
   קריית אתא - קניון שער הצפון" ם"פרסים באלפי הגרלהתקנון 
ניהול בע"מ ח.פ  ת  רבח עריכת   בזאת עלמודיעה  (  "עורכת המבצע")  515069532קניון שער הצפון 

)יום הפרסום הראשון    10.11.2021שייערך החל מיום    " 2021"פרסים באלפים    מבצע הגרלת קניון 
וכלה   המבצע(  המבצע(,    12:00בשעה    07.12.2021ביום  נשוא  נשוא  ההגרלה  עריכת  הכל  )מועד 

במבצע תתאפשר בימי ובשעות המבצע המפורטים להלן    השתתפות.  בכפוף לאמור בתקנון זה להלן
  בלבד.

 
   המבצע כפוף לתקנון המבצע כמפורט להלן:

 
 הגדרות

בציד המופיעה  המשמעות  זה  בתקנון  תהא  להלן,  המפורטים  נאמרםלמונחים  כן  אם  אלא   ,  
 מפורשות אחרת: 

 
"  "המבצע" לקוחות  בהשתתפות  הגרלה  הצפוןמבצע  שער    " קניון 

אתא בהתאם   ,שבקרית  הנערך  זה,  תקנון  בתנאי  העומדים 
חוק   לפי  מסחרית  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי  להיתר 

 (. "ההיתר")להלן:  1977  –העונשין, התשל"ז 
 

ניהול בע"מ ח.פ    המבצע" כת"עור   30חיפה    מדרך   515069532קניון שער הצפון 
   קרית אתא.

 
קניון שער  " או" הקניון"

  "הצפון
 
 

 בדרךהמצוי  "  קניון שער הצפון"המכונה    בקניוןהמבצע יערך   
 . , קריית אתא30חיפה  

אודות המבצע(   )יום   10.11.2021מיום  החל    "תקופת המבצע" הראשון  הפרסום 
בי ההגרלה    מועד)  12:00בשעה    07.12.2021ום  וכלה  עריכת 

חרף האמור, השתתפות במבצע תתאפשר בימי  נשוא המבצע(.  
 בלבד.   ובשעות פעילות הקניון המבצע

 

ביום  כי קניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע,  יובהר 
 לא תזכה בהשתתפות בהגרלה. או לאחר מכן  07.12.2021

 
המבצע  לעצמ  עורכת  הזכות  ה  שומרת  לקצר את  או  להאריך 

   את תקופת המבצע.
 

 "ימי המבצע" 
 

א'   שבת    ' ו  -ימים  ובשעות  ובמוצאי  המבצע  תקופת  במהלך 
   פעילות הקניון בלבד בימים אלה.

 
שרכש  ללקוח  רק  תינתן  בהגרלה  להשתתף  זכות  כי  יובהר 
טובין בימי המבצע בשעות פעילות הקניון בלבד ועמד בכל יתר  

 הוראות תקנון זה.  
 

המבצע  לעצמשומר  עורכת  לקצר   הת  או  להאריך  הזכות  את 
   את ימי המבצע.

 
א'  "שעות פעילות הקניון" השעות  ה'  -בימים  ו'10:00-22:00  בין  יום  בין    חגערב  ו   ; 

חצי שעה לאחר צאת השבת ועד  ; מוצ"ש  9:00-14:30    השעות
 . בימי המבצע 22:30השעה 
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ביום  כי קניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע,  יובהר 
 או לאחר מכן לא תזכה בהשתתפות בסבב הגרלה.  07.12.2021

 
"החנויות המשתתפות  

 במבצע"
המצויות    הצפוןבהחנויות  שער  ברשימת    קניון  המפורטות 

   " לתקנון זה.נספח "א'החנויות המצ"ב כ
 

כי   יובהר  ספק  "שופרסל",להסרת  ו  חנויות    -"איקאה" 
 בהגרלה.  ותמשתתפ ןאינהמצויות בקניון "מפעל הפיס" 

 
נכללת   אינה  פארם  בסופר  תרופות  רכישת  כי  יובהר  כן,  כמו 

 בגדר קניה לצורך השתתפות בהגרלה. 
 

השתתפות  רכ תאפשר  הממתקים"  "עולם  בחנות  טובין  ישת 
ו/או   גירוד  כרטיסי  של  רכישה  למעט  לוטו  בהגרלה  כרטיסי 

הנמכרים  אחרים  הגרלה  כרטיסי  ו/או  טוטו  כרטיסי  ו/או 
  בחנות זאת ואשר רכישתם לא תזכה בהשתתפות בהגרלה.

 
אפרת  עו"ד  משרד עו"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' באמצעות    " המפקח"

ניהולו  לפקח על ביצוע מבצע ההגרלה ועל    התמונ אשר  רחמים  
 ועריכתו של מבצע ההגרלה בהתאם להיתר. 

