
 תקנון הגרלה  
 

, הבעלים והמפעילה של אתר "בדרך לגן" בכתובת: 515781607חברת בדרך לגן בע"מ ח.פ. 
www.baderechlagan.co.il להלןמפורטים ה בהתאם לתנאים, מקיימת הגרלה . 

 השתתפות בפעילות ההגרלה כפופה לעמידה בתנאי תקנון זה:  
 

 הגדרות .1
 בתקנון הגרלה זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם, כמפורט להלן: 

  , תל אביב.3שדל , 515781607בדרך לגן בע"מ, ח.פ.  עורכת ההגרלה: .1.1
 .www.baderechlagan.co.il אתר עורכת ההגרלה: .1.2
 שמוליק בן שמעוןרו"ח  :ו/או המפקח מפקח ההגרלה .1.3
 .050-2190934או  050-5333750 :עורכת ההגרלהטלפון  .1.4
 .ענטל ש"ח בחנות צעצועים 650בשווי  ועיםוחבילת צעצדייסון  2: הפרס .1.5
בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת  בהתאם להודעה מתבצעת ההגרלה .1.6

 "(.ההיתר הכללי)להלן: " 1977-( לחוק העונשין1)א() 231מסחרית לפי סעיף 
 

 המשתתפים .2
הורים לילדים שילדיהם רשומים ו/או היו רשומים לגני ילדים פרטיים,  -"משתתף"  .2.1

 והם בעלי חשבון פייסבוק פעיל.  2016-2020מעונות יום וגני עירייה בין השנים 
לא ישתתפו בהגרלה בעלי גני ילדים, עובדי גני ילדים, עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליה  .2.2

 שותפיה ועובדיה. 
 .18השתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל  .2.3

 
 השתתפות בהגרלה .3

 על מנת להשתתף בהגרלה על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת ההגרלה: .3.1

כדי עורכת ההגרלה. באתר מלאה )הכוללת מלל ומילוי סקר( חוות דעת  לכתוב .3.1.1
שחוות הדעת תתפרסם באתר, יש להתחבר לחשבון פייסבוק פעיל. על חוות 

עורכת וכללי הכתיבה, כפי שמפורסמים באתר  תקנון האתרהדעת לעמוד בתנאי 
 .ההגרלה

הורים ממליצים  –בדרך לגן על עמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה:  likeללחוץ  .3.1.2
 על גני ילדים.

 עורכת ההגרלהבעמוד הפייסבוק של  לפוסט התחרות שיופיע  Shareלעשות  .3.1.3
 הורים ממליצים על גני ילדים. –בדרך לגן 

 קיימת הגבלה לכתיבת חוות דעת אחת על גן ילדים מסוים למשתתף.  .3.2
יובהר לעניין זה כי ריבוי כתיבת חוות דעת על גני ילדים לא יעניק למשתתף יתרון זכיה 

 בפרס על פני משתתף שכתב חוות דעת אחת. 
כל משתתף ימלא את פרטיו האישיים בטופס מילוי כתיבת חוות דעת באתר הכולל: שם  .3.3

תובת אי מייל, מי כותב חוות הדעת אמא או אבא, באיזה שנים הילד/ה היו בגן, מלא, כ
 יתחבר לחשבון פייסבוק פעיל. וכן,  , גיל הילד/השם הגן

מבוססת על החוויה האישית שלו עם הגן וכי על כל משתתף לאשר כי חוות הדעת שכתב  .3.4
 . הוא אחראי לנכונות המידע והפרטים שמסר במסגרתה

בדרך לגן רואה בחומרה כתיבת חוות דעת מזויפות ועל כל המשתתפים  מובהר כי אתר .3.5
 בהגרלה להקפיד על נהלי האתר ומדיניותו.

 
 תקופת ההגרלה .4

 .31.8.2020שני  ותסתיים ביום 9.8.2020ראשון תקופת ההגרלה תחל ביום  .4.1
 .3.9.2020חמישי, הגרלת הזוכה תתקיים ביום  .4.2
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את ימי  .4.3

 .מפקח ההגרלהההגרלה ו/או לבטלה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי בתיאום עם 
 

http://www.baderechlagan.co.il/
http://www.baderechlagan.co.il/
https://www.baderechlagan.co.il/pages/terms
https://www.facebook.com/BaderechLagan/
https://www.facebook.com/BaderechLagan/
https://www.facebook.com/BaderechLagan/


 
 פרסום ההגרלה .5

 ובאמצעים נוספים.  לההגרלה תפורסם בפייסבוק, אינסטגרם, רשת גוג 
 

 
 שיטת ההגרלה והכרזת הזוכה .6

  באופן הבא: ,3.9.2020חמישי ביום  תתקייםההגרלה  .6.1
ההורים כותבי חוות דעת שליפת פתק אחד, באופן אקראי, מתוך רשימת סך כל ה .6.1.1

עורכת ההגרלה משתתפים בהגרלה העומדים בתנאי ההשתתפות, על ידי נציג 
 בפיקוח המפקח. 

שליפת פתק אחד, באופן אקראי, מתוך רשימת סך כל בעלי גני הילדים  .6.1.2
 בהגרלה, על ידי נציג עורכת ההגרלה בפיקוח המפקח. המשתתפים

שליפת פתק אחד, באופו אקראי, מתוך רשימת בעלי הגנים המנויים באתר בדרך  .6.1.3
 לגן, העומדים בתנאי ההשתתפות, על ידי נציג עורכת ההגרלה בפיקוח המפקח. 

