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  בע"מ יהול קופות גמל לעובדי הוראה –גל 
  השלמת פרטי הצטרפותתקון מבצע:              

  
  

  העורך ושם המבצע
  )"החברה"(להלן:  512711409ח.פ.  יהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ  –גל 

  )."המבצע"" (להלן: השלמת פרטי הצטרפותשם המבצע "
  
  

  תקופת המבצע
  ").תקופת המבצע(להלן: "  31.7.2014ויסתיים ביום   2014.1.4"המבצע" יחל ביום  

  החברה רשאית, בהודעה שתפורסם באתר האיטרט של החברה, להאריך את תקופת המבצע.
  
  

  מטרות המבצע
שהין קופות גמל  עמיתי קופת גמל "גל" ועמיתי קופת גמל "כלית", המבצע ועד לעודד את 

פי דין, - שלחו טופס הצטרפות לקופה, בהתאם לדרש על שטרםהמוהלות באמות ע"י החברה, 
  .להשלים את פרטי ההצטרפות לקופה

  
  

  הגרלהתאי ואופן ההשתתפות ב
עמית בקופת גמל גל או בקופת גמל כלית, אשר קיבל מהחברה מכתב הודעה ל ף בהגרלה כישתת

פרטי  הפרטים הדרושים בטופס השלמתמלוא מילא את , ובקשה להשלמת פרטי הצטרפות
תעודת זהות עותק קריא של בצירוף לחברה ההצטרפות שצורף להודעה, חתם עליו ושלח אותו 

   , באחת הדרכים כמפורט במכתב ההודעה.31.7.2014לא יאוחר מיום העמית עדכית של 
  

עמית בקופת גמל גל או בקופת גמל ההשתתפות היא אוטומטית לכל   – בהגרלה אופן ההשתתפות
  המזכים כהגדרתם לעיל. אים שעמד בתכלית 

  
  

  הגרלת הפרסים
 יוגרלו   ם המזכים כהגדרתם לעילשעמדו בתאי עמיתי קופת גמל גל וקופת גמל כליתבין כל 

(או  .M.P.7402מסוג  MAGאיצ' של חברת  7בגודל   )מכשירי טאבלט 10מחשבי לוח ( עשרה
  פרס אחר בשווי דומה)/

  
כספי או לקבל פיצוי או החזר/ הפרש כספי במסגרת המרה  בתשלום יה יזכלא יתן להמיר את ה

   .היזכישל ה
  

        
  פרסום מבצע ההגרלה ותוצאותיו

 מבצע יישלחו לעמיתי קופת גמל גל וקופת גמל כלית אשר זכאים להשתתף בהגרלהעל ה ותהודע
כל הודעה  החברה.דעת -פי שיקול-ובפרסומים וספים, על החברהבאתר האיטרט של וכן 

עמיתי קופת גמל גל וקופת גמל תפורסם באתר האיטרט תיחשב כהודעה שהובאה לידיעת כל ש
  ובכללם לכל משתתפי המבצע.  כלית

  
, לפי כתובתם הרשומה בספרי לכל הזוכים תשלח הודעה אישית בדבר זכייתם בדואר רשום

מיום משלוח הודעת יום  30תוך  החברה. בהודעת הזכייה יוזמן הזוכה ליצור קשר עם ציג החברה
   קבלת הפרס.בכדי לתאם את , הזכייה

  
לא  -ה יימים מיום משלוח הודעת הזכי 30ך ובתהחברה היה והזוכה לא יצור קשר טלפוי עם ציג 

, להעיק את הפרס למשתתף הדעת-לפי שיקול חברה תהא רשאית,יהיה זכאי לקבל את הפרס, וה
  .(תחת הכותרת "מקום ואופן ביצוע הגרלה") ן זהבהתאם למפורט להלן בתקו אחר שיעלה בגורל

בפרסומים לפרסמם  ת החברהרשאיכן  .החברהיפורסמו באתר האיטרט של  ,הזוכיםשמות 
    .הדעת- פי שיקול-וספים, על
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  מקום ואופן ביצוע ההגרלה

