באותה טבלה לאותו סוג של
כרטיס מול מחיר ההשתתפות ששולם בעד אותו כרטיס .אם יתגלה בכרטיס השתתפות במשחק ה  ,FULLניחוש נכון
של  3מהסמלים שמותר היה לסמן בו או יותר  -ועלו בגורל לפי ערכם וסימלם  -יזכה המחזיק באותו כרטיס בסכום
הנקוב בטבלה מס'  ,9המצורפת לתכנית זו ,בהתאמה ,בטור המתאים באותה טבלה לאותו סוג של כרטיס מול מחיר
ההשתתפות ששולם בעד אותו כרטיס.
 13.6בתת–הגרלה ) 123בסימון רגיל( -
) (1אם יתגלה בכרטיס השתתפות ניחוש נכון של כל שלושת המספרים שעלו בגורל בסדר מדויק; או בסימון "משולב"
 ניחוש נכון של כל שלושת המספרים בסדר מדויק או בסדר אחר ,או ניחוש נכון של שניים מתוך שלושתהמספרים בסדר מדויק ,או ניחוש נכון של מספר אחד בסדר מדויק  -יזכה המחזיק באותו כרטיס בסכומים ,לפי
כופל הפרס המופיע בטבלה מס' .10
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) (2ניחוש נכון של מספר אחד שעלה בגורל ,או של שני מספרים שעלו בגורל ,אך לא בסדר המדויק  -לא יזכה את
המנחש בפרס כלשהו.
 13.7מובהר בזה ,כי בכל ההגרלות לפי תכנית זו ,ניתן לזכות לפי טופס השתתפות כלשהו ,רק בפרס אחד מבין הפרסים
המפורטים בטבלאות מס'  1עד מס'  ,10והוא בפרס המרבי על–פי הניחוש הנכון של מרב הקלפים )בהגרלת צ'אנס( ,או
מרב המספרים )בתת-הגרלת  ,(123לפי הטופס שבחר המשתתף ,הכול לפי העניין.
 .14תשלום הפרסים
 14.1הוצג כרטיס השתתפות המזכה בפרס ,ואשר נכלל בקובץ הזכיות שבמחשב המרכזי ,ישולם סכום הפרס לידי המוכ"ז
של אותו כרטיס ,לפי דרישתו של אותו מוכ"ז ,וזאת בכל עת לאחר גילוי הזכייה ,אך לא יאוחר מאשר  6חודשים ממועד
קיום ההגרלה.
 14.2הפרסים ניתנים לגבייה במקומות הבאים ,אך ורק כנגד מסירת כרטיס ההשתתפות הזוכה לידי המשלם ,כדלקמן:
)א( פרס עד  350שקלים חדשים )ובעד בכלל( ניתן לגבות אצל כל זכיין .זכיין רשאי )אך אינו חייב( לשלם פרס עד סך
 5,500שקלים חדשים )ועד בכלל(.
)ב(

פרס עד  52,680שקלים חדשים )ועד בכלל(  -ניתן לגבות אצל כל אחד מהמפיצים האזוריים ,או בתחנות מורשות,
או במשרדו הראשי של המפעל ,בכפוף לתנאי תכנית זו.

)ג(

פרס בסכום שבין  52,681שקלים חדשים ועד  1,000,000שקלים חדשים )ועד בכלל(  -ניתן לגבות אך ורק במשרד
הראשי של המפעל ,כפוף לבדיקת תקינותו של הכרטיס ואמיתות הזכייה ,שתבוצע בו–במקום על–פי קובץ הזכיות;
אם לא ניתן לבצע את הבדיקה בו–במקום ,או אם נתגלה ספק בדבר תקינות הכרטיס ו/או אמיתות הזכייה  -תחול
פסקה )ד(.

