
 

 

 "שופרסלבמאסטר שף ישראל מבשלת עם "תחרות תקנון 

 

 כללי .1

נושאת פרסים חווייתית בישול  תחרותעריכת על בזאת  מ מודיעה"בע שופרסלחברת  .1.1
ם המשתתפים בסניפיתתקיים אשר , "ישראל מבשלת עם מאסטר שף בשופרסל"בשם 

 המשוקלל ניקודבזכו יהמשתתפים אשר בסופה ו, המפורטים בתקנון זהבתחרות 
  ."(התחרות: "להלן) בפרס יזכוחבר שופטים / שופטי "עהגבוה ביותר 

 לנשים ולגברים  הוא מכווןאך , לצורכי נוחותמנוסח בלשון זכר זה תקנון אמור בה .1.2
 .באופן שווה

  

 הגדרות .2

מערכת מידע ממוחשבת בה יקלטו המתכונים והנתונים האישיים אשר  –" המערכת" .2.1
 . י שליחת המתכוניםי משתתפים במהלך מועד"יישלחו ע

י שיקול "אשר ייבחרו עפסניפי שופרסל דיל  15 –" הסניפים המשתתפים בתחרות" .2.2
. ויפורסמו באתר האינטרנט של עורכת התחרות, דעתה הבלעדי של עורכת התחרות

רשימת לשנות במהלך תקופת התחרות את י "עפעורכת התחרות תהא רשאית 
 . יקול דעתה הבלעדיי ש"והכל עפ, המשתתפים בתחרותהסניפים 

 . משתתף אשר זכה בפרס כלשהוא במסגרת התחרותכל  –" זוכה" .2.3

זהותם מספרם ואשר , אנשים מתחום המזון והקולינריהקבוצת  –" חבר השופטים" .2.4
יפקח על מהלכה התקין חבר השופטים  .או מי מטעמה/על ידי עורכת התחרות ו ויקבע

 . ת תקנון זהשל התחרות וינקדו את המתכונים בהתאם להוראו

 23.08.11ועד ליום  21:00בשעה  14.07.2011התקופה שבין  –" תקופת ההרשמה" .2.5
אדם המעוניין להשתתף בתחרות לשלוח מתכון בהתאם  במהלכה יידרש, 23:59בשעה 

ולבחור סניף מבין הסניפים המשתתפים בתחרות בו יתבצע , להוראות תקנון זה
   .כמפורט להלן, האודישן שלו

י "אשר הוכרז ע, מתכוןתקופת ההרשמה אשר שלח במהלך , אדם פרטי -" משתתף" .2.6
ילד מתחת )קטין בתחרות של השתתפות  .כהגדרתו להלן נבחרחבר השופטים כמתכון 

כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית , "נציגו"מותנית בהסכמה בכתב מטעם ( 18לגיל 
ה באחד מן הפרסים משתתף שהינו קטין אשר יזכ(. 1962 –ב "התשכ, והאפוטרופסות

טרם , נשוא התחרות יחויב למסור לעורכת התחרות באמצעות אפוטרופסו החוקי
 . את מסמך ההסכמה כאמור, קבלת הפרס וכתנאי לקבלתו

 . ראשון לציון 30שמוטקין בנימין ' מ מרח"חברת שופרסל בע –" עורכת התחרות" .2.7

 . מ"בע. ן.מ.טרגט א –" התחרות מפעילת " .2.8

בשעה  1.10.2011ועד ליום  21:00בשעה   14.7.2011התקופה שבין  –" תקופת התחרות" .2.9
ובכלל זה  ,עורכת התחרות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות .23:59

וללא הודעה  הבלעדי י שיקול דעתה"עפ, תקנון זהב המפורטיםהמועדים והשעות 
 .מוקדמת

ים ביצוע רכישות בסניפי תווי קניה המאפשר -"כרטיס תווים" או/ו" תווי קניה" .2.10
ג התווים ובכפוף "בלבד בהתאם לערך הנקוב ע" שופרסל דיל"או /ו" שופרסל שלי"