 
בימי    ת המבצע"ו"עמד יוצבו ברחבי הקניון לטובת מבצע ההגרלה  עמדות אשר 

ובהן   הקניון  פעילות  בשעות  הגרלה  תיבות  יוצבו  המבצע 
 ייעודיות להפקדת כרטיס פרטים כהגדרתו להלן.  

מעוניין להשתתף בהגרלה  הכרטיס אשר לקוח הקניון      .1  פרטים""כרטיס 
יידרש למלא  (,  ואשר עומד בתנאי תקנון זה לצורך כך)

לאחת   להלן ולהכניס  כהגדרתן  ההגרלה    מתיבות 
המבצע, המבצע.   בתקופת  בעמדות  תמצאנה    אשר 
הפרטים  המעוניין    כרטיס  של  הפרטים  את  יכלול 

בסעיף    להשתתף להלן  5.5כמפורט  זה    ,לתקנון 
 .וחשבונית מקור כדין כמפורט להלן

 
מעידה על  ה  תצורף חשבונית מקוריתהפרטים  לכרטיס     .2

ב טובין  מרכישת  המשתתפות  אחת  במבצע   חנויות 
בסך  באחד מימי המבצע ובשעות פעילות הקניון בלבד  

שקלים    499₪של   ותשעה  תשעים  מאות  )ארבע 
 .ברכישה אחתאו יותר  חדשים(

 
של      .3 בסך  טובין  רכישת  כל  מאות    ₪  499בגין  )ארבע 

חדשים( שקלים  ותשעה  בחנויות    תשעים 
אחתהמשתתפות   להשתתף    ,ברכישה  למבקש  תוקנה 

 במבצע זכות אחת למלא כרטיס פרטים.  
 

האישיים      .4 פרטיו  את  ימלא  להשתתף,  המעוניין  לקוח 
 במדויק על גבי כרטיס הפרסים. 

 
לתיב   פרטיםה  כרטיס     .5 יוכנסו  החשבונית  ת  ועם 

 .הפרוסות בעמדות המבצע ההגרלה



- 3 - 
 
 
 

 
 

כרטיס      .6 השתתפות    פרטיםכל  זכות  בו  למחזיק  יקנה 
 . השתתפות בהגרלהוחד פעמית ל אחת 

 
 " "חשבונית

 
 

שהופק על ידי אחת החנויות המשתתפות במבצע   מקור  מסמך 
אשר בהם יופיעו לכל    פרטים מלאים של מוציא החשבונית  ובו

מספר  מספר הטלפון,  כתובת העסק,  הפחות הפרטים הבאים:  
העסקה   סכום  העסקה,  ביצוע  תאריך  במע"מ,  מורשה  עוסק 

 בש"ח, כולל מע"מ.   

למען הסר ספק, סרט קופה רושמת המעיד על ביצוע הרכישה  
דין   פי  על  אם  אף  וזאת  זה  תקנון  לצורך  חשבונית  יהווה  לא 

 ניתן לראותו כחשבונית מס. 

 
משודכת     ושאלי הפרטים  כרטיס  וכנס  י  ןאליה   ותתיב  ת הגרלה"  ו"תיב

   .כהגדרתה לעילהמקור  החשבונית
 

תוצב ההגרלה  ההגרלה    תיבת  מבצע  תקופת  ת  ובעמדבמהלך 
ובשעות  ב  לעיל,כהגדרתן  המבצע   זה.  ימים  בתקנון  כמוגדר 

תאוחסן תיבת    , פעילות בימי המבצע  מובהר, כי בתום כל יום
 הגרלה בקניון.  ה  כתההגרלה במשרדי עור

 
 
 "הפרס"או  הפרס בהגרלה""

המצורפת    הפרסים  ברשימת  המפורטים  מהפרסים  אחד 
 לתקנון זה.  נספח ב' כ
 

 קניון שער הצפון ניהול בע"מ  "ספק הפרס" 
 

אשר עמד בכל אחד מן התנאים שלהלן    קניון שער הצפון לקוח    "משתתף במבצע ההגרלה" 
 באופן מצטבר:

 
בשעות פעילות המבצע    תקופתמהלך  בביום מסוים  רכש   .א

באחת  הקניון   יותר מטובין    בקניון   החנויות המצויותאו 
במבצע,  ו של  המשתתפות   מאות  ארבע)  ₪  499בסך 

חדשים(   שקלים  ותשעה  אחת לפחות  תשעים   ברכישה 
 .להלן( 5.3)לא תתאפשר צבירה כמפורט בסעיף  בכל חנות

 
גם   כי  ו/או  יודגש  נקודות  זיכוי,  באמצעות,  רכישה 

ו/או כרטיס אשראי נטען ו/או באמצעות כרטיס תלושים  
( כ(  GIFT CARDמתנה  לצורך   -תיחשב  "רכישה" 

   השתתפות במבצע.
 