שיחת טלפון ו/או באמצעות תפנה עורכת התחרות לזוכה  לאחר הגרלת המשתתף הזוכה,  .6.2
לעמוד הפייסבוק של הזוכה, כפי שהזין בעת רישום חוות אי מייל ו/או באמצעות הודעה 

 דרך מימוש הזכייה. וזכייתו בהגרלה על  הדעת באתר וזאת במטרה להודיע לו
אם תפסל זכאותו של משתתף למימוש הזכייה, לדוגמא, כי לא עמד בתנאי תקנון זה,  .6.3

 לערוך הגרלה מחדש ו/או לבטל את ההגרלה.  תהא רשאית עורכת ההגרלה
יום מיום  30זמן של למען הסר ספק, מועמד לזכייה בהגרלה, אשר לא אותר בפרק  .6.4

האמור ו/או נפסל מסיבה אחרת על פי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהא  ההגרלה
ו/או מי מטעמה והזוכה ו/או זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי אחר מעורכת ההגרלה 

 .  בקשר לכך כל טענה ו/או דרישהמשתתפים  לא יעלו ה
את תוצאות ההגרלה, לרבות שם לפרסם  עורכת ההגרלהרשאית ההגרלה  תבתום תקופ .6.5

 . בכל אמצעי מדיה לפי שיקול דעתה הזוכה ותמונתו
כל משתתף מאשר ומסכים בזאת כי דבר השתתפותו וזכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר  .6.6

לרבות,  עורכת ההגרלהמצעי תקשורת לפי שיקול דעתה הבלעדי של ו/או מפורסם  בכל א
באתר עורכת ההגרלה, ברשתות חברתיות, בטלוויזיה, בעיתונות, על פי כל דין, וכי 

בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו 
 במסגרת הסיקורים ו/או הפרסומים האמורים.    

ראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו בלי לגרוע מהו .6.7
לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הזכאות הבלעדי בדבר 

 הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.  
 

 המפקח .7
ההגרלה תערך בפיקוח מפקח, אשר ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות  .7.1

 ההיתר הכללי. 
המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, יכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או  .7.2

קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן יכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכה, 
 לזכייה.ה או טוען ימועמד לזכי

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף  .7.3
 מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח. 

 
 כללי .8

בעצם ההשתתפות בהגרלה המשתתף מסכים במפורש לכל הוראות תקנון זה, מאשר כי  .8.1
ית, ומוותר על כל טענה ו/או ההשתתפות בהגרלה נעשית על אחריותו המלאה והבלעד

תביעה הקשורה להגרלה, למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור את הפרס לזכאי לכך 
 פי הוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.-על

תוכנה, תנאיה, תקופת ההגרלה, מועד  ,מבנה ההגרלה לשנות אתעורכת ההגרלה רשאית  .8.2
ולמשתתפים, לרבות  ,דעתה הבלעדי, על פי שיקול ההגרלהביצוע ההגרלה ו/או את פרס 

 . הזוכה, לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לכך



המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בהגרלה מסכים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את  .8.3
במישרין ו/או  ,עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה

 להגרלה ו/או לפרס ו/או למימושו.  ,בעקיפין
לאיכות הפרס ו/או  מבלי לגרוע מן האמור, עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או .8.4

 שירותים הניתנים בקשר לפרס. 
על הזוכה יהיה לממש את זכייתו בפרס במועד המיועד למימוש הפרס, ולא תהיה לו כל  .8.5

ס או ביטול הענקתו, מפאת אי טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה עקב פקיעת הפר
 מימושו במועד.

בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו  .8.6
 הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. 

ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו, בכל מקרה של סתירה בין הוראות  .8.7
תגברנה הוראות ההיתר הכללי. מילים ומונחים אשר לבין הוראות התקנון, ההיתר הכללי 

 לא הוגדרו בתקנון זה יפורשו בהתאם להיתר הכללי. 
  www.baderechlagan.co.il.בכתובת עורכת ההגרלה תקנון ההגרלה יפורסם באתר  .8.8
 פעם אחת בלבד.תתבצע ההגרלה  .8.9
הזכייה בפרס הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או יורשים ו/או חליפים של   .8.10

 הזוכה.
עורכת ההגרלה ו/או המפקח אינם אחראיים ולא יהיו אחראיים באופן כלשהו לפעילות  .8.11

תקינה של רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים ו/או אתר 
באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים פייסבוק ולא ישאו 

האמורים ו/או לנזקים כלשהם עקיפים ו/או ישירים, לרבות הוצאות ישירות ו/או 
 עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה.

למען הסר ספק, משתתף אשר ישאיר פרטים חלקיים או שגויים, או שפרטיו לא יקלטו  .8.12
 כפי שפורט לעיל, השתתפותו בהגרלה תיפסל. עורכת ההגרלהבמלואם באתר 

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, תוצאות ההגרלה אשר יפורסמו הינן סופיות ובלתי  .8.13
 ניתנות לערעור. 

התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לשני המינים  .8.14
 באופן זהה.

ו מההגרלה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/א .8.15
 נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב. 

 ט.ל.ח  .8.16

http://www.baderechlagan.co.il/

