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 מועדון לקוחות מכבי תל אביב –"מכביסט" 

 הגדרות .1

יגאל , אשר מענה הרשום הינו רח' ) בע"מ1995אביב (-חברת מועדון הכדורסל מכבי תל "החברה"
שלה הינה הרשמי האינטרנט אתר וכתובת  6706206תל אביב, מיקוד ) 3(קומה  53אלון 

i.co.il/www.maccabhttp:/ 

או  ,מנורה מבטחיםבמתחם היכל (השוכנת למועד זה חנות המופעלת על ידי החברה  "החנות"
  בתל אביב). ,מעת לעת הכל שם אחר כפי שיהיה ל

 .המנוהל על ידי החברהמועדון לקוחות  "המועדון"

 .בקבוצת הכדורסל (בוגרים) של מכבי תל אבי "הקבוצה"

עמוד החברה "
 "יסבוקבפי

-Maccabi Telתחת השם " www.facebook.com האינטרנט חברה באתרה עמוד
Aviv Basketballשכתובתו ,"- https://www.facebook.com/maccabitlv. 

 

 כללי .2

או  "החבר(להלן: "תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון. המצטרף למועדון  2.1
לרבות תו למועדון, את הוראות תקנון זה במלואן מעצם הצטרפומקבל על עצמו, ) "וןחבר המועד"

 ומתחייב לנהוג על פיהן.מעת לעת כל שינוי שיחול בהן 

 גם בלשון נקבה. כחלמטעמי נוחות כתוב תקנון זה בלשון זכר ויש לראותו  2.2

 

 מועדוןחברות ב .3

ל בהתאם טרנט של החברה ולפעוהמעוניין להצטרף כחבר המועדון מוזמן להיכנס לאתר האינ 3.1
 חיות המופיעות בו. להנ

, עליו ליידע את הוריו ו/או 18במידה שהמעוניין להצטרף כחבר המועדון הינו מתחת לגיל  3.2
אפוטרופסו החוקי על הוראות תקנון זה ולקבל את אישורו/ם להצטרפותו למועדון בתנאים 

 המפורטים בתקנון זה.

כות לגבות בעתיד תשלום זלעצמה את התשלום. החברה שומרת ההצטרפות למועדון אינה כרוכה ב 3.3
 , בהתאם לשיקול דעתה. בעבור חברות במועדון

ומתחייב שלא להירשם יותר חבר מועדון  וזכאי רק פעם אחת לזכויות הנובעות מהיותכל אדם  3.4
  .מפעם אחת למועדון

 

 המועדוןהטבות   .4

מעת לעת  ל ידי החברההכל כפי שיקבע ע –ת להטבת יום הולדת חד פעמייהיו זכאים  המועדוןחברי  4.1
 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (לרבות לעניין שווי ההטבה). 

וכולל, בכפוף  אלקטרונילקבל עלון מידע ("ניוזלטר") שישלח בדואר  המועדוןעוד יהיו זכאים חברי  4.2
 לכל דין, בין היתר: חומרים בלעדיים, קטעי וידאו, עדכונים וחומר שיווקי.

, באתר לחברי המועדוןת ותחרויות נושאות פרסים ות, פעילויום מעת לעת הגרלתפרס החברה 4.3
האינטרנט של החברה ו/או בניוזלטר ו/או בעמוד החברה בפייסבוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

יינתנו פרסים שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ש אפשר כאשר בכל פעילות של החברה,
 החברה.

http://www.maccabi.co.il2/
http://www.maccabi.co.il2/
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(כדוגמת  ניק לחברים הטבות מזדמנות נוספותלהעחייבת,  ת, אך לאה תהיה רשאיבנוסף, החבר 4.4

 , בהתאם לשיקול דעתה. הטבות בחנות)

החברות במועדון עשויה להקנות הטבות ו/או מבצעים ביחס לשירותים ו/או מוצרים מסוגים שונים  4.5
אם וככל שאלה , ")העסקים האחריםבעסקים אחרים אשר יבחרו לקחת חלק בפעילות המועדון ("

עילות כאמור ומבלי שהחברה מתחייבת כי החברות במועדון תקנה הטבות או לקחת חלק בפיבחרו 
. מובהר כי מידע שיפורסם על ידי המועדון באשר לעסקים האחרים כמו גם מבצעים כאמור

האחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי העסקים האחרים יהיו על אחריותם 
ום המידע על ידי החברה בכדי להטיל אחריות ו/או חבות ד ואין בפרסל העסקים האחרים בלבש

כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בקשר למידע ו/או למוצרים ו/או השירותים המפורסמים, טיבם 
 והתאמתם לפרסום כאמור. 

ת כאמור אפשרות למימוש ההטבוההחברה תפרסם באתר האינטרנט של החברה הודעה על פתיחת  4.6
אך אינה חייבת, להודיע לחברי מועדון על פתיחת האפשרות למימוש  רה רשאית,חבה בסעיף זה.