 .  ג התווים או בעלון המצורף להם"לתנאי המימוש המוטבעים ע

 

 מתכונת התחרות .3
 

 :כללי .3.1

 ,"(האתר)" ilwww.mako.co.להיכנס לאתר  ישלצורך השתתפות בתחרות  .3.1.1
 : המפורטות מטהולפעול בהתאם להנחיות 

http://www.mako.co.il/


 

 

 ; פרטי יצירת הקשר כמבוקש באתר מילוי .3.1.1.1

בעצם השתתפותו בתחרות מאשר כל  .קריאת התקנון אישור .3.1.1.2
 משתתף כי קרא את התקנון ומסכים באופן מלא לתנאיו

 ;והוראותיו

 . ;(אופציונאלי)של שופרסל שיתוף בעמוד הפייסבוק אישור על  .3.1.1.3

בהתאם להנחיות המפורטות לאתר או יותר אחד מתכון העלאת  .3.1.1.4
 ; המצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'אנספח ב

רשימת הסניפים מתוך , המבוקש לביצוע האודישניםהסניף ציון  .3.1.1.5
מובהר בזאת כי עורכת  .בתחרות המפורטים באתר המשתתפים

, עהתחרות אינה מתחייבת כי האודישן של אותו משתתף יתבצ
שכן הרישום , בסניף אותו סימן בעת הליך הרישום, בהכרח

 . י שיקולי תפוסה"לסניפים מתבצע ע

וייקלטו בהצלחה במערכת תקופת ההרשמה כלל המתכונים שיישלחו במהלך  .3.1.2
 הםבלבד שו, המפורטים להלןי חבר השופטים בהתאם לקריטריונים "ינוקדו ע

 : 'אנספח יוכנו בהתאם להנחיות המפורטות ב

עד  –מוצרים בהם נעשה שימוש לצורך הכנת המתכון /ומרי גלםח .3.1.2.1
 ; נקודות 10

 40עד  –על אופן הכנת המתכון והגשתו של המשתתף הסבר מילולי  .3.1.2.2
 ; נקודות

 ; נקודות 20עד  –המתכון אודות  של המשתתף סיפור אישי .3.1.2.3

 ; נקודות 30עד  –התרשמות אישית של חבר השופטים  .3.1.2.4

העלאת תמונה . תמונה של המתכוןלהעלות לאתר ( אך לא חובה)יובהר כי ניתן  .3.1.3
בעצם העלאת תמונה של . נקודות 20עד -עשויה לזכות את בעליה בכאמור 

או תפר זכות /המתכון לאתר מצהיר כל משתתף כי תמונה כאמור לא מפרה ו
וכי משתתף , או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהוא/יוצרים ו
בגין כל נזק אשר או מי מטעמה /התחרות ו את עורכתשפה יפצה וכאמור י

כתוצאה מתביעה בגין הפרת זכויות  האו מי מטעמ/ולעורכת התחרות נגרם 
בקשר , או נזק בגין הפרה כאמור/יוצרים ופגיעה בזכויות קניין רוחני ו

 .התמונה

תקופת ההרשמה שייקלטו בהצלחה במערכת במהלך מתוך כלל המתכונים  .3.1.4
אשר המתכונים  450 י חבר השופטים"ייבחרו ע ,זהבתנאי תקנון עמדו אשר ו

 נקודות אפשריות 120מתוך  קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר
 . "(הנבחרים המתכונים)"

מתכונים נוספים אשר  2עוד ייבחרו מתוך כל סניף המשתתף בתחרות  ,בנוסף .3.1.5
 בנוסףנקודות אפשריות  120קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מתוך 

שהמשתתף במקרה , "משתתפים"בעליהם יוכרזו כאשר , מתכונים הנבחריםל
זה  או לא יעמוד בתנאי הזכאות על פי תקנון/לא יאותר ו בעל המתכון הנבחר

