
 2גמר מאסטר שף " הטועם המאה"לפעילות " יום חדש"תקנון 
 כללי .1

להסדיר ולקבוע את הכללים שעל פיהם תתנהל פעילות  אמטרתו של תקנון זה הי 1.1
הזמנה משתתפים נבחרים  2יתמודדו המשתתפים בפעילות שבסופה יקבלו לפיה 

שיתקיים במסגרת תוכנית הגמר של " מבחן הטעימה"מיונים של השתתף באישית ל
: להלן) 2ערוץ , המשודרת במסגרת שידורי קשת" מאסטר שף"העונה השנייה של 

 (."קשת" -ו  "הפעילות"

 .הכל כמפורט בתקנון זה, 23.9.11 -ל 22.9.11הפעילות תתקיים בין התאריכים  1.2

 .לתנאי תקנון זהמשתתף יוכל לקחת חלק בפעילות בכפוף להסכמתו  1.3

 באמצעות הזנת פרטים אישיים בדף הפייסבוק, בעצם השתתפותו בפעילות 1.4
 "יום חדש"של תוכנית הבוקר ( www.facebook.com/YomHadash:בכתובת)

הפקת התוכנית ": להלן)מ "בע. וי.אביב טי"ידי חברת -המשודרת בקשת ומופקת על
מסכים כל משתתף , (450-0440000 מספר)באמצעות הטלאול או  ("יום חדש

וכן מסכים כי כל הוראות , לרבות כל שינוי שייעשה בהם, במלואם לתנאי תקנון זה
 .תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו

להימנע מהשתתפות  , כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, מובהר 1.5
, או בטלאול/ובכלל זה להימנע מהזנת פרטיו האישיים באתר הפייסבוק ו, בפעילות

 .לעיל 1.4כאמור בסעיף 

שומרות  "2מאסטר שף "או הפקת התוכנית /ו" יום חדש"או הפקת התוכנית /קשת ו 1.6
או /תמונתם ואו /תשובותיהם ולרבות , שתתפי הפעילותמעל זכותן לפרסם את פרטי 

בעיתונות  ,אך לא רק ,לרבות, זיה השוניםיפרופיל הפייסבוק שלהם בערוצי הטלוו
או באתרי אינטרנט ובכלל זה גם על זכותן שלא לפרסם /ברדיו ו, וויזיהבטל, הכתובה

 .כלל את פרטי המשתתפים כאמור

 

 תנאי ההשתתפות בפעילות  .2

 :התנאים להלן כלמשתתף בפעילות יהא כל מי שנתקיימו בו  2.1

בפייסבוק ונרשם לפעילות בדף הפייסבוק של ( פרופיל)בעל שם משתמש  2.1.1
משתתף אשר נרשם באמצעות פרטיו האישיים  או/ו" יום חדש"התוכנית 

אישר במהלך תקופת הפעילות ו, (גם אם אין לו פרופיל בפייסבוק)טלאול ב
 .את הוראות תקנון זה

או בעל היתר /שנים והוא אזרח ישראל ו 21במועד תחילת הפעילות מלאו לו  2.1.2
  .כניסה ושהייה תקף בישראל לפי כל דין

 .עמד בכל הוראות תקנון זה 2.1.3

בכל הקשור בהשתתפות " מאסטר שף"בדרישות הפקת התוכנית עמד  2.1.4
 .או בהשתתפות בתוכנית הגמר/ו" מבחן הטעימה"במיונים ל

 

 :מהלך הפעילות .3

 450-0440000לטלאול שמספרו יכול להתקשר , כל המעוניין להשתתף בפעילות 3.1
בבוקר ועד  6:30בין השעות  23.9.11ואשר יהיה פתוח לקבלת פניות המשתתפים ב 

ולהירשם לפעילות " יום חדש"לדף הפייסבוק של התוכנית היכנס או ל בבוקר 9:30
טלפון וכתובת דואר , גיל, שם מלא)אישיים ידי הכנסת פרטים -במסגרתו על

על שאלות הקשורות לעונה השנייה של התוכנית ומענה (( אימייל)אלקטרוני 



התאם להוראות י לחיצה על לחצן אינטרנטי ב"ושליחת הפרטים ע "מאסטר שף"
 .שיימצאו בדף הפייסבוק

בכל . בלבד פעם אחת הכל משתתף זכאי לבצע את ההרשמה לפעילות ולהשתתף ב 3.2
תתעלם המערכת , מקרה בו משתתף יבצע הרשמה לפעילות יותר מפעם אחת

ובמערכת תירשם אך ורק , מההשתתפות הכפולה( לפי העניין)מההרשמה הכפולה או 
 .על ידי תוכנת המחשב הקלטנושבוצעה  האחרונההרשמתו 

3.3  

עלות שיחה  – 450-0440000 שמספרו עלות השתתפות באמצעות הטלאול 3.4
 .סלולרית רגילה

 9:30צעות דף הפייסבוק תתאפשר עד לשעה מההשתתפות באמצעות הטלאול או בא 3.5
 .לא תובאנה בחשבון במסגרת הסינון שיתבצע, פניות שתתקבלנה לאחר שעה זו