)ד(

פרס בסך  1,000,001שקלים חדשים ומעלה ,או פרס בגין כרטיס כאמור בסיפא לפסקה )ג(  -ניתן לגבות אך ורק ע"י
הפקדת הכרטיס הזוכה במשרדו הראשי של המפעל ,וסכום הפרס ישולם למוכ"ז של הכרטיס הזוכה תוך  3ימי
עסקים ממחרת יום הפקדתו כאמור .לענין זה" ,ימי עסקים"  -למעט ימי שישי ושבתות ,ערבי-חג וחגי ישראל,
ושבתון אחר שנקבע על–פי חוק.

 14.3פרס שעל המפעל או מפיץ אזורי או זכיין לשלמו לפי תכנית זו ,רשאים הם לשלמו בין במזומנים ובין בשיק ערוך
לפקודת המוכ"ז שהציג לפרעון את הכרטיס ,כשהשיק משורטט ,עם או בלי הוספת המילים" :למוטב בלבד"; וכל תשלום
שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של הפרס.
 14.4להסרת ספק מובהר בזה ,כי לעניין קביעת מקום גבייתו של הפרס שבו מזכה כרטיס פלוני ,יסוכמו יחד כל סכומי
הפרסים שבהם מזכה אותו כרטיס ,מכל הרמות והסוגים.
 14.5כל פרס הניתן לגביה במשרדו הראשי של המפעל או אצל כל אחד מהמפיצים האזוריים ,בהתאם להוראות תכנית זו,
ניתן לגבותו רק בשעות העבודה הרגילות של המפעל.
 .15נוהל כללי בנקודות המכירה ואמצעי בקרה מיוחדים
 15.1זכיין מורשה רשאי ,במקרים מסויימים ,לסרב לקבל טופס כלשהו ,לפי שיקול דעתו.
 15.2אין למסור כרטיסים אלא לזכיין מורשה בנקודת המכירה.
 15.3המפעל ינהיג סידורים ונהלים להעברת נתוני העסקאות שבכל כרטיסי ההשתתפות שהודפסו בתחנות אל המחשב
המרכזי לקראת ההגרלה שבה הם מיועדים להשתתף ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.
 15.4כל כרטיס השתתפות יכול ,בין השאר ,גם אמצעי בקרה מיוחדים ,שישמשו לזיהוי ולבקרה של אמיתותם ותקינותם של
הכרטיס ו/או של נתוני העסקה המופיעים בו ,כולם או מקצתם ]"אמצעי בקרה"[.
 .16ה– CDהקובע
 16.1כל נתוני העסקאות של כל הכרטיסים שייקלטו במחשב המרכזי לקראת כל הגרלה ,יירשמו גם על גבי  ,CDאו אמצעי
קליטת נתונים )"מדיה"( אחרים ,לפי נוהל שהמפעל יקבע ]" CDהקובע"[.
 16.2ה– CDהקובעים יוכנסו לפני שעת קיומה של ההגרלה לתוך כספת במשרדו הראשי של המפעל ,או במקום אחר
שהמפעל יקבע ולא תהיה גישה אליהם ,אלא בידי נציגו המוסמך לכך של המפעל ביחד עם נציגו המוסמך לכך של
רואה–החשבון שימונה למטרה זו.
 16.3כרטיס השתתפות שהודפס בנקודת מכירה לקראת הגרלה פלונית ,ואשר נתוני העסקה שלו לא נרשמו על אף לא אחד
ה– CDהקובעים שנעשו לגבי אותה הגרלה  -לא ישתתף בהגרלה ולא יקנה שום זכות אחרת על–פי תכנית זו.
 .17הוראות כלליות בדבר תשלום פרסים
 17.1לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו במועד הקבוע בסעיף  ,14ו/או לא מילא דורש התשלום אחרי הוראות אותו הסעיף,
כולן או מקצתן ,לא יהיה המפעל או משלם מורשה אחר חייב לשלם את סכום הפרס לאותו דורש.
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 17.2המפעל או משלם מורשה לא יהיה חייב לשלם פרס כלשהו בגין כרטיס השתתפות זוכה כלשהו ,אם אותו כרטיס אבד,
הושמד ,הושחת ,נתקלקל ,נקרע ,נגזר או נוקב ו/או אם נתוני העסקה או הסימון שבכרטיס ההשתתפות ,טושטשו או
שאינם ברורים על פניו די צרכם ,באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם נתוני הזיהוי או מהות הסימון או הפרס ,או
סכומו ,הכל לפי הענין.
