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 הגדרות .1

פעילות במסגרתה יתבקשו המשתתפים להעלות לעמוד  פעילות""
מתכוני הגולשים ב"אוכל טוב" מתכון ותמונה של מנת 

 02פסטה שצילמו והכינו. בתום הפעילות יבחרו 
המתכונים המקוריים והמוצלחים ביותר והם יתפרסמו 
בספר דיגיטלי שיפורסם בעמוד הפייסבוק של "אוכל 
טוב". בנוסף, המשתתף ששלח את המתכון המוצלח 

יזכה בסיום הפעילות  (81)וגילו מעל  והמקורי ביותר
  .הגדול בפרס

גולש אשר נכנס לפעילות דרך עמוד הפעילות באוכל  "משתתף" 
 טוב בהתאם להוראות תקנון זה.

רמת  80ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 .18-831871-0 ח.פ ., תל אביבהחייל

)קשת וספק  182578805.ח.פ: , ש. שסטוביץ בע"מ                  "ספק הפרס"
 "(.עורכי הפעילותהפרס ביחד להלן: "

אשר כתובתו היא:  makoפורטל ערוץ ב "אתר אוכל טוב"            
www.mako.co.il 

  עמוד מתכוני הגולשים באתר אוכל טוב         ""עמוד הפעילות           

, שהתמונות משתתפים 02בסוף הפעילות ייבחרו  "הפרס"           
 והמתכונים אשר הציגו היו המקוריים והמוצלחים

ושיקול דעתה הבלעדי של קשת, בחירתה  ביותר, לפי
והמתכונים והתמונות שלהם יתפרסמו בספר מתכונים 

 וד הפייסבוק של אוכל טובדיגיטלי שיפורסם בעמ

 שבעיר פארמהקורס בישול באקדמיית ברילה  " הגדול"הפרס 
הלוך  ,באיטליה, הכולל טיסה לאיטליה לאדם אחד

לילות(  1ימים ) 3ושוב, במחלקת תיירים ושהות של 
בחדר יחיד במלון בפארמה, איטליה, על בסיס פנסיון 

 0285במהלך חודש ספטמבר  ,העברותמלא, כולל 
ריך הקורס עשוי להשתנות(. הקורס אינו פרטי )תא

הכל בהתאם ו ,ומועבר יחד עם קבוצה בשפה האנגלית
רק יובהר, כי  להלן. 1לפירוט המלא המופיע בסעיף 

   יוכל לזכות בפרס זה. 11משתתף מעל גיל 

 פרשנות .0

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .0.8
בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  אחרים כלשהם

 דבר ועניין. 

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .0.0
 פרשנות. 

 התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה. .0.7

 כללי -פעילות ה .3

)יום שידור פרק  העונה הרביעית של מאסטר שף ועד לסיום 21.20.85מיום החל  .7.8
תקופת )להלן: " אוכל טובניתן יהיה להשתתף בפעילות באמצעות אתר  הגמר(,

הא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת ר בזאת כי קשת ת"(. מובההפעילות
 הפעילות בתיאום ובהסכמה עם נותנת החסות.

 בפעילות השתתפות .4

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


לעמוד הייעודי של הפעילות שתתף להיכנס כדי להשתתף בפעילות, נדרש המ .5.8
זין להו ,תמונה של המנהכן פסטה, ומנת מתכון שלו ל להעלותבאתר אוכל טוב, 

  (.מספר טלפוןמייל ושם מלא, )ישיים פרטיו האאת 

הם  לאתר אוכל טוב אשר שהמתכון והתמונה שהוא מעלהעל כל משתתף ל .5.0
או המתכון שאותם העלה,  כן לאשר כי הוא מסכים שאפשר ותמונתוו ,בבעלותו

בספר מתכונים דיגיטלי שתפרסם  ,makoבפרסומות שונות ברחבי אתר יופיעו 
 בעמודי הפייסבוק השונים של האתר./או קשת ו

לרבות ובלא בהשתתפות בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה,  .5.7
הפעילות העלה לעמוד שלפרסום שמו, המתכון והתמונה  ,לגרוע מכלליות האמור

)לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת( באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של 
הפעילות , בספר דיגיטלי שיפורסם על ידי קשת, ו/או בכל מדיה סלולרית ו/או 

והכל  ,מדיה אחרת וכן בפרסומות ברחבי האתר ובפייסבוק ובשידור טלוויזיוני
תף ו/או למי מטעמו ו/או מבלי שהמשתתף יקבל על כך תמורה כלשהי. למשת

לצדדים שלישיים הקשורים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קשת ו/או מי מטעמה 
 .ו/או לפרסומים כאמור בפעילות והשתתפותלבקשר 

המשתתף כי הוא בעל כל מאשר  לאתר אוכל טוב, בהעלאת התמונה והמתכון .5.5
שימוש. כמו  או כי קיבל רישיון מבעליהם לעשות בהם ,הזכויות במתכון ובתמונה

 אין במתכון או בתמונה שהוא מעלה במסגרת הפעילות כיכן, המשתתף מאשר 
משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון 

 הרע וחוק העונשין.

בספר  ,התמונות והמתכונים שיועלו על ידי המשתתפים יפורסמו באתר אוכל טוב .5.1
, ו/או לעמוד הפייסבוק של אוכל טוב בתום הפעילות המתכונים הדיגיטלי שיעלה

, לפי התמונות הטובות ביותר. בגלריית תמונות בעמוד הפייסבוק של מאסטר שף
יפורסמו גם בכתבות ובפרסומים שונים ברחבי  שיקול דעתה הבלעדי של קשת,

 האתר.

או  םמודגש כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את התמונות והמתכונים, כול .5.8
תהא רשאית לפרסם רק חלק מהתמונות והמתכונים, לפי שיקול היא ו, םחלק

 דעתה הבלעדי. 

רשאית להסיר כל תמונה ומתכון שהועלתה במסגרת הפעילות ואינה תהא קשת  .5.3
הולמת או ראויה או פוגעת בתקנת הציבור או מפרה כל דין או אינה עולה בקנה 

יהיה רשאי  אחד עם תנאי תקנון זה. משתתף שהעלה תמונה כאמור, לא
 להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.

על שפה נאותה וכי לא  כי ישמורבהשתתפות בפעילות, מקבל על עצמו המשתתף  .5.1
שעלול להפר כל דין ו/או  ,עלה לאתר הפעילות כל תוכן מכל מין וסוג שהואי

הוראה של תקנון זה ו/או את תקנון אתר הפעילות, לרבות תכנים שעלולים להפר 
מבלי לגרוע  .וע בזכויות של כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחרו/או לפג

בעל אופי מיני,  וכןתהמשתתף מתחייב כי לא יעלה מכלליות האמור, 
פרובוקטיבי, בלתי נאות, פוגעני, מעליב, אלים, גזעני, מבזה, משפיל, חומר 

ים מהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או המהווה הפרה של זכויות יוצרה
פרסום אסור בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור  ו/או זכות קניינית אחרת,

  ו/או כל חומר ו/או קישור לחומר בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי אחר. אחר,

האחראי הבלעדי בכל הקשור הוא בהשתתפות בפעילות, מאשר המשתתף כי  .5.4
צד ג' רם ללכל נזק שיג והוא האחראי הבלעדילתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר, 

הפעילות כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לזכויות כלשהו ו/או לעורכי 
בתכנים אלו ו/או לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור 

לא יישאו בשום אחריות לגבי תביעות  םהפעילות ו/או מי מטעמ יעורכ. לאתר
 . בקשר לזכויות בהם לא רק,, אך לרבות ,בקשר לכל תוכן שהועלה לאתר כאמור

כל אדם אחר לאפשר יפעיל או יכי לא בהשתתפות בפעילות, מתחייב המשתתף  .5.82
, קוד ות מכל סוג שהואחשב או כל אמצעי אחר )לרבות תוכנל כל יישום מיהפעל

וכו'( לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר )כולם או 



וסף או מאגר שיכילו את תכני האתר, כולם או חלקם( ו/או לשם יצירת לקט, א
 חלקם, ו/או לשם השפעה כלשהי על תוצאות הפעילות. 