( מתנה  כרטיס  תיחשב  GIFT CARDרכישת  עצמו  אף ( 
 "רכישה" לצורך השתתפות במבצע.   -כהיא 

 
הפרטים ת המבצע ומילא את כרטיס  ועמדאחת מ הגיע ל .ב

צירף  במלואו   קנייה ואליו  סכום  על  המעידה  חשבונית 
תשעים ותשעה   מאות  ארבע)  ₪  499  -בסך שאינו פחות מ
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חדשים( של    שקלים  התאריך  את  מימי  הנושאת  אחד 
 . המבצע בשעות פעילות הקניון. תקופת 

 
כרטיס   .ג את  ב הפרטים  הכניס  ההגרלה  מימי לתיבת  אחד 

ומילא את כרטיס תקופת המבצע בשעות פעילות הקניון  
 .  כנדרש בהתאם להוראות תקנון זה הפרטים

 
 

חשבונית   .ד תתקבל  לא  כי  או    07.12.2021  מיוםיובהר 
זה  לאחריו   ביום  קניה  לאחריו  וכי  מזכה או  אינה 

 הגרלה.   בהשתתפות בסבב
 
 

ביום   .א  "ההגרלה" תתקיים  ,  12:00בשעה    07.12.2021ההגרלה 
המבצע עורכת  הצפון    במשרדי  שער  בקניון  המצויים 

 .  בקומה מינוס אחת
 

הפרסים   .ב מרשימת  פרס  לכל  יוגרלו  ההגרלה  במסגרת 
כ ב'המצ"ב  זה,    נספח  פרטים    חמישהלתקנון  כרטיסי 

 אשר ימוספרו בהתאם לסדר עליתם בגורל.  
 

בגורל   .ג שעלה  הראשון  הפרטים  כרטיס  כי  ויתברר  היה 
פרס לכל  לשביעות    -ביחס  זה  תקנון  תנאי  בכל  עומד 

זה   פרטים  כרטיס  יהא  אז  כי  המבצע,  עורכת  רצון 
 "הכרטיס הזוכה".  

 
בגורל   .ד שעלה  הראשון  הפרטים  שכרטיס  ויתברר  היה 

זה   תקנון  מתנאי  בתנאי  עומד  איננו  פרס  לכל  ביחס 
של עורכת המבצע ו/או במקרה    בהתאם לשיקול דעתה

בו הכרטיס שעלה בגורל כולל חשבונית עסקה שבוטלה  
)במלואה או בחלקה( במהלך התקופה לביטול העסקה,  
"הכרטיס   אחריו  הבא  השני  הכרטיס  יהא  אז  כי 

 הזוכה" וכך הלאה, לכל פרס בנפרד.  
  

 
כרטיס    "זוכה בהגרלה" אשר  בהגרלה  שלומשתתף  בגורל    עלה  הפרטים 

לקבלת   כזכאי  אושר  ואשר  לאמור  ה בהגרלה  בכפוף  פרס 
 בתקנון זה.  

 
הבאות:  "פרסומי המבצע" מהדרכים  יותר  או  עיתונות    באחת  חוצות,  שילוט 

רדיו,   ומקומית,  בקניוןארצית  דיגיטליים  אתר  ,  מסכים 
הודעות  אינסטגרם,  פייסבוק,  למועדון     smsאינטרנט, 

שילוט    הקניון,  של  במבצע, בהלקוחות  המשתתפות  חנויות 
  שילוט ברחבי הקניון )לייטבוקסים(, שילוט בכרזות במעליות, 

   .המשתתפות במבצע פליירים בקופות החנויות
 

 פרשנות .1
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים   .1.1
 כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אחרים 

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או   .1.2
 ברבים.

בפרשנות   .1.3 משקל  כל  להן  יינתן  ולא  בלבד  הנוחות  לשם  ניתנו  הסעיפים  כותרות 
 תקנון זה. 

 כללי  .2

המוחלט והבלעדי להפסיק את    העתעל פי שיקול ד  תרשאי   תהיההמבצע    תכעור .2.1
המבצע ו/או חלק ממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי  

 . וזאת בכפוף להוראות ההיתר לרבות המועדים בכל עת בהודעה בכתב

ניהול    ,מבצע עורכת הן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי  נית .2.2 קניון שער הצפון 
ובתיאום מראש    09:00-17:00הפעילות  קרית אתא, בשעות    30חיפה    דרךבע"מ  

על המבצע ובמ סלומון  -  שרד המפקח  יעקב  ברחמשרד  עו"ד,  ושות',  ליפשיץ    וב, 
גן  6החילזון   השעות    , רמת  מראש  17:00  -9:00בין  האתר    בעמודכן  ו  ובתיאום 
   .http://shaar-hatsafon.co.il: בכתובתקניון שער הצפון  של הרשמי 

 הצהרות המשתתף  .3

להשתתף   .3.1 המבקש  ו/או  המשתתף  ומצהיר  מאשר  מסכים,  במבצע  בהשתתפותו 
את   קרא  לא  אם  וגם  הוראותיו  את  עליו  וקיבל  התקנון  את  קרא  כי  במבצע 

ו/או ויחייבו    התקנון מסכים המשתתף  עליו  יחול  זה  כי תקנון  הרוצה להשתתף 
 לכל דבר ועניין. 