 17.3הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס ו/או כל דבר אחר בגין כרטיס השתתפות כלשהו ,נתונה אך ורק למוכ"ז
בפועל של אותו כרטיס ,ולא לשום אדם אחר זולתו ,ואין נפקא מינה אם יש או אין לאותו מוכ"ז גם הזכות לבעלות או
לחזקה לגבי אותו כרטיס .בהתאם לכך ,לא יהיה המפעל או משלם מורשה אחר חייב לחקור ו/או לבדוק אם המוכ"ז
הינו הבעלים או המחזיק כדין של אותו כרטיס.
 17.4להסרת ספק מודגש בזה ,כי במקרה של אובדנו או השמדתו של כרטיס כלשהו ,המפעל או משלם מורשה אחר לא ישלם
או ימסור את הפרס בגינו ,לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה ,וזאת למרות כל האמור בכל דין הנוגע למסמכים
אבודים.
 .18הזדהות דורשי הפרסים
המפעל וכן כל משלם מורשה אחר ]"משלם הפרס"[ ,רשאי לדרוש מאת כל מוכ"ז של כרטיס השתתפות 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 שדורש התשלום ימלא אחרי
הדרישה.
 .19כרטיסים פסולים
 19.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתכנית זו ,שלפיה נפסל כרטיס השתתפות או סימון שבו ,הרי כל כרטיס שיתקיימו בו
אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף-קטן  19.2או  19.3יהיה פסול ,ולא ישתתף בהגרלה כלשהי ולא יזכה בקבלת
פרס כלשהו ,אף אם אותו כרטיס הודפס במסוף ושולם בעדו מחיר ההשתתפות.
 19.2ואלה המקרים לעניין סעיף-קטן  19.1הפוסלים כרטיס השתתפות מלהשתתף בהגרלה ו/או מקבלת זכייה על–פיו:
) (1נתוני העסקה של הכרטיס לא נקלטו במחשב המרכזי ,או אף שנקלטו בו  -לא נרשמו באף לא אחר  CDהקובעים,
מסיבה כלשהי ,לפני שעת קיום ההגרלה שבה הוא נועד להשתתף;
) (2נתוני העסקה של הכרטיס נשתבשו או נפגמו ,מסיבה כלשהי ,לפני שעת קיום ההגרלה שבה הוא נועד
להשתתף;
) (3נתוני העסקה של הכרטיס נשתבשו או נפגמו ,מסיבה כלשהי ,לרבות סתירה בין נתוני העסקה הגלויים ובין אלה
המוצפנים ,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.
) (4נתוני העסקה של כרטיס שנרשמו באחד  CDנשתבשו ,מסיבה כלשהי ,באופן שאינם ניתנים לפענוח מתוך ה–
.CD
 19.3בנוסף לאמור לעיל ,יהיה כרטיס פסול כאמור ,אם אמצעי הבקרה מצביעים על–כך שהכרטיס ו/או נתוני העסקה ,כולם
או מקצתם ,הם לא-אמיתיים או בלתי-תקינים ,או שטופלו בצורה בלתי-תקינה לאחר הפקת הכרטיס במסוף.
 .20פיצוי בעד פסילת כרטיס
 20.1הציג משתתף למפעל כרטיס השתתפות שהודפס במסוף כאמור בסעיף  ,5.5שנפסל מלהשתתף בהגרלה בשל אחד
המקרים המפורטים בסעיף  ,19.2יהיה המשתתף זכאי לקבלת השבת מחיר ההשתתפות ששולמו בעד אותו כרטיס,
אולם זאת  -אך ורק כנגד מסירתו למפעל או למי שהמפעל יורה ,תוך  30יום מיום קיום ההגרלה שבה נועד להשתתף.
למשתתף לא יהיו כל תביעות אחרות נגד המפעל ו/או נגד הזכיין המורשה בשל פסילתו של הכרטיס מלהשתתף
בהגרלה כאמור.
 20.2הציג משתתף למפעל כרטיס השתתפות שהודפס כאמור ,שנפסל מלהשתתף בהגרלה בשל סיבה אחרת  -שאינה אחד
המקרים המפורטים בסעיף  - 19.2לא יהיה המשתתף זכאי אף לא לקבלת השבת מחיר ההשתתפות ששולם בעד אותו
כרטיס או כל חלק ממנו ,ולא יהיו לו כל תביעות אחרות נגד המפעל ו/או נגד הזכיין המורשה בשל פסילתו של הכרטיס
מלהשתתף בהגרלה.

