
 

 על-פעילות הישראלי היפה בשיתוף אל  –תקנון 
 
 

 לתנאי תקנון זה ףהמשתת םמסכיהשתתפות בפעילות ב
 הגדרות .1

 

לספר  יתבקשופעילות נושאת פרס במסגרתה המשתתפים                                 פעילות""
על מעשה טוב אותו עשו למען אדם או קבוצת אנשים לנו 

ללא כל תמורה. את הסיפור שלהם המשתתפים יעלו לאחד 
 Instagramרשתות המדיה ב שלהם חשבון המשתמשעמודי מ

פוסט עם הסיפור המלא בצירוף צורת , בfacebookאו 
ב. בפוסט על המשתתף התמונה המזוהה עם המעשה הטו

שבה עלה  רשתעל באותה ה-ועמוד אל  makoלתייג את עמוד 
החשבון בו #הישראלי_היפה.  :אשתגהההפוסט בצירוף 

הסיפור המרגש עולה הפוסט צריך להיות ציבורי. 
לפי שיקול  יזכה את המשתתף בפרסוהמשמעותי ביותר 
 . דעתה של קשת בלבד

את כל הסעיפים קיימו ובפעילות  פושהשתת או גולשת גולש "ף"משתת
   בהתאם להוראות תקנון זה.המחייבים 

ראול מרחוב  51-178635-2 חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ. "קשת"
 .רמת החייל, תל אביב 12ולנברג 

על נתיבי אוויר לישראל בע"מ. משרד ראשי, נמל תעופה בן -אל "נותן החסות "
  . 70100מיקוד  41גוריון ת.ד.

 
 www.mako.co.il  אתר האינטרנט""

בחר ע"י יעל, ליעד באירופה אשר י-כרטיס טיסה אישי מתנת אל "הפרס"
בלבד, בכפוף  O / Uכרטיס הטיסה תקף על מחלקות רישום הזוכה. 

ליציאות מהארץ עד  ,כולל מיסים 450$לזמינות המחלקות ו/או עד 
 . כל סכום מעל הסכום הנקוב ישולם ע"י הזוכה.31.12.20תאריך 

אפשרות עוד יפקע תוקף הכרטיס ולא תהיה  31.12.20 -לאחר יום ה
 או פיצוי כספי כלשהו. חלופילממש את הזכייה או לקבל פרס 

 הכרטיס הוא לטיסות אל על הישירות לאירופה וחזרה בלבד.
החלפה, להסבה או שדרוג, לכרטיס הטיסה הוא אישי, אינו ניתן ל

 ו/או מזומן. לא יוחזר בגינו כל אחר להמרה לכל פרס
הוא כפוף לתנאי  ,לא ינוצל, במלואו או בחלקושסכום שהוא במידה 

 .מועדון אפשר צבירת נקודותמאינו ו תייריםכרטיס מחלקת 
                                      

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .1.1
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההינ החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים .1.2

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.  .1.3

 

 כללי -פעילות ה .2

תאריך ב יום ג' ועד )מועד תחילת הפעילות( 14.01.2020מיום ג'  החלתקופת הפעילות  .2.1
 הפעילות(.)מועד סיום  28.01.2020

ו/או לקצר את תקופת  ו/או לשנות ו/או להשהות מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך .2.2
 .הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי

http://www.mako.co.il/
http://www.mako.co.il/
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 השתתפות בפעילות .3

 יתבקשוהמשתתפים  נושאת פרס במסגרתהתחרות החברה תקיים במהלך תקופת הפעילות,  .3.1
לספר לנו על מעשה טוב אותו עשו למען אדם או קבוצת אנשים ללא כל תמורה. את הסיפור 

 Instagramשלהם ברשתות המדיה  חשבון המשתמששלהם המשתתפים יעלו לאחד מעמודי 
, בצורת פוסט עם הסיפור המלא בצירוף התמונה המזוהה עם המעשה הטוב. facebookאו 

על באותה הרשת שבה עלה הפוסט -ועמוד אל  makoבפוסט על המשתתף לתייג את עמוד 
הסיפור . החשבון בו עולה הפוסט צריך להיות ציבוריבצירוף ההאשתג: #הישראלי_היפה. 

לאחר . יזכה את המשתתף בפרס לפי שיקול דעתה של קשת בלבדהמרגש והמשמעותי ביותר 
למסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל  על המשתתףקשת תיצור איתו קשר ובחירת הזוכה, 

 .תקפה, הכל בהתאם להוראות ולהנחיות

 . אתר האינטרנט הפתוח לכולםההשתתפות תיעשה באמצעות  .3.2

כדי  ציבורי ברשתות החברתיות על המשתתפים להיות בעלי משתמש .3.3
 ואלרבות אישור צה"ל  -ליציאה מהארץ  מלא אישורבעלי ו, שהתיוג ייראה

 תקף.מתאים ו דרכון כל גורם אחר ולרבות 

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע ע .3.4
מכלליות האמור, להסכמתו לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות יפורסם בין היתר, 

. בנוסף, המשתתף ו/או ונותן החסותשל קשת  , ובעמוד הפייסבוקmakoבטלוויזיה, באתר 
רגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או  הזוכה מאשר כי שמו, דבר זכייתו ו/או

מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה )בתכנית 
של קשת  הפייסבוקבעמודי ו ונותן החסותשל קשת  ובפרסומות(, בעיתונות, באתר האינטרנט

 . נותן החסותו

כמו כן, בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו  .3.5
לפרסום ו/או צילום שמו, תמונתו ו/או ווידאו שלו, במסגרת הסיקורים והפרסומים 

סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה. 
 בפרס.