פוטר   .3.2 הוא  כי  בזאת  ומתחייב  מצהיר  מסכים,  להשתתף  המבקש  ו/או  המשתתף 
מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה    המי מטעמ  או \ו  עורכת המבצעאת  

 במישרין או בעקיפין במבצע. 

ויחולו   .3.3 יכול  כי  למשתתף  זה,  ידוע  בתקנון  המפורטים  המבצע  בתנאי  שינויים 
 לרבות קיצור או הארכת תקופת המבצע.

ה  .3.4 כרטיס  גבי  האם    פרטיםעל  לכך  המיועד  במקום  לסמן  רשאי  המשתתף  יהיה 
נרשמו בכרטיס הפרטים לשם שליחת    הינו מאשר כי יעשה שימוש בפרטיו אשר 

עורכת המבצע.   כי אין  מידע פרסומי מטעם  יובהר  כדי להוות  כך  בלהסרת ספק 
 תנאי להשתתפותו במבצע.  

 הגבלת השתתפות  .4

ב .4.1 עובדי  הגרלה  ההשתתפות  על  לרבות    הםמשפחותי  ובני  המבצע  תכעוראסורה 
ו ושותפיה  משפחותיהםמנהליה  משפחותיהם,  ,  בני  ובני  המבצע  לעורכת  עוזרים 

וכן עובדי משרד המפקח  עובדי הקניון לרבות עובדי החנויות המשתתפות במבצע  
   ם.ובני משפחותיה

   משמעו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. "בן משפחה" לצרכי תקנון זה 

ההשתתפות במבצע אסורה על משתתפים אשר גילם ביום רכישת הטובין על פי   .4.2
 שנה עפ"י לוח השנה הגריגוריאני.  18 -המבצע קטן מ

 תנאי המבצע  .5
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טובין בסכום  אחד מימי תקופת המבצע  או יותר ב   אחת  חנותב  לקוח אשר ירכוש .5.1
לפחות ותשע  מאותארבע  )  ₪  499  של    ברכישה אחת  (ה שקלים חדשיםתשעים 

בסעיף   כמפורט  צבירה  תתאפשר  המצויות  ,  (להלן  5.3)לא  החנויות  מן  באחת 
הצפון  שער  במ   בקניון  ההגרלהצבוהמשתתפות  המבצע   ע  תקופת  במהלך    וזאת 

הקניון פעילות  כרטיס  בשעות  לקבל  זכאי  יהיה  על  .  פרטים,  הגבלה  מספר  אין 
יוכ משתתף  שכל  הפרטים  תצורף  כרטיסי  פרטים  כרטיס  שלכל  ובלבד  למלא  ל 

ב רכש  כי  המעידה  שונה  קנייה  המבצע  חשבונית  מהחנויות  תקופת  באחת  טובין 
 .  בכל רכישה  לפחות ₪ 499המשתתפות במבצע בסך של  

גם   כי  ו/או  יודגש  ו/או תלושים  נקודות  זיכוי,  כרטיס אשראי  רכישה באמצעות, 
( מתנה  כרטיס  באמצעות  ו/או  כ(  GIFT CARDנטען  לצורך    "רכישה"  -תיחשב 

   השתתפות במבצע.

( כרטיס מתנה  תיחשב  GIFT CARDרכישת  עצמו  היא  (  לצורך    -כאף  "רכישה" 
 השתתפות במבצע.  

תקופת המבצע בשעות  בכל אחד מימי  זכותו של לקוח להשתתף במבצע תעמוד לו   .5.2
ת ההגרלה באחד  ותיבאחת מהכניס את כרטיס הפרטים לוובלבד  פעילות הקניון  

 .  מימי תקופת המבצע בשעות פעילות הקניון

משתתף במבצע ההגרלה ויוכנסו לאחת מתיבות  על ידי    ימולאו  פרטיםהכרטיסי   .5.3
בכל יום מימי המבצע, בשעות  ההגרלה הפרוסות בעמדות המבצע ברחבי הקניון  

לעיל.    הקניוןפעילות   בסכום  כאמור  טובין  לרכישת  לפחותבכפוף    ₪  499  של 
 .  .ברכישה אחת כאמור

לא   .5.4 עד לסך  למען הסר ספק,  נמוכים  של  תתאפשר צבירת חשבוניות בסכומים 
   (. ₪ )ארבע מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים 499

5.5.                                                                        

של   .5.6 בסכום  רכישה  חדשים(  ₪  499כל  שקלים  ותשעה  תשעים  מאות    )ארבע 
אחת זה,    ברכישה  לתקנון  כרטיס  ובכפוף  למשתתף  לו    פרטיםתקנה  יקנה  אשר 

יבצע הליך של רישום  משתתף  ובכפוף לכך שה  בהגרלה  את הזכות לנסות את מזלו
 (:"הליך הרישום"כדלקמן )להלן:   פרטיםהעל גבי כרטיס  