באחריותו של חבר המועדון להתעדכן באתר האינטרנט  ההטבות בכל דרך אחרת, כפי שתמצא לנכון.
באופן רציף והחברה לא תהיה אחראית לאי מימוש הטבות ועמוד הפייסבוק של החברה של החברה 

 .או מכל סיבה אחרת ורכאמהתעדכן  כתוצאה מכך שהחבר לא

לממש את ההטבה ביחס לכל הטבה ספציפית, יזכו  למימוש בהתאם לכמות הקיימת בידי החברה 4.7
מוש ההטבה וזאת בהתאם לתנאים אשר חברי המועדון הראשונים אשר יפנו לחברה לצורך מי

  יפורסמו על ידי החברה ביחס לכל הטבה ספציפית.

וישמש ראיה  ם מימוש ההטבות הינו הרישום המחייבת הפניות לשברה ביחס לקדימום החרישו 4.8
  .חלוטה לעניין סדר הרישום

ככל שהדבר אינו כתוב במפורש, לא ניתן יהיה לממש הטבת מועדון עם הטבה ו/או הנחות אחרות  4.9
 . במקביל

צעים הניתנים המב ו/אואת ההטבות  או לבטלו/ , להפסיק, להגבילהחברה תהיה רשאית לשנות 4.10
על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי  ו/או כל חלק מהם, וזאת המועדוןרי בחל

 על שינוי כאמור. המועדוןהחברה לא תהיה מחויבת להודיע לחברי 

מתן ההטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של החברה  4.11
לשיבוש במימוש  מטעמה לא תהיה אחראיתאו מי רה ו/. החבלפי העניין רנטרשת האינטאו /ו

ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא כאמור תקלה ו/או שיבוש במערכות מ ההטבות כתוצאה
תהיה החברה בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור,  את חבר המועדוןיזכו 

לשנות את תנאיהן  ,הטבותמתן האת  טללבלנכון ובכלל זאת  רשאית לפעול בכל דרך אשר תמצא
זכות כלשהי בקשר  ולאף אדם לא תהיה לנכון שתמצאאו לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ן כמות ו/או

לא תהיה אחראית לכל  החברהעקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו תנקוט החברהלפעולות בהן 
ו/או עקב כלשהו וש לה ו/או שיבעקב ו/או בקשר עם תקשיגרמו לאדם כלשהו   נזק ישיר ו/או עקיף

 .כאמורהחברה  הפעולות שתנקוט

 

 החבר מידע אודות .5

, לרבות פרטיו להלן) 5.4(כהגדרתו בסעיף  למסור לחברה מידע החבר נדרש ,לשם הצטרפות למועדון 5.1
ידע וכי כל חובה חוקית למסור את המ על החבר. יובהר כי לא חלה והתקשרות עימ האישיים ופרטי

הוא לא יוכל להצטרף  המידעמסור את ילא החבר , ואולם באם וברצונו ותה בהסכממסירתו תלוי
 .למועדון

עמו לאפשר ככל שהדבר נחוץ בכדי  ו האישייםבפרטי יםהחבר יהיה אחראי לדווח לחברה על שינוי 5.2
ראית לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר . החברה לא תהיה אחןקשר תקי
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עדכן את מדויק ו/או לא בלתי נכון ו/או שאינו מסר מידע אה מכך שהחבר כתוצון מועדהבקשר עם 

  פרטיו האישיים כאמור.

שיווקי מהחברה חומר ודברי פרסומת הצטרפות למועדון מהווה הסכמה מטעם החבר לקבלת ה עצם 5.3
ת אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבוו/או גורמים 

קבלת ומאשר  לחבר והוא מסכיםידוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  דיוור ישיר.באמצעות 
 לעיל. 4.2המידע (ניוזלטר) הנזכר בסעיף  עלון

וכן  רטיו האישייםבהצטרפותו למועדון מסכים ומאשר החבר כי המידע אודות החבר, לרבות פ 5.4
על שמר י ")המידעדע כאמור ("ניתוח המי המידע שייאסף אודות החבר וכן כל נתון שיופק על סמך

חוק (" 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א ידי החברה ויוחזק על ידה כמאגר מידע רשום על פי חוק
 .")הגנת הפרטיות

 "בוירים, שירותים, הטבות וכלמטרות שיווק ומכירות של מוצישמש את החברה  המידעמובהר כי  5.5
שירותים ו/או הטבות וכן לצורך למועדון  חברה ו/אולקו של החברה ו/או גורמים אחרים אשר יעני

ו/או בכל אמצעי תקשורת  ישיר, לרבות באמצעות דיוור מטעם החברה או אחרים ביצוע פניות לחבר
אוטומטי, הודעה אלקטרונית פקסימיליה, מערכת חיוג באמצעות לנכון ובכלל זאת תמצא החברה ש