 פרסה .4

המרגש  וסיפורו היהביצע את כל שלבי הפעילות אשר  ייבחר זוכה הפעילותתקופת  בתום .4.1
  .ושיקול דעתה המוחלט קשתהנתונים שברשות פי  על שייקבע כפי, והמשמעותי ביותר

, בכפוף לתנאים בחר ע"י הזוכהיעל, ליעד באירופה אשר י-כרטיס טיסה אישי מתנת אל .4.2
 . שבהגדרת הפרס

ברשת בה הועלה הפוסט, על ידי קשת דרך חשבונו האישי של המשתתף  ייעשהאיתור הזוכה  .4.3
שחשבונו פתוח לכך לדאוג המשתתף הינו האחראי הבלעדי ו, לטובת גביית פרטים מלאים

של קשת ליצור קשר עם  ה. אם לא יעלה בידפרטים מלאים ונכוניםלמתן לציבור ולאחר מכן 
תהיה קשת רשאית לשלול את זכייתו ולבחור זוכה אחר  הזוכה תוך זמן סביר מעת זכייתו,

 .4.1במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  .4.4
בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו 

 באמצעות הפרטים שמסר.לא ניתן לאתר את הזוכה 

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף אם יתן נלא  .4.5
 המשתתף לא מימש את הפרס.

אפשרות ערעור  ללא הפרסהסופי של  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמ קשת .4.6
בעיות  ו/או זכייהלא יישאו באחריות בגין איחור במימוש ה נותן החסותו/או  על כך. קשת

 במימושה.

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות  הקשת שומרת לעצמ .4.7
 את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
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המשתתפים,  .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או לטיב הפרס תאחראי םקשת אינ .4.8
מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק,  הו/או כל מי מטעמ קשת , פוטרים אתלרבות הזוכה

קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס 
לא יהיו  נותן החסותו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. קשת ו/או 

 מימושו.-ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אילכל נזק ו/או עלות  םאחראי

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .4.9
 לבטל את מסירת הפרס.

רשאית שלא למסור את הפרס  אמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת תה .4.10
 אינו כדין, מכל בחינה שהיא.שעבירה או במעשה לידי מי שהגיע אליו במעשה 

 

 

 

 כללי .5

ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  ף, מאשר ומצהיר המשתתםבפעילות מסכי תתפותשהב .5.1
קרא שלא החל בהשתתפות בפעילות בוגם אם  ללא כל סייג את הוראותיו והתקנון ומקבל עלי

ויחייבו לכל דבר  וו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי ףהמשתת םמסכי ,את התקנון
 ועניין. 

באופן כלשהו  יהיו אחראיםולא  םאחראי םאינ םמי מטעמו/או  נותן החסות ו/או קשת  .5.2
לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על 

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקיםבאחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  יישאוכל רכיביהן ולא 
ו/או  , במישרין ו/או בעקיפיןפעילותבקשר עם ההשתתפות ב פיםאשר יגרמו למשתתוכיו"ב, 

 .שנמסר על ידי המשתתפיםהתמונה פרסום המידע ו/או התוכן ו/או בקשר עם 

 הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ה םירשאנותן החסות ו/או  קשת .5.3
  הבלעדי. הבתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

, על פי שיקול פעילותמהאת הזכות לבטל חלקים  םלעצמ יםשומר נותן החסות ו/אוקשת  .5.4
במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע  ם,דעת

באופן פעילות ה שיש בה כדי למנוע עריכת אופעילות ב להשתתףממשתתפים את היכולת 
 תקין.

 לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוטפעילות לכל משתתף שהוא ב .5.5
נזק ישיר ו/או  לעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכ ו/או נותן החסות קשת

עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת 
 .משתתף

קשת תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  .5.6
ך ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהל

במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל הפעילות, בין אם צוינו 
 .כך

 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי שידורי קשת בע"מ, נותן החסות ובני משפחותיהם.  .5.7

מכל אחריות בגין ואינסטגרם ת פייסבוק והמשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא משחרר את חבר .5.8
 השתתפותו בפעילות. 

אינה מממנת ו/או או אינסטגרם המשתתף מצהיר ומתחייב כי הובא לידיעתו כי פייסבוק  .5.9
 תומכת ו/או מנהלת את הפעילות.

 