( שני) 2עד , "יום חדש"מערכת ידי -על יבחרו, בפעילותמתוך כל המשתתפים  3.6
הבלעדי  וויסוננו על פי שיקול דעת" יום חדש"מערכת שירואיינו על ידי  משתתפים

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור באף " יום חדש"מערכת  .עורך התוכנית של
 .משתתף

 .בבוקר 10:00עד השעה  23.9.11יום שישי מועד פרסום המשתתפים שייבחרו הינו  3.7

יום שישי המשתתפים שייבחרו מבין כל המשתתפים יקבלו הודעה על בחירתם ב 3.8
 .עד לכניסת השבת 23/9/11

לא )יקבלו הזמנה אישית , אם יבחרו, לעיל 3.6שני הצופים שיבחרו כאמור בסעיף  3.9
 שישתתפו הטועמים 100 בין קבוצת מועמדים שמתוכם יסוננולהיות חלק מ( זוגית

ותשודר בערוץ , 11/924/שתתקיים ביום " 2מאסטר שף "במסגרת תוכנית הגמר של 
  .ובפלטפורמות שידור נוספות 2

או הבחירה בשני המשתתפים /מובהר כי ההשתתפות בפעילות ו, למען הסר ספק 3.10
או /השתתפות במיונים למבחן הטעימה ולא מקנה אוטומטית כרטיס , כאמור לעיל

 בלבד אלא מהווה מעבר שלב "מאסטר שף"של  ית הגמרתוכנכרטיס כניסה כקהל ב
 .בסינון של הפקת התוכנית למבחן הטעימה כאמור

לרבות אלא שיעברו לשלב , אין הפקת התוכנית מתחייבת שהמשתתפים בפעילות 3.11
השתתפות , בכל מקרה .אכן ישתתפו בתוכנית הגמר, המיונים למבחן הטעימה

בעמידת המשתתף בתנאי ודרישות הפקת  או בתוכנית הגמר תלויה/במבחן הטעימה ו
 . כפי שיוצגו בפניו במהלך המיונים" מאסטר שף"תוכנית 

 :שונות .4

או לקצר את /שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו" יום חדש"או הפקת /ו קשת 4.1
למשתתפים בפעילות לא תהיה כל טענה ו, תקופת הפעילות וכן לעשות בה שינויים

 .תאו דרישה בגין זא/או תביעה ו/ו

או בשווה /המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה כספית ו 4.2
 או/וזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים עבור מכירת התוכן ב לא כסף לרבות

 או במסגרת פעילות/ו וקדימונים בפרסומות, באתרי אינטרנט, פרסומו בתוכניות
 .וכי הוא הנושא באחריות הבלעדית לתוכן תשובותיו, לקידום התוכנית אחרות

סמכות . ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל, הדין החל בכל הנוגע לפעילות 4.3
, בקשר לפעילותהשיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו 

. יפו-תל אביבבמחוז תהא לבית המשפט המוסמך לחידונים ולהוראות תקנון זה 
במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית 



או חלקי אותה /אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו, או בלתי תקפה/ו
 .או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך/הוראה שבוטלה ו

תף מעוניין בסיוע או תמיכה בכל מקרה בו המשת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 4.4
או תקלה /או הפרעה ו/בכל מקרה של שיבוש ו, טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות

עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר , Facebook -טכנית בפעילות אתר ה
על המשתתף לפרט את בהודעה האלקטרונית . oker@mako.co.ilB: האלקטרוני

, למניעת ספק. או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו/או שיבוש ו/פרטי התקלה ו
או מי מטעמה אחריות /מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו

או /ו Facebook -או תקלה טכנית בפעילות אתר ה/או הפרעה ו/בגין כל שיבוש ו
ין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה וכן א, בפעילות רשת האינטרנט

 -או לתקלה הטכנית בפעילות אתר ה/או להפרעה ו/או פיתרון לשיבוש ו/למתן מענה ו
Facebook . 

בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 4.5
בכוח , יתרבין ה, אשר מקורם, איחור וכיוצא בזאת, שיבוש, משתתף כי כל תקלה

, (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל)מלחמה , עליון
אשר אינם , הפעילותוכן כל ביטול או שינוי במועדי , אסונות טבע, פיגועים, שביתה

, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה, "יום חדש"או בהפקת התוכנית /תלויים בקשת ו
או /או דרישה ו/או טענה ו/או תרופה ו/זכות ו או/ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו

 .תביעה

יום "או את הפקת /קשת ופוטרים את , לרבות המשתתפים הנבחרים, המשתתפים 4.6
הפסד מכל , או דרישה לגבי כל נזק/או תביעה ו/מכל טענה ו או מי מטעמן/ו" חדש

לרבות  המשתתפים. או כל פגם אחר/או איחור בחלוקה ו/שיבוש ו, מין או סוג שהוא
מכל  או מי מטעמן/ו" הפקת יום חדש"או /קשת ופוטרים את  ,המשתתפים הנבחרים

שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת , או תביעה לגבי כל נזק/טענה ו
 . הפעילות
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