 .הטבות לחברי המועדוןשירותים ו ומתןרות פרסומת טלמוזאת או הודעת מסר קצר 

למועדון לחברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו ל החבר מידע אודותלהעביר החברה תהיה רשאית  5.6
צורך ור לבמידע כאמעל פי שיקול דעתה, וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש שירותים ו/או הטבות 

  ות כל דין.להורא כפוףרשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל וב החברהאותן מטרות להן 

לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב  החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור 5.7
סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את  כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל

ף כאמור בסעיבמקרה של ביטול הסכמת החבר  .למועדון ו על ידי מתן הודעה בכתב על כךהסכמתו ז
 .פי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדוןתהיה החברה רשאית, על זה לעיל, 

מוסכם כי המידע הינו קניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי דין בגין  5.8
 וק הגנת הפרטיות.  שימוש במידע, לרבות לפי ח

החברה כמצוין לעיל, שמידע בכתב למען , בהודעה מן החברה בכל עת חבר המועדון זכאי לבקש 5.9
  .המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה

ככל שתחול עליה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של החבר לצדדים שלישיים תהיה החברה  5.10
 .חובה חוקית לעשות כן

צוין , בהודעה בכתב למען החברה כמבקש מן החברה בכל עתזכאי ל המועדוןחבר  בכפוף לכל דין, 5.11
 ,maccabist@maccabi.co.il-או בהודעת דוא"ל ל 6059992-03או בהודעה בפקס שמספרו  לעיל

פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה המועדון באמצעות מדברי פרסומת שלא לקבל 
התאם לדרכי ההסרה המפורטות בהודעות יש לפעול בלחילופין,  .ו הודעת מסר קצראלקטרונית א

כאמור בסעיף זה  ים/במקר. )"הסר" בתחתית ההודעותלשונית לחיצה על ון (כג הנשלחות אל החבר
  .במועדון של החבר פי שיקול דעתה, לבטל את חברותורשאית, על  תהיה החברהלעיל, 

 

 ביטול חברות במועדון .6

מועדון, מכל  לבטל חברותו של חברו/או  החברה רשאית לדחות בקשה להתקבל כחבר המועדון 6.1
לשיקול דעתה הבלעדי  , בהתאםחובה לנמק ביטול חברותו כאמור תהאסיבה שהיא מבלי ש

  .והמוחלט

mailto:maccabist@maccabi.co.il
mailto:maccabist@maccabi.co.il
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על ידי חבר המועדון בהודעה בכתב לחברה הינה ללא כל התחייבות וניתנת לביטול  וןבמועדהחברות  6.2

ימי עסקים מיום הודעת קבלת 10 לתוקף תוך הביטול ייכנס  .כמפורט להלן, ובצירוף פרטים מלאים
 חברה.צל ההודעת הביטול א

אר האלקטרוני בדולפנות (בכפוף להוראות תקנון זה) המעוניין לבטל את חברותו במועדון על  6.3
 .maccabist@maccabi.co.ilלכתובת 

 

 סיום פעילות המועדון .7

י לפגוע בזכויות מבל , וזאתבכל עת פעילות המועדוןלעצמה את הזכות להפסיק את  החברה שומרת 7.1
 עד לזמן ההודעה.  שהוקנו לחבר

 

 שונות .8

לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון,  ,כות להוסיףשומרת לעצמה את הז החברה 8.1
ממועד שינויו של התקנון  החל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל

וסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת ש. ננוסחו החד יחייב את המועדון רק
לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  .ל החברהט שאו באתר האינטרנהחברה במשרדי 

 בקשר לתנאי התקנון ו/או לשינוי התנאים. 

ין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה, התאמה ב-במקרה של סתירה ו/או אי 8.2
 ראות תקנון זה. ה הותגברנ

ם מסחריים וכו' תהיינה נתונות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימני המועדוןכל הזכויות בקשר עם  8.3
 .לחברהבמלואן ובאופן בלעדי 

 .עדיבהתאם לשיקול דעתה הבל וסמליואת שם המועדון לשנות מעת לעת  רשאית החברה 8.4

בתקנון, הינה לפנים  בניגוד לאמור עדוןחברי המולטובת החברה ו/או מי מטעמה כל התנהגות של  8.5
 .ל האמור בתקנון זהע החברהתחשב כויתור של  משורת הדין בלבד ולא

כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או  8.6
 .יע הדבר על שאר סעיפי התקנוןלא אכיף, לא ישפ

לבתי המשפט . , תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבדרושוהדין החל על תקנון זה, פי 8.7
 תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה. המוסמכים בעיר 

 .il@maccabi.co.infoכתובת לפניות ו/או שאלות ו/או בקשות בנושא נגישות יש לפנות ל 8.8
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