כרטיס  מי  - גבי  על  הבאים:    פרטיםהלא  הפרטים  את  וברור  קריא  שם  בכתב 
משפחה(  מלא ושם  פרטי  )כולל  )שם  מגורים  כתובת  זהות,  תעודת  מספר   ,

נייד טלפון  מספר  דוא"ל.  מיקוד(  כתובת  לידה,  שנת  הפרטים    כלמסירת  , 
 מהווה תנאי להשתתפות המשתתף במבצע.  זה  עיףבס כמפורט 

לכרטיס    - אחת   פרטיםהצירף  מקורית  טובין    המעידה  חשבונית  רכישת  על 
של   כאמור  חדשים(    ₪  499בסכום  שקלים  ותשעה  תשעים  מאות  )ארבע 

 . בתקופת המבצערכישה אחת ב ומעלה 
 

המקורית המעידה על הקנייה  בצירוף החשבונית    הפרטים הכניס את כרטיס     -
 .  תקופת המבצעלתיבת המבצע במהלך 

 
יהיה המשתתף רשאי לסמן במקום המיועד לכך האם    פרטיםעל גבי כרטיס ה    -

לשם  הפרטים  בכרטיס  נרשמו  אשר  בפרטיו  שימוש  יעשה  כי  מאשר  הינו 
שליחת מידע פרסומי מטעם עורכת המבצע. להסרת ספק יובהר כי אין בכך  

 כדי להוות תנאי להשתתפותו במבצע.  

הרישום        5.6 הליך  את  לבצע  זכאי  יהא  בהגרלה  המשתתף  כי  בשעות  יובהר  כאמור 
 פעילות הקניון בלבד.
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כי  .5.7 בזאת  מובהר  ספק,  הסר  יבצע למען  אשר  באופן   משתתף  הרישום  הליך    את 

יהא ולא  יפסל  או    יזכא  שגוי  חלקית  מסירה  כי  מובהר  כן  בהגרלה.  להשתתף 
 באופן שאיננו ברור של הפרטים המפורטים לעיל, תהווה 'הרשמה שגויה' ותהווה

   ה.עילה לפסילת השתתפות בהגרל

פרטי המשתתפים במבצע יישמרו עד לתום תקופת המבצע לצורך ניהול תקין של   .5.8
רק כרטיסי הפרטים של המשתתפים    ו המבצע. לאחר תום תקופת המבצע יושמד

 שלא אישרו קבלת חומר פרסומי על גבי כרטיס הפרטים.

לא יבצעו כל שימוש בפרטי המשתתפים   פרסה ספק המבצע ו/או   כתמובהר כי עור .5.9
במבצע אלא כמפורט בתקנון זה, למעט אם ניתנה הסכמתם המפורשת לשימוש  
שנכתבו   כפי  בפרטיהם  שימוש  לאשר  סירבו  אשר  משתתפים  פרטי  בפרטיהם. 

ולא יעשה בהם כל    הגרלהה  שלא על פי תקנון זה יושמדו בתום  פרטיםה כרטיס  ב
  הוראות תקנון זה. שימוש אלא על פי 

ביצוע הליך הרישום בהתאם להוראות תקנון זה יקנה למשתתף זכות להשתתף   .5.10
 .  במועד כמפורט לעיל בתקנון זהתקיים תשבהגרלה 

 ההגרלה   .6

כרטיס  עם   .6.1 הרישום    פרטיםהקבלת  הליך  המבצע  בוביצוע  בימי  המבצע  תקופת 
הקניון   פעילות  כל  בשעות  יוכל  לעיל  מזלו  כמפורט  את  לנסות  בהגרלה  משתתף 

בב השתתף  ול כרטיס  הגרלה  חשבונית  פרטיםה עזרת  לאמור    בצירוף  בכפוף 
   בתקנון זה.

ה  .6.2 ימי  הקניון   מבצעבמשך  פעילות  לשעות  כרטיסי      ובכפוף  יאספו  לעיל  כמצוין 
 ת ההגרלה כמוגדר לעיל.  וההגרלה בתיב 

המבצע  אחדתהגרלה  ב .6.3 הכרטיסים    עורכת  ההגרלהו שבתיב את  תיבת    ת  לכדי 
אחת   הפרסים,  חמישבגורל  עלה  תוהגרלה  לכמות  בהתאם  פרטים  כרטיסי  ה 

   . ל(ה כרטיסי פרטים ביחס לכל פרס מוגר חמישכלומר )
 

עומד   איננו  פרס  לכל  ביחס  בגורל  שעלה  הראשון  הפרטים  שכרטיס  ויתברר  היה 
בתנאי מתנאי תקנון זה בהתאם לשיקול דעתה של עורכת המבצע ו/או במקרה בו  
הכרטיס שעלה בגורל כולל חשבונית עסקה שבוטלה )במלואה או בחלקה( במהלך  

הכרטיס הזוכה"  התקופה לביטול העסקה, כי אז יהא הכרטיס השני הבא אחריו "
 וכך הלאה, לכל פרס בנפרד.  