1380

ילקוט הפרסומים  ,5762ח' בשבט התשס"ח15.1.2008 ,

 20.3הודעה בכתב של המפעל בדבר סיבת פסילת הכרטיס לפי סעיף קטן  19.1או  ,19.2לפי העניין ,תשמש ראיה לכאורה
לנכונות העובדות המפורטות בה.
 .21פטור מאחריות
המפעל וכל כל זכיין מורשה או מפיץ אזורי ,או אדם אחר העוסק או המעורב בהדפסה או בהפקה של כרטיס השתתפות ו/או
בשידור נתונים למחשב המרכזי ,ו/או בשמירתם או באחזקתם ,או בטיפול אחר כלשהו בכרטיסים או בתשלומים בנקודות
המכירה או במפעל  -לא ישאו באחריות כלשהי ,ישירה או שילוחית ,לכל מקרה שהנתונים של כרטיס כלשהו יאבדו או
ישתבשו ,ובשל כך ייפסל כרטיס מסויים מלהשתתף בהגרלה ,בין לפני שהגיעו למפעל ובין לאחר-מכן ,תהא סיבת אובדנם
או שיבושם של הנתונים ,או סיבת פסילתו של הכרטיס ,כאשר תהא )לרבות רשלנותו של המפעל או של אחד מעובדיו ,או
של הזכיין המורשה או של המפיץ האזורי או של אחד מעובדיו ,או של כל אדם אחר כאמור(.
.22

מס 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.

 .23היתר לעריכת הגרלות
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן ,ייערכו על–ידי המפעל על–פי היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף  231לחוק
העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .24מקום השיפוט
מקום השיפוט לגבי תביעה כלשהי נגד המפעל בגין כל עניין הנובע מתכנית זו ,יהיה בתל–אביב-יפו בלבד.
 .25התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המפעל בגין כרטיס כלשהו או כל עניין אחר הנובע מתכנית זו ,היא ) 6ששה( חודשים
ממועד קיום ההגרלה שבה השתתף או נועד להשתתף אותו כרטיס.
 .26משרד המפעל
כתובת משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרדו הראשי ,היא ברחוב הפטמן  ,3תל–אביב ,מיקוד  .61070כל תביעות או
פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו האמורה.
 .27שינוי התכנית
 27.1המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה בתכנית זו ,ובמיוחד את סכומי הפרסים המופיעים בטבלאות
שבנספח ,ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם על–ידי המפעל בהודעה שתפורסם ברבים.
 27.2תחילתו של כל שינוי כזה תהיה במועד שהמפעל יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים ,ובלבד שמועד זה יחול לא לפני
פרסום השינוי כאמור בסעיף .27.1
 .28תחילת תוקף תכנית זו ,ביטול התכנית הקודמת ושמירת זכויות
 28.1תכנית זו תיכנס לתוקפה במועד שהמפעל יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים ]"המועד הקובע"[ ,ותחול לגבי ההגרלה
שמספרה יצויין באותה הודעה ,ולגבי כל הגרלה שאחריה .תכנית זו תישאר בתוקפה כל עוד לא בוטלה על–ידי המפעל
בהודעה שתפורסם כאמור.
 28.2תכנית הגרלות "צ'אנס"  ,2006שפורסמה בילקוטה פרסומים מס'  5565מיום  15.08.2006בעמ'  4612כולל הצ'אנס הנוסף ,
על כל תיקוניה ]"התכנית הקודמת"[  ,תבוטל ב"יום הקובע" ,תוך שמירת הזכויות לפי התכנית הקודמת ,כאמור להלן.