המתכונים )"או לא יגיע מכל סיבה שהיא לאודישן /להשתתף בתחרות ו
  ."(החלופיים

 3.1.4 סעיף את מכסת הרישום מעבר לאמור בלשנות עורכת התחרות רשאית  .3.1.6
 3.2.2 וכן לקיים את האודישנים עם מספר אנשים שונה מהאמור בסעיף , לעיל
עורכת התחרות שומרת לעצמה , בנוסף. י שיקול דעתה הבלעדי"עפ והכל, להלן

י שיקול "התאריכים ושעות האודישנים עפ, סניפיםאת הזכות לשנות את ה
או דרישה כלפי /או טענה ו/ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו, דעתה הבלעדי

 .עורכת התחרות בשל כך

 

 אודישנים .3.2



 

 

תקיים עורכת התחרות בכל אחד הנבחרים לאחר סיום בחירת המתכונים  .3.2.1
ת אאך ורק להכין  המשתתפיםיידרשו מסגרתם ב, מהסניפים אודישנים

 .בתקופת ההרשמה המתכון אשר שלחו

סניפים כל אחד מהבהאודישנים יתקיימו  01.09.11 – 03.08.11בין התאריכים  .3.2.2
 21:00 – 15:00בין השעות בלבד חמישי -ימים רביעיבהמשתתפים בתחרות 

 9 יידרשו  הםב ,סבבים 3תקיימו ימימי האודישנים בכל יום  "(.האודישנים)"
 (לפי העניין)או המתכון החלופי  נבחרמתכון האת ה לבשל/להכיןמשתתפים 

 . לעיל 3.1.1 כאמור בסעיף  נשלח על ידםש

או מי מטעמה תיצור קשר עם כל /עורכת התחרות ועובר לביצוע האודישנים  .3.2.3
במהלך תקופת נמסרו על ידו מהמשתתפים בהתאם לפרטים אשר אחד 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע אותו ,לעיל 3.1.1 כאמור בסעיף , ההרשמה
 . ("המועד הקובע)" שלו ןהאודיש םיתקייו לגבי הסניף והשעה ב

לסניף המלא והבלעדי  ועל חשבונוכל משתתף יידרש להגיע באופן עצמאי  .3.2.4
לא תתאפשר . הקובע במועד תחרותי עורכת ה"המשתתף בתחרות אשר נקבע ע

אלא על ידי , או בשעות קיום האודישן בין הסניפים השוניםאו שינוי החלפה 
  .או מי מטעמה וביוזמתה/עורכת התחרות ו

ניסיונות  3נוצר איתו קשר טלפוני לאחר זכאותו של משתתף אשר לא  .3.2.5
או מי מטעמה יידרשו /מבלי שעורכת התחרות ו, מכל סיבה שהיא)התקשרות 
הגיע במועד הקובע או משתתף אשר לא /ו( ודעה בתא הקולילהשאיר ה

חלופי אשר מתמודד ותיערך פניה במתכונת דומה ל, להשתתף באודישן תיפסל
והוא , הנבחריםמתכונים מעבר להמשוקלל הגבוה ביותר קיבל את הציון 

והוראות תקנון זה יחולו על המתכון החלופי , לצורך תקנון זה ייחשב משתתף
 . יים המחויביםבשינו, שלו

בהצגת מספר מזהה אשר יישלח לכל משתתף ותנה הכניסה לאודישנים ת .3.2.6
או בהצגת אישור כניסה אשר יישלח לכל משתתף באמצעות , באמצעות מסרון

 .עובר לאודישנים ל"דוא

ציוד ייעודי שאושר להכנת המתכון כל משתתף לרשות תעמיד  תחרותעורכת ה .3.2.7
המצורף לתקנון זה ומהווה  'נספח במפורט בכ ,(לפי העניין)הנבחר או החלופי 