 הפרס ומימושו .5

, שהתמונות והמתכונים אשר הציגו היו משתתפים 02בסוף הפעילות ייבחרו  .1.8
הבלעדי של קשת, שיקול דעתה בחירתה ו ביותר, לפי המקוריים והמוצלחים

מתכונים דיגיטלי שיפורסם בעמוד פרסמו בספר והמתכונים והתמונות שלהם ית
של אוכל טוב. יובהר, כי קשת אינה מתחייבת לפרסם בספר ייסבוק הפ

המתכונים את המתכון והתמונה שהעלה המשתמש והיא שומרת לעצמה את 
הזכות לפרסם במקום התמונה שנשלחה על ידי המשתמש, תמונת אילוסטרציה 

 לבחירתה.  

מתכון ששלח היו המוצלחים והמקוריים ביותר, לפי אשר תמונתו וה המשתתף .1.0
בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של קשת, יזכה בקורס בישול באקדמיית ברילה 

 "(. הפרס הראשון)להלן: " באיטליה שבעיר פארמה

 .11יובהר, כי בכל מקרה, הזוכה בפרס הראשון יהיה משתתף בגיר, מעל גיל  .1.7

יה לאדם אחד הלוך ושוב, בטיסת כרטיס טיסה לאיטל :כולל הפרס הראשון .1.5
לילות( בחדר יחיד  1ימים ) 3שהות של  ,צ'רטר או טיסה אחרת במחלקת תיירים

, והשתתפות העברותבמלון בפארמה, איטליה על בסיס פנסיון מלא כולל טיסה ו
הינו . הקורס 0285במהלך חודש ספטמבר  בקורס בישול באקדמיית ברילה,

ואין התחייבות כי הקורס מתאים לשומרי  ומועבר בשפה האנגלית, קבוצתי
  כשרות.

תאריך הקורס עשוי להשתנות. במידה ולא יוכל זוכה הפרס לממש יובהר כי  .1.1
ינסה ספק הפרס למצוא אותו בתאריך הנבחר שייקבע על ידי ספק הפרס, 

  .אין התחייבות כי הדבר יתאפשראך  תאריך חלופי,

תהיה סופית וחלוטה ולא ניתן יהיה החלטת קשת בבחירת הזוכה בפרס הראשון  .1.8
לא תהא מנומקת ותהא תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של  לערער עליה. ההחלטה

 קשת. 

של  ולאחריה ייבחרו, לפי שיקול דעתה הבלעדי בנוסף, במהלך תקופת הפעילות .1.3
ם יפורסמו בכתבות מתכונים ותמונות של משתתפי הפעילות, והקשת, 

  ובעמוד הפייסבוק. mako ובפרסומות שונות ברחבי אתר

הבלעדי, להחליף  םשמורה הזכות, בכל עת, ולפי שיקול דעתלעורכי הפעילות  .1.1
ולזוכה לא  לפרס בעל ערך דומה, ו/או לשנות את הפרס ו/או את מועדי מימושו,

     .תהיה כל טענה בקשר לכך

-פתח 1ברח' השחם  ספק הפרס, הפרס הראשון יחולק לזוכה הראשון במשרדי .1.4
 שסטוביץ ספק הפרסלהתייצב בעצמו במשרדי  בפרס הראשון הזוכהעל ה. תקוו

 הודעת הזכייה.  קבלתיום ממועד  72לא יאוחר מאשר וזאת לצורך קבלת הפרס, 

הפרס יימסר לזוכה במסירה אישית, לפי תיאום שייעשה מולו בלבד. עורכי  .1.82
ו/או  הפעילות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את אופן ההודעה על הזכייה

 את אופן מסירת הפרס לזוכים.

 כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להציג תעודה מזהה, וכן לחתום על הצהרה .1.88
, שבה יאשר הזוכה כי קיבל לידיו את הפרס עורכי הפעילותבנוסח שייקבע על ידי 
בקשר עם הפעילות, וכן כי  עורכי הפעילות ