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תקנון מבצע 'הגרלת הבית' תשע"ט
ארץ הקודש
      .1תקופת המבצע :המבצע החל בחודש שבט ה'תשע"ט ,ועד יום שלישי ז' אדר א' ה'תשע"ט בשעה  23:59שעון ישראל.
מובהר ,כי ארגון אור החסידות רשאי להאריך ,לקצר ,לשנות או לבטל את תקופת המבצע לפי שיקול דעתו.
      .2השתתפות בהגרלה :על מנת להשתתף בהגרלה ,יש לתרום לארגון אור החסידות סך של  ,₪ 180או כל סכום השווה
לסכום זה במטבע אחר .את התשלום יש להעביר עד ליום שלישי ז' אדר ה'תשע"ט בשעה  ,12:00שעון ישראל .תשלום לאחר
תאריך זה ,אינו מבטיח השתתפות בהגרלה.
      .3תאריך ההגרלה :יום שלישי ז' אדר ה'תשע"ט ,בערב – שעון ניו יורק.
      .4פרס ראשון :הזוכה בהגרלה יקבל:
א   .תשלומי משכנתא או שכירות ל 6חודשים.
 .5שווי הפרס :בכל מקרה ,ההשתתפות בדירה לא תעלה על  ₪ 9000לחודש .סכום הפרס המירבי ל 6-חודשים ביחד הנו
 54,000ש"ח.
 .6חלופות לפרס :סכום הפרס מיועד לשימוש למשכנתא או לשכירות ,במקרה שיש כזו לזוכה – לפי הדירה בה מתגורר
הזוכה בזמן הזכיה (להוציא דירה נוספת שלא מתגורר בה כעת ,וכדומה).
 .7חלופות לזוכים :במקרה שסכום השכירות או המשכנתא של הזוכה עומד על פחות מ 54,000ל 6חודשים ,הוא לא יוכל
לקבל יותר מהסכום שאותו הוא משלם בפועל על דירתו הנוכחית ,בכל אופן ובכל טענה .סכום הזכיה המינימלי בכל מצב
– הנו  ₪ 3000( ₪ 18,000לחודש) .כלומר ,במידה ולזוכה אין כלל משכנתא/שכירות הוא יקבל  ₪ 3000לחודש ,וכן במידה
והוא משלם משכנתא/שכירות אך בסכום נמוך מ ₪ 3000יקבל הזוכה  ₪ 3000לחודש .במידה ויתבקש על הזוכה להמציא
אסמכתאות על התשלום החודשי אותו הוא משלם.
 .8זמן קבלת ה'בית' :היות שמדובר על תשלום ל 6חודשים ,התשלום יתבצע במסגרת תשלום חודשי קבוע במשך 6
חודשים ,ולא תנתן האפשרות מצד הזוכה לממש את הזכות של מלוא הסכום מיד עם הזכיה .כמובן ,ארגון אור החסידות
משאיר לעצמו את האפשרות למסור את התשלום בפעם אחת או בפעמים רבות ,לפי הצורך.
  .9פרסום הזכיה :לאחר ההגרלה נפרסם את שם הזוכה באתרי חדשות חב"ד ,וכן באמצעות הודעת סמס ואימייל שתשלח
לכל המשתתפים.
  .10משתתפים בהגרלה :ההגרלה היא עולמית ומשתתפים בה אנ"ש וקוראי לקראת שבת מרחבי העולם.
  .12פסילת משתתפים :ארגון אור החסידות שומר לעצמו את הזכות לפסול משתתפים מלהשתתף בהגרלה ,מכל סיבה
שהיא .משתתף שנפסל מלהשתתף בהגרלה ,לא תהא לו כל תביעה נגד ארגון אור החסידות.
 .13בית דין רבני חב"ד הנו הסמכות הבלעדית שתכריע בכל מקרה של אי-הסכמה בין הצדדים.
      .14פרס שני :הזוכה בהגרלה יקבל זכות קניה של  150ספרי חסידות  -לרכישה בקה"ת כפר חב"ד.
 .15עלות רכישת  150הספרים לא תעלה על  7000ש"ח בסך הכל.
מאה ושמונים השקלים שתרמתם ל'אור החסידות' במסגרת הגרלה זו מסייעים ותומכים בהפצת תורתו של הרבי בארץ ובעולם,
מדי שבת בשבתו לקהלים רחבים ומגוונים .זוהי הזכיה הגדולה ,שבה זוכים כל המשתתפים ללא הבדל .לבד מזאת ,הרי ששבעת
הזוכים מייצגים את כל המשתתפים בהגרלה ,כמובא במכתב הרבי "גדול הוא הסיוע להדפסת השיחות כדי שיהיו זמינים לאלפי
אנשים ,אשר חלק מהם יושפע במציאת הדרך הנכונה ומענה לבעיותיהם בעולם הזה .ענין זה מביא עמו (נוסף לקרן בעולם הבא)
גם פירותיהם בעולם הזה ברוב טוב גשמי ורוחני" (מתורגם ע"פ אגרות קודש ח"ב עמ' רכב)
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