ממגוון מוצרי  ולצורך הכנת יםמצרכים הנדרשוכן , חלק בלתי נפרד הימנו
לעורכת התחרות יוקנה שיקול הדעת הבלעדי באשר לאספקת . שופרסל

או הנבחר י המשתתף במתכון "ע ושפורט אלהל יםציוד חלופי/כליםמצרכים ו
או תביעה /מהמשתתפים לא תהיה כל טענה וולמי , לפי העניין, שלוהחלופי 

לא , למען הסר ספק. או דרישה כלפי עורכת התחרות ואי מי מטעמה בשל כך/ו
י משתתף "עיינתן אישור להכנסת ציוד עבודה והגשה אישי ולכל שימוש בו 

 . במהלך התחרותכלשהוא 

 תוך, לפי העניין, או החלופיהנבחר המתכון מנות של  2המשתתף יידרש להכין  .3.2.8
 השופטיםחבר לטעימת  מתכוןהכנת הלצורך , דקות 60פרק זמן שלא יעלה על 

 .כהגדרתם להלן, והטועמים

, י חבר השופטים"ע (לפי העניין)או חלופי  נבחרבתום כל סבב ייבדק כל מתכון  .3.2.9
המתכון ינוקד . בפרט 'אבנספח בכלל ובכפוף לעמידתו בתנאי תקנון זה ו

 : הבאים בהתאם לקריטריונים

סדר וניקיון במהלך , מקוריות, תחכום, יעילות: ופן הכנת המנהא .3.2.9.1
 ;(נקודות 15עד )הכנת המתכון 

  ;(נקודות 25עד )ריח , מראה סופי .3.2.9.2

  ;(נקודות 40עד )טעם  .3.2.9.3

 20עד )אישית של חבר השופטים מהמתכון ואופן הכנתו  התרשמות .3.2.9.4
 .(נקודות

 



 

 

 מהשקלול הסופי 70%הניקוד אשר יינתן על ידי חבר השופטים יהיה בשווי של  .3.2.10
 .של אותו מתכון 

התחרות תבחר מתוך לקוחות  מפעילת, בנוסף על הניקוד של חבר השופטים .3.2.11
או החלופיים  הנבחריםלצורך טעימת המתכונים , לקוחות 3הסניף הרלבנטי 

: להלן)וניקודם , י המשתתפים בסבב רלבנטי"שהוכנו ע (לפי העניין)
המתכון המזכה שיטעמו על פי ראות הטועמים יידרשו לנקד את "(. הטועמים"

הניקוד אשר . עיניו בהתאם לקריטריונים שיופיעו  על גבי טופס שיינתן להם
 .מהשקלול הסופי של אותו מתכון 30%י הטועמים יהיה בשווי של "יינתן ע

בעלי המתכונים הנבחרים יקבלו תווי קנייה של עורכת , בתום האודישנים .3.2.12
וזאת בין אם הוכרזו כזוכי האודישנים , ערך נקוב₪  150בסך של התחרות 
ואילו בעלי המתכונים החלופיים , או לאו( כהגדרת מונח זה להלן)בסניפים 

למען הסר . ערך נקוב₪  50בסך של יקבלו תווי קנייה של עורכת התחרות 
בהתאם , בעל מתכון חלופי אשר נבחן באודישן חלף בעל המתכון הנבחר, ספק

 150בסך יהא זכאי לתו קנייה של עורכת התחרות , לעיל 3.1.5 להוראות סעיף 
 .ערך נקוב₪ 

או בעלי המתכונים /תווי הקנייה אשר יחולקו לבעלי המתכונים הנבחרים ו .3.2.13
ומימושם יהיה בכפוף לתנאי , החלופיים יהיו בתוקף לשנה מיום קבלתם

 .ף להםאו בעלון המצור ם בגב התוויםניהמימוש המצוי

 