קשר טלפוני    ייצרו נציגי עורכת המבצע  בהגרלהבסמוך לבחירת המועמד לזכייה   .6.4
על   שנמסרו  כפי  ההתקשרות  פרטי  בכרטיס  באמצעות  המשתתף    פרטיםהידי 

   לו מקום ומועד בו יוכל המועמד לזכייה לקבל את הפרס.ו ר וימס

יגיע   .6.5 ולפי האמור לעיל לשם    בתיאום מראשיום    (30)  שלושיםתוך  זוכה בהגרלה 
 .  קבלת הפרס

  באמצעות דף הפייסבוקת ההגרלה ושם הזוכה בפרס תפורסם  הודעה בדבר תוצא .6.6
  בכתובת: של "'קניון שער הצפון"  הרשמי

 https://www.facebook.com/1NorthGateMall  באמצעות מודעה  וכן 
 בהתאם להוראות ההיתר.  בעיתונים יומיים 

משתתף בהגרלה אשר כרטיסו יועלה בגורל בהגרלה ויעמוד בתנאי התקנון יחשב   .6.7
 פרס, בהתקיים התנאים הבאים: קבלת הלזוכה בהגרלה ויהיה זכאי ל 

תעודה .6.7.1 כל  ו/או  זהות  תעודת  הצגת  הכולל  נתונים  אימות  הליך   ביצוע 
  המבצע לצורך זיהוי הזוכה. כתמזהה אחרת על פי דרישת עור

https://www.facebook.com/1NorthGateMall
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ככל שתעודת הזהות לא תתאים למספר תעודת הזהות של המשתתף כפי  

בהגרלה   עורכתשנבחר  רשאי  תהיה  ו/או    תהמבצע  לפסול את המשתתף 
 לפסול את זכייתו ו/או לפעול בכל דרך אחרת שתיראה לה.

זה וכי מילא אחר   חתימת הזוכה על אישור לפיו ידועות לו הוראות תקנון .6.7.2
  כל דרישותיו.

  חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס. .6.7.3

  כת חתימת הזוכה על אישור לפיו אין, ולא יהיו, לזוכה כל טענות כנגד עור .6.7.4
מטעמ מי  ו/או  שהוענק    ןהמבצע  והפרס  המבצע  ההגרלה,  עם  בקשר 

 במסגרתו. 

 
תוך       .6.11 הפרס  את  לקבל  יתייצב  שלא  ממועד    )שלושים(  30זוכה  ההגרלה  ימים 

 יאבד את זכותו לקבלו. האחרונה  

לערעור     .6.12 ניתנת  ולא  סופית  תהיה  המפקח  ידי  על  שתיקבענה  כפי  ההגרלה  תוצאת 
 היא. שבכל דרך 

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפרסם, לסקר    בכפוף להסכמת הזוכה, .6.13
ופרטי  תמונת  את  לצלם  לתנאי   או  בכפוף  מכירות,  קידום  לצורך  והפרס,  הזוכה 

דין,   ההיתר  כל  להוראות  בטלוויזיה,  ובכפוף  לרבות  השונים,  התקשורת  באמצעי 
באתר של   בעיתונות,  הרשמי  הפייסבוק  ובעמוד  המבצע  עורכות  של  האינטרנט 

עורכת המבצע. משתתף במבצע ו/או זוכה במבצע מצהיר כי ידוע לו כי שמו ודבר  
 זכייתו יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר. 

 הפרס .7

 לתקנון זה.  ח ב' נספ במסגרת המבצע יוגרלו הפרסים המפורטים ב .7.1

את הזכות לשנות את סוג הפרסים ו/או את זהות    הלעצמ   תהמבצע שומר  תכעור .7.2
 הספק נותן הפרס. 

 

במועד   .7.3 אתא  בקרית  הצפון  שער  קניון  הנהלת  במשרדי  תתבצע  הפרס  חלוקת 
ובכל מקרה   לזוכים מראש  הקניון  שיימסר  פעילות  יום ממועד    30  בתוךבשעות 

האחרונה.   החזר ההגרלה  או  הפרס  סכום  על  זיכוי  לקבל  אפשרות  תהיה  לא 
  כספי.