שאול סוטניק
מנהל כללי
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טבלה מס' ) 1סעיף (13.1
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "רב-צ'אנס"
מס' הניחושים
 3ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 20

 2ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 2

5

5,000

100

10

2.50

10

10,000

200

20

5.00

25

25,000

500

50

12.50

50

50,000

1,000

100

25.00

70

70,000

1,400

140

35.00

100

100,000

2,000

200

50.00

250
500

250,000
500,000

5,000
10,000

500
1,000

125.00
250.00

המחיר ששולם
תמורת הכרטיס בש"ח

 4ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 1,000

ניחוש אחד:
המחיר בש"ח
כפול 1/2

טבלה מס' ) 2סעיף (13.2
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס "4
מס' הניחושים
 4ניחושים:
המחיר בש"ח כפול 2,000

 3ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 8/10

 2ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 1/2

ניחוש אחד:
המחיר בש"ח
כפול 2/10

5

10,000

4.00

2.50

1.00

10

20,000

8.00

5.00

2.00

המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח
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25

50,000

20.00

12.50

5.00

50

100,000

40.00

25.00

10.00

70

140,000

56.00

35.00

14.00

100

200,000

80.00

50.00

20.00

250

500,000

200.00

125.00

50.00

500

1,000,000

400.00

250.00

100.00
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טבלה מס' ) 3סעיף (13.2
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס "3
מס' הניחושים
 3ניחושים:
המחיר בש"ח כפול
300

 2ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 7/10

ניחוש :1
המחיר בש"ח כפול 3/10

5

1,500

3.50

1.50

10

3,000

7.00

3.00

המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

25

7,500

17.50

7.50

50

15,000

35.00

15.00

70

21,000

49.00

21.00

100

30,000

70.00

30.00

250

75,000

175.00

75.00

500

150,000

350.00

150.00

טבלה מס' ) 4סעיף (13.2
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס "2
מס' הניחושים
המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

 2ניחושים:
המחיר בש"ח כפול 30

ניחוש :1
המחיר בש"ח כפול 1/2

5

150

2.50

10

300

5.00

25

750

12.50

50

1,500

25.00

70

2,100

35.00

100

3,000

50.00

250

7,500

125.00

500

15,000

250.00

ילקוט הפרסומים  ,5762ח' בשבט התשס"ח15.1.2008 ,

1383

טבלה מס' ) 5סעיף (13.2
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס "1
המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

ניחוש :1
המחיר בש"ח
כפול 5

5

25.00

10

50.00

25

125.00

50

250.00

70

350.00

100

500.00

250

1,250.00

500

2,500.00

הערה :לבירור המחירים בעד רכישת כרטיס השתתפות בצ'אנס שיטתי על כל רמותיהם ,וכן לבירור הזכיות בגין כרטיסים זוכים לפי
צ'אנס שיטתי על כל רמותיהם  -יש לעיין בחוברת המחירים וטבלת הזכיות בצ'אנס שיטתי הנמצאת וניתנת לעיון בכל נקודת מכירה.