 תחרות חצי גמר; האודישנים בסניפיםתחרות  .3.3

י חבר השופטים משתתף אחד מכל סניף "ייבחר ע, עם תום האודישנים .3.3.1
( לפי העניין)שהוכן על ידו או החלופי הנבחר אשר המתכון  בתחרותהמשתתף 

 15 .נקודות אפשריות 100קיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מתוך 
 . "האודישנים בסניפיםזוכי ": ביחד, ןל יכונו להל"הזוכים הנ

של עורכת  ווי קנייהיהא זכאי לת ,האודישנים בסניפיםמבין זוכי כל זוכה  .3.3.2
אשר תנאי , ערך נקוב₪  1,000בסך של תווים או כרטיס /ו התחרות בלבד
פרס )" המצורף לובעלון או /ועצמו מוטבעים על גבי התו המימוש שלו 

  ."(האודישנים בסניפים

, נוספתתחרות  מהלך חודש ספטמברבתיערך  האודישנים בסניפיםזוכי  בין .3.3.3
בה יידרשו זוכי , י עורכת התחרות"באופן בלעדי עמיקום אשר ייקבע מועד ובב

לפי )או החלופי  הנבחרמתכון אחר מהמתכון  להכין האודישנים בסניפים
, להלן 'אונספח  לעיל 3.2.8  – 3.2.4 בתנאים המפורטים בסעיפים ( העניין

ומתכון זה ייבחן באותם , "(תחרות חצי הגמר") בשינויים המחויבים
 . לעיל 3.2.11  – 3.2.9 קריטריונים המפורטים בסעיפים 

חצי הגמר תחרות משתתפי י הגמר יידרשו כתנאי להשתתפות בתחרות חצ .3.3.4
ימים  3עד ן אותו הם מתכוונים להכין בתחרות חצי הגמר לשלוח את המתכו

 מסרל שתי"לכתובת דואבפרס האודישנים בסניפים מרגע ההודעה על הזכייה 
בהתאם לתנאים המפורטים זאת ו, או מי מטעמה/י עורכת התחרות ו"עלהם 

 . בתקנון זה

את הציון י חבר השופטים "עאשר קיבלו  ם בסניפיםהאודישניזוכי  5 .3.3.5
יעלו , בתחרות חצי הגמרנקודות אפשריות  100 מביןהמשוקלל הגבוה ביותר 

י שיקול דעתה "עפ, עורכת התחרות תהא רשאית, על אף האמור .לשלב הגמר
 . זוכי האודישנים בסניפים אשר יעלו לשלב הגמרלשנות את מספר  , הבלעדי

 

 הגמר .3.4

במיקום ובשעה אשר ייקבעו במהלך  2011במהלך חודש ספטמבר רך הגמר ייע .3.4.1
, במהלך הגמר .או מי מטעמה/התחרות על ידי עורכת התחרות ותקופת 

או הנבחר יידרשו הזוכים בתחרות חצי הגמר להכין מתכון אחר מהמתכון 



 

 

בתנאים  או המתכון אשר זיכה אותם בתחרות חצי הגמר, (לפי העניין)החלופי 
, בשינויים המחויבים, להלן 'אנספח לעיל ו 3.2.9  – 3.2.4 בסעיפים המפורטים 

 3.2.9 והמתכון אשר יוכל בגמר ייבחן באותם קריטריונים המפורטים בסעיפים 
 .לעיל 3.2.11  –

ה ביותר מבין ואת הציון המשוקלל הגבחבר השופטים הקנה לו המשתתף אשר  .3.4.2
תווי קניה  יקבלזוכה התחרות ".תחרותהזוכה "נקודות אפשריות יוכרז כ 100

י שיקול "עפ, עורכת התחרות תהא רשאית. ערך נקוב₪  60,000בסך כולל של 
שמימושם יפרס  של תווי הקניה כךלהגביל את אופן המימוש דעתה הבלעדי 

 .ערך נקוב תווי קניה לשנה₪  12,000 -שנים ממועד הזכיה  5למשך תקופה של 
 "(. הפרס הגדול)"

 

 הפרס .4

והפרס הגדול  האודישנים בסניפיםפרס , לעיל 3.2.12 תווי הקנייה המפורטים בסעיף  .4.1
 . פרסים 496לקו עד במסגרת התחרות יחו". ים/הפרס: "ביחד, יכונו להלן

עורכת . מרגע קבלת הפרס הזוכה נושא באחריות המלאה והבלעדית לגבי הפרס  .4.2
גניבה או השחתה של , אובדןאו תנפיק פרס חלופי במקרה של /התחרות לא תחליף ו

 . הפרס מכל סיבה שהיא

כפופה להוראות פקודת מס הכנסה ותקנות , חלוקת הפרס לזוכה כמפורט בתקנון זה .4.3
ג "התשס, (הגרלות או פעילות נושאת פרסים, ניכוי מתשלום בשל הימורים)ה מס הכנס

, אם יחולו, יםהפרסניכוי או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על , מס כל, לפיכך .2003 –
, על פי דיןתהא מחויבת לכך  שעורכת התחרותככל . וובאחריות הזוכהישולמו על ידי 

 .לרשויות המסהזוכה והפרס יועברו פרטי 

לאחר דבר עבודה  ימי 5תוך יצרו קשר טלפוני עם כל זוכה  מפעילת התחרותנציגי  .4.4
הודעה בדבר . שהזין באתר בעת הרישום לתחרותלפי מספר הטלפון היוודע הזכייה 

י הזוכה במועד "בהתאם לכתובת שנסרה ע הזכייה תישלח לכל זוכה גם בדואר 
ככל שלא נוצר קשר טלפוני . ילהרשמתו ככל שנוצר קשר טלפוני עם הזוכה כאמור לע

ומבלי שמפעילת , מכל סיבה שהיא, ניסיונות התקשורת 5עם זוכה מסוים לאחר 
תיפסל זכאותו של אותו זוכה לקבלת , התחרות תידרש להשאיר הודעה במענה טלפוני

 .ופרס זה לא יחולק, הפרס

את  וביצעזוכי האודישנים יידרשו ליצור קשר עם מנהל הסניף בו , לשם קבלת הפרס .4.5
בעת קבלת הפרס יש להזדהות . האודישנים ולתאם איתו את מועד קבלת הפרס

  .באמצעות תעודה מזהה

אשר יציג ייפוי כוח חתום , י מיופה כוחו"י הזוכה עצמו או ע"קבלת הפרס תתבצע ע .4.6
 . מיופה הכוח יידרש להציג תעודת מזהה שלו ושל הזוכה. י מיופה כוחו"י הזוכה וע"ע

טרם , באמצעות אפוטרופסו החוקיעורכת התחרות יחויב למסור ל קטין שהינוזוכה  .4.7
 .לעיל את מסמך ההסכמה כאמור, פרס וכתנאי לקבלתוהקבלת 

את עמידתו בתנאי תקנון זה , עורכת התחרות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה .4.8
 . ואת זכאותו לפרס בכל דרך על פי שיקול דעתה

 

 שימוש בנתונים; פרסום .5

 ,רסם את שמולפתהיה רשאית  עורכת התחרות, בכתב הזוכהף לקבלת הסכמת פובכ .5.1
לרבות לצרכי פרסום ושיווק , מדיה שהיאכל ב משתתףשל הולפרסם את פרטיו  םלצל

או החזר הוצאות /או תגמולים ו/מבלי שתהיה מחויבת לשלם תמורה ו, מטעמה
 . כלשהן

 

 איסור השתתפות .6
אשר קשורים  עורכת התחרותעל עובדי , פטיםההשתתפות בתחרות אסורה על חבר השו

  .(וכן בני משפחותיהם של כל אלה)התחרות  מפעילתעובדי , במישרין לעריכת התחרות



 

 

 

 שונות .7

של או אתר הבית /או אתר ההרשמה לתחרותו/מאקו ובאתר תקנון התחרות יפורסם  .7.1

אמה מקרה של סתירה או אי הת בכל www.shufersal.co.ilבכתובת  עורכת התחרות
תגברנה הוראות , התחרותכלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר 

 .לכל דבר ועניין, תקנון זה

-info@targetל לכתובת "דואבאמצעות  סיון הור' גבלפנות ללשאלות ובירורים יש  .7.2

market.co.il. 

, שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תקופת התחרות עורכת התחרות .7.3
מכל סיבה , נות את תנאי התחרות או לבטל את התחרות כולה או חלקה בכל עתלש

 .וללא הודעה מוקדמת הבלעדי לפי שיקול דעתהשהיא והכל 

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס לזוכה במידה  .7.4
 . או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה/ויימצא שאותו זוכה נהג במרמה ו

, ואו חלק וכול, שומרת לעצמה את הזכות להחליף את סוג הפרס עורכת התחרות .7.5
מבלי שלזוכה תהיה כל טענה כלפי , לפרסים בעלי ערך דומה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 .עורכת התחרות

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון  .7.6
 . זה

, י חבר השופטים הינה סופית"זוכה עהמשתתפים בתחרות מאשרים כי בחירת ה .7.7
או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של /בלתי ניתנת לתביעה ו, חלוטה

 עורכת התחרותאו תביעה כלפי /דרישה ו, כלשהוא בתחרות עילה לכל טענה משתתף
 .או שיבושים בעריכת התחרות/או מי מטעמה לרבות במקרה של טעויות ו/ו

 .ניתנים למימוש בהתאם לתנאים הכללים של תווי הקנייה נשוא התחרות הפרסים .7.8

האחראית לפעילות זו הינה עורכת התחרות בלבד על כל המשתמע והנובע מכך בהתאם  .7.9
מ וכן מפיקת התכנית גיל "שידורי קשת בע, כי משדרת התכנית, מובהר. לתקנון זה
מכל סוג ומין , אינן עורכות את התחרות ואין ולא תהיה להן כל אחריות, מ"הפקות בע

 .בקשר לתחרות או לאמור בתקנון זה

או /עורכת התחרות לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לזוכה כלשהו ו .7.10
שימוש , בגין ההשתתפות בתחרות, לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף

לא לזוכה . או בגין הזכייה בפרס/ו, ציוד שיסופק במסגרתהאו /כלים ובמצרכים או ב
, או דרישה כלפי עורכת התחרות בכל הקשור לתחרות/או תביעה ו/תהיה כל טענה ו

 . בכפוף להוראות תקנון זה

בתחרות הם  ףהשתתהזכאים ל( לפי העניין)או החלופיים הנבחרים המתכונים מכלול  .7.11
או /ו עורכת התחרות. במערכת של עורכת התחרותאשר נקלטו בהצלחה ומצויות  אלו

נזק שייגרם כתוצאה מכשלים טכניים  אחראים באופן כלשהוא לכל מי מטעמה אינם
התחברות ועיכובים , או בשל תקלות תקשורת/ו המתכוניםכלשהם במערכת בה נקלטו 

או פרטי  מתכוניםהושמדו או שובשו , טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו
 . בתחרות המשתתףלרבות עובדת השתתפותו של , או חלק מהםהמשתתפים 

זה יהיה אך ורק בבית המשפט  לתחרותהשיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור  מקום .7.12
 .המוסמך בעיר תל אביב

 
 
 
 



 

 

 הנחיות להכנת המתכון –' אנספח 

בהתאם ) המצרכים הדרושים לרבות כלי הבישול וההגשהובכלל זה )שליחת מתכון  .1
לתי המצורף לתקנון זה ומהווה חלק ב, להלן 'נספח בובכפוף לציוד המפורט ב