שומר  כתעור     .7.4 אחד    הלעצמ  תהמבצע  בקרות  הפרס  מסירת  לעכב/לבטל  הזכות 
  לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה: מהמקרים הבאים, ובכפוף

   ;פסול כהגדרתו בתקנון זה פרטים כרטיס .7.4.1

  ;ו/או חשבונית קניה פרטים כרטיס  זיוף חשש לאי תקינות ו/או .7.4.2

  בחתימה קבלת הפרס; סירוב לאשר .7.4.3

  בתנאי מתנאי התקנון; אי עמידה .7.4.4

 ; תעודה מזהה סירוב להציג .7.4.5

 זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.  .7.5
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שיוטל      .7.6 אחר  תשלום  כל  ו/או  אגרה  ו/או  מס  לתשלום  האחריות  כי  בזאת    יובהר 

בלבד חשבונו  ועל  בלבד  הזוכה  על  תהא  שיוטל,  ככל  הפרס,  קבלת  כתנאי    בגין 
 .  מקדים לקבלת הפרס

לניכוי מס במקור בגין הזכייה בפרס. תשלום המס  אם וככל אשר תחול דרישה   .7.7
 לקבלת הפרס.   הכרחי  נו תנאיי ע"י הזוכה ה

 הפרס הינו פרס אישי ובלתי ניתן להעברה ו/או המחאה.  .7.8

  הפרסמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של   .7.9
 . בגינו תן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספילא ינו

שלא    ת היה רשאיתהמבצע    כת מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורבלי לגרוע   .7.10
אלי שהגיע  מי  ידי  על  הפרסים  מימוש  את  במעשה    הןלאפשר  או  עבירה  במעשה 

 שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל    תאחראי  האינ   ו/או מי מטעמה  המבצע   כתעור .7.11
על   תחול  זה  לעניין  והאחריות  בו  יתגלה  אשר  שיש  פגם  ככל  יצרן,  אחריות  פי 

 . כזאת

עור .7.12 את  פוטר  בהגרלה  מטעמ   תכהזוכה  מי  ו/או  תביעה    ןהמבצע  או  טענה  מכל 
בפרס יתגלה  אשר  אחר,  פגם  ו/או  התאמה  אי  ו/או  שיבוש  נזק,  כל  ככל  לגבי   ,

 . גלהשית

 המפקח .8

ממשרד יעקב סלומון, ליפשיץ  _אפרת רחמים    "דהעו  תשמשעל המבצע    תכמפקח .8.1
 "(.ת"המפקח )להלן:  רמת גן ,6החילזון ושות', עו"ד, מרח' 

אי    תאחראי היה  ת   תהמפקח .8.2 של  להבהרות במקרה  בפניות המשתתפים,  לטיפול 
  כת ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עור הבנה,

 המבצע, למועמדים לזכייה או לטוענים לזכייה. 

המפקח .8.3 ועניין    תהחלטת  דבר  לכל  ומחייבת  סופית  הינה  זה  למבצע  הקשור  בכל 
תביעה   ו/או  טענה  כל  על  בזאת  מוותרים  לזכייה  והמועמד  הזוכה  והמשתתף, 

 . תבקשר עם החלטת המפקח

 הגבלת אחריות .9

עור .9.1 בלבד.  הזוכה  על  הינה  הפרס  מימוש  על  החנויות    ,המבצע  כתהאחריות 
הפרס  המשתתפות   בגי   ויישא לא  וספק  סיבות  באחריות  בגין  הפרס  מימוש  אי  ן 

 התלויות, בעקיפין או במישרין בזוכה. 

לזוכה   .9.2 הניתן  הפרס  לגבי  שהוא  וסוג  מין  מכל  האחריות  כי  ומובהר  מוסכם 
עור ואיכותו איננה של  וללקוח ו/או למשתתף  או ספק הפרס  המבצע    תכבהגרלה 

ו/או תביעה כנגד  ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכייה לא תהא כל טענה ו/או דרישה  
 המבצע ו/או ספקי השירותים ו/או מי מטעמם.  תכעור
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 נספח א' 
 

   המשתתפות במבצעקניון שער הצפון חנויות 

 

מס' 
 ח.פ שם מחזיק  קומה חנות

P-01A 515168201 שר פיטנס  מרתף 

P-02 515168201 שר פיטנס  מרתף 

 513209791 סליו  קרקע  10-07

 514163203 קפה גרג  קרקע  0-74
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 510753551 סופר פארם  קרקע  10-01