  בפיקוחה של המפקחת על ההגרלה. 20.8.2014ביום  החברהבמשרדי  יערךההגרלה ת
משתתפים ) חמישה( 5 גורל יהיו זכאים לפרסים. בוסף יועלו ב – גורל הראשוים שיועלו ב 10

שלא  /יםיהיו זכאים לקבל  פרס במקום משתתף עלייתם בגורל אשר בהתאם לסדר  וספים,
  .האלכ פיםמשתת ואם וככל שיהי – לקבלת פרס /םאת זכותו /ויצל

  
. זכאי להשתתף בהגרלה, יקבל מספר סידוריה עמית בקופת גמל גל ובקופת גמל כליתכל 

שמות  גבי פתקים זהים בגודלם וצורתם  ויוכסו לתיבת הגרלה.-המספרים הסידוריים יירשמו על
   הזוכים ייקבעו לפי המספרים הסידוריים שיעלו בגורל.

  
  

  המפקחת על המבצע וההגרלות
  קדוש -עו"ד גלית שלום - המפקחת על המבצע וההגרלה 

  (להלן: "המפקחת"). 2065ת.ד  ה, גדרב' 12מוסיזון מרח' יגאל 
  
  

  התקון ופרטי המבצע
במשרדה של המפקחת, ו וכן יתן יהיה לעיין ב החברהאתר האיטרט של ב םיפורס המבצע תקון

  בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.
  
  

  איסור על השתתפות
, המפקחת והעובדים בילאומיהחברה, עובדי הבק הבמבצע ההגרלות לא ישתתפו עובדי 

  ובי משפחותיהם של כל ה"ל.החברה במשרדה, חברי ההלת 
  בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. –לעיין זה  –"בן משפחה" 

  
 

  הוראות וספות
עמית בקופת גמל גל ו/או בקופת גמל שייגרמו לכלשהו אובדן או זק ל תאחראי  האי החברה
תהיה לא  ,/או עקב השתתפותם במבצע ומבלי לגרוע מכלליות האמורעם המבצע ובקשר כלית 
וכיוצ"ב, אשר ייגרמו אובדן  או טובת האה, לזקים, הוצאות, מיעת רווח תאחראי החברה

, כתוצאה מהפרעה ו/או מבצעבמישרין ו/או בעקיפין למשתתפים ו/או למעוייים להשתתף ב
ו/או תקלה ו/או  שיבושוכן מ מת פרטי הצטרפותקבלת או שליחת טופס השלבשיבוש ו/או תקלה 

בשירותי הדואר, רשת האיטרט ו/או ספק האיטרט ו/או החשמל ו/או חברות  הפרעה
  . החברה שאיה בשליטת , ללא כל יוצא מהכלל,אחרת כלשהי סיבה הטלפוים כתוצאה מ

  
או לכל הוצאה או ו/ יםהפרסבכל צורה ואופן שהוא לטיב  החברה או מי מטעמה אים אחראים

   פרסים. המימוש ללפרס ו/או  בקשר  או אובדן, מעשה או מחדל אחריםזק 
  

לפרס  הפרס את, לשות החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדיעל אף כל האמור בתקון זה, 
יפורסם  באתר  ,כל שיוי כאמורכולל מע"מ).  ₪ 250 -אחר בעל שווי דומה. (שווי הפרס כ

  .ויחייב מרגע פרסומו באתר חברהההאיטרט של 
  

  ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפעול בכל עיין שלא הוסדר במפורש בתקון זה תרשאי החברה
  

  האמור בתקון זה גובר. –במקרה של סתירה בין תקון זה לבין פרסומים אחרים לגבי המבצע 
  

ור בו כאילו כתב גם תקון זה מוסח בלשון זכר מטעמי וחות בלבד ויש לקרוא את כל האמ
  בלשון קבה.  

  
מבצע ההגרלות ערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי 

  .1977- חוק העושין, התשל"ז