אופן הכנה וצורת , ((י עורכת התחרות לצורך התחרות"אשר יועמד ע, נפרד הימנו
  .באתרהמופיעות בתקנון זה ולפי ההנחיות תתבצע הגשה 

המתכון הינו פרי יצירתו ומתחייב ש מאשר, המתמודד מצהיר, בהשתתפותו .2
  .המקורית של המתמודד

לרבות ) ברוטו  דקות 60 לא עולה על ןשזמן הכנתמהמתכון  ותמנ 2נדרש להכין  .3
 הכליםוכן באמצעות , המצרכים שפורטו באתרבאמצאות  ןוניתן להכינ( הגשתה
 . המצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'נספח בהמפורטים בוהציוד 

מנה חלבית . דגיםאו /ופרווה או /ו על כל מרכיביה מנה בשרית בלבדהמתכון יכלול  .4
 . אינה אפשרית להכנה

  .או אחרונה, עיקרית, מנת ביניים, מתכון יכול להיות מנה ראשונהה .5

   .המנה יכולה להיות מורכבת ממספר מתכוני משנה או ממתכון אחד ויחיד .6

  המתכון אינו יכול להיות משקה .7

באחריותו של . המשתתף בתחרותהסניף המרכיבים להכנת המתכון יהיו מתוך  .8
 .עילותהמתמודד לוודא המצאות המוצרים טרום הפ

 . רכיבי המנה יהיו כשרים .9

המתאים לארבע " ביתי"המתכון שיוכן יהיה מתכון  - הנחיות אודות גודל מנה .10
 נפשות בקירוב

השופטים בכלי הבישול או בצלחת  לחבריציג המשתתף , את המתכון המוכן .11
 .לבחירתו, אישית

 או עוברי/ו טעימה לקוניםבאופן עצמאי חל איסור חמור על המתחרים לחלק  .12
 .המשתתף בתחרות בו מתבצע האודישןבסניף  אורח

 
 



 

 

 רשימת כלים וציוד –' נספח ב
 

 פ"חד כלי הגשה ציוד חשמל ציוד כללי
 נייר ניגוב צלחת מנה עיקרית מעבד מזון 'ל 5סיר  

 כפפות לטקס צלחת מנה ראשונה מיקסר 'ל 3סיר 

 נייר כסף צלחת מרק  בלנדר ('סוטג)סיר שטוח 

 נייר אפייה כוס יין  דר מוטבלנ סיר פסטה

 ניילון נצמד כוס קפה לבנה עם ידית מטגנת מחבת עמוקה

 מטליות ניגוב מזלג 'ל 23תנור  33מחבת 

 מפיות סכין קומקום 32מחבת 

 צלחות פשוטות לטעימה כפית כירה חשמלית כפולה 33מחבת 

 מזלגות "לעוגה" 32מגש עגול  מיקסר ידני פשוט מחבת פסים

 כפיות מגש מלצר לטעימות   נוני ווק בי

 תבנית עמוקה לתנור     'ל 5.5כד 

 תבנית עגולה לתנור     כוס מידה/ כד 

 תבניות אינגליש קייק     משקל דיגיטלי

 קוקוטים     'ק      5ס 'קערה מ

 9צלחות קוטר      3ס 'קערה מ

 מגש אובלי גדול     3ס 'קערה מ

 שקיות זבל     2ס 'קערה מ

 מגש אובלי גדול     קרשי חיתוך 

 סט סכינים

 סכין מסור

 קולפן ירקות

 מצקת רגילה

 מצקת קטנה

 מטרפה

 כף חלוקה

 מזלג בשר

 מלקחיים

 פלטה

 (צדדים 2)פומפיה 

 לקקן

 מארוך

 כפות עץ

 (גדלים 3)מסננת דקה 

 מסננת גסה

 מברשת מריחה

 תבנית שטוחה לתנור

 תבנית עמוקה לתנור

 מבער

 פינצטה

 שיקר

 פותחן קופסאות

 
 

 

 

 

 