 520037649 קסטרו  קרקע  10-02

 511408502 ניו באלנס  קרקע  10-03

 511535775 גולברי  קרקע  10-09

10-09A  513734178 אושי אושי  קרקע 

10-09B  514163203 גרג   קרקע 

 514163203 קפה גרג  קרקע  10-11

10-11A  510753551 סופר פארם   קרקע 

 514962554 אופיס דיפו   קרקע  10-14

 512157603 אמריקאן איגל  קרקע  10-15

 516305992 משו משו   קרקע  10-17

 520044389 נעמן  קרקע  10-18

 550211577 צומת ספרים  קרקע  10-19

 513209791 זיפ  קרקע  10-20

 514708213 מנגו  קרקע  10-22

 520025602 דלתא  קרקע  10-23

 516442266 נוייז  קרקע  10-24

 512035387 דיסקריט  קרקע  10-25

 032116907 נעלי פוקסיה  קרקע  10-26

 510289564 אינטימה  קרקע  10-27

10-27A  515070910 אסנס  קרקע 

 27538545 לבייל  קרקע  10-28

 520041385 רויאלטי  קרקע  10-29

 514211457 פוט לוקר  קרקע  10-31

 511689168 אייס קיוב  קרקע  10-32

 516295011 טאטאמי  קרקע  10-34

10-34A  516295011 טאטאמי  קרקע 

10-34B  514141522 טאטאמי  קרקע 

10-34C  514141522 טאטאמי  קרקע 

 NYOU 513874057 קרקע  10-36

 5154954311 מניה ג'ינס  קרקע  10-37

 520039553 מגבות ערד  קרקע  10-38

 511902801 רנואר  קרקע  10-39

 512157603 פוקס  קרקע  10-42

 13962969 24/7 קרקע  10-45

 513579136 טופ טן  קרקע  10-46

 513973099 הודיס  קרקע  10-47

 515699080 אדידס  קרקע  10-48

 513963272 יאנגה  קרקע  10-49

 SIS 513335869 קרקע  10-50

 514017938 סטודיו פאשה  קרקע  10-51

 512263468 תיק התיקים  קרקע  10-53

10-53A  514936269 איל מקיאז  קרקע 
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 510289564 גולף קידס  קרקע  10-54

 513057067 ללין  קרקע  10-55

 511967887 אפריל  קרקע  10-56

10-56A  511967887 אפריל  קרקע 

 514209758 גו מובייל  קרקע  10-58

 514009505 אופטיסטור  קרקע  10-61

 512311242 רולדין  קרקע  10-62

 512311242 רולדין  קרקע  10-65

 512311242 רולדין  קרקע  10-66

M-31  036160208 פוטטו צ'יפס   קרקע 

M-32  514708213 מנגו  קרקע 

M-38  513820936 רי באר  קרקע 

S-01  520018714 מפעל הפייס  קרקע 

S-02  513734178 אושי אושי  קרקע 

S-03  513994251 מגנוליה  קרקע 

S-04  513820936 בר -רי קרקע 

S-05  דוכן  קרקעRUNCELL 304826340 

S-06  514531185 קרולינה למקה  קרקע 

S-08  036160208 פוטטו צ'יפס   קרקע 

 511752677 מקדונלד  ראשונה  20-01

20-01A  511752677 מקדונלד  ראשונה 

 510426018 שוורץ הום   ראשונה  20-02

 511441388 מגה ספורט  ראשונה  20-04

 550215453 מוצצים ראשונה  20-06

 550215453 מוצצים   ראשונה  20-05

 514884055 סקארה  ראשונה  20-09

 514968890 קפה ביגה  ראשונה  20-11

20-11A  514968890 קפה ביגה  ראשונה 

 14193833 גליתה  ראשונה  20-12

 515131589 זיפר  ראשונה  20-13

 511773459 תמנון  ראשונה  20-17

 511889297 אלדו  ראשונה  20-20

 55897177 ארנקי אולגה  ראשונה  20-24

 515412880 בבילון  ראשונה  20-29

 514921006 גמבו סטוק  ראשונה  20-31

 512157603 פוקס הום  ראשונה  20-32

 514116896 מאפה נאמן  ראשונה  20-40

 515108090 סינטה בר  ראשונה  20-42

 514739267 פוד אפיל  ראשונה  20-44

 510668593 בוניטה דה מאס בע"מ  ראשונה  20-45

 511302143 ליידי קומפורט  ראשונה  20-47

 512559360 כיתן  ראשונה  20-48

 512559360 כיתן  ראשונה  20-49
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 512072828 קולומביה  ראשונה  20-51

 512517475 בגודB ראשונה  20-56

 THE CHILDRENS PLACE 512157603 ראשונה  20-60

 510807183 נמרוד   ראשונה  20-61

 510807183 קלארקס  ראשונה  20-62

 511567059 גראס ראשונה  20-63

 60629573 אייר בוטיק -אלברטו שמאילוב   ראשונה  20-66

 513866236 ביג טויס  ראשונה  20-69

M-18  514968890 קפה ביגה  ראשונה 

M-25  515412880 בבילון   ראשונה 

M-37 512311242 רולדין  מרתף 

20COR1  311637219 מתפרת מילאנז  ראשונה 

 513338004 עולם הממתקים  קרקע   

 304313422 כוגן דימטרי -שטיפת מכוניות  חניה   

S-09  514721844 רועי הלוי  -חומוס  ראשונה 

P-01C בנק דיסקונט  מרתף   

 690925211 גורג קליין   קרקע  10-52
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' בנספח 
 רשימת הפרסים 

 
 

 שווי כולל  שווי יחידה  כמות  שם פריט

קונסולת סוני פלייסטיישן 
5 

4 3,299  ₪ 13,196   ₪ 

 V11שואב אבק דייסון  
 אבסולוט אקסטרא גולד  

4 2,900  ₪ 11,600   ₪ 
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 ₪  4,800 ₪  1,200 4 נינג'ה גריל 

   1 פרו מקס  12אייפון 

 ₪  2,000 ₪  2,000 1 ₪ לאיקאה  2000שובר 

 
 

 
 

14653\257\512\500\ש  