טבלה מס' ) 6סעיף (13.4
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "אובר אנדר"
מס' הניחושים
ניחוש נכון של 42

ניחוש נכון של 42-

המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

ניחוש נכון של +42
המחיר כפול 1.6

המחיר כפול 4
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טבלה מס' ) 7סעיף (13.5
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס תמונה מספר  -דאבל )"(2
מס' הניחושים
המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

 2ניחושים:
המחיר בש"ח כפול 2.5
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1,250

טבלה מס' ) 8סעיף (13.5
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס תמונה מספר  -טריפל )"(3
מס' הניחושים
המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

 3ניחושים:
המחיר בש"ח כפול 5
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250
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500

2,500

טבלה מס' ) 9סעיף (13.5
הפרסים בהשתתפות בהגרלות "צ'אנס תמונה מספר "-FULL
מס' הניחושים
המחיר ששולם תמורת
הכרטיס בש"ח

 5ניחושים:
המחיר בש"ח כפול 10

 4ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 1.5

 3ניחושים:
המחיר בש"ח
כפול 1/2
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טבלה מס' ) 10סעיף (13.6
הפרסים בהשתתפות בתת–הגרלה 123
כופל הפרס

משחק רגיל
ניחוש נכון של כל שלושת המספרים בסדר מדויק

פי  600מסכום ההשתתפות לטבלה

ניחוש נכון של שלושת המספרים בסדר אחר

אין זכייה

ניחוש נכון של שניים מתוך שלושת המספרים

אין זכייה

משחק משולב
ניחוש נכון של כל שלושת המספרים בסדר מדויק או,

פי  100מסכום ההשתתפות לטבלה

ניחוש נכון של כל שלושת המספרים בסדר אחר או,

פי  25מסכום ההשתתפות לטבלה

ניחוש נכון של שניים מתוך שלושת המספרים בסדר מדויק

פי  5מסכום ההשתתפות לטבלה

ניחוש נכון של אחד מתוך שלושת המספרים בסדר מדויק

פי  1מסכום ההשתתפות לטבלה

הערה :בהגרלה "משולבת" ניתן לזכות בפרס אחד בלבד.

הערה :תכנית משולבת זו מכילה את התכנית המקורית שפורסמה בילקוט הפרסומים מס'  4785מיום  15.7.1999עמ'  ,4777וכן את
כל התיקונים שפורסמו בילקוטי הפרסומים דלהלן:
)(1

שינוי מס'  - 1י"פ  ,4794מיום  ,12.8.1999בעמ' 5164

)(2

שינוי מס'  - 2י"פ  ,4824מיום  ,18.11.1999בעמ' 1397

)(3

שינוי מס'  - 3י"פ  ,4990מיום  ,31.5.2001בעמ' 2886

)(4

שינוי מס'  - 4י"פ  ,5044מיום  ,3.1.2001בעמ' 1078

)(5

שינוי מס'  - 5י"פ  ,5088מיום  ,25.6.2002בעמ' 3054

)(6

שינוי מס'  - 6י"פ  ,5164מיום  ,6.3.2003בעמ' 1778

)(7

שינוי מס'  - 7י"פ  ,5199מיום  ,29.6.2003בעמ' 2920

)(8

שינוי מס'  - 8י"פ  ,5222מיום  ,4.9.2003בעמ' 4039

)(9

שינוי מס'  - 9י"פ  ,5263מיום  ,8.1.2004בעמ' 1576

)(10

שינוי מס'  - 10י"פ  ,5330מיום  ,23.9.2004בעמ' 40

וכן את האפשרות להשתתפות בצ'אנס נוסף.
)(11

תוכנית הגרלה צ'אנס  - 2006י"פ  5565מיום  15.08.06בעמ' 4612

)(12

שינוי מס'  - 1י"פ  ,5736מיום  ,8.11.2007עמ' .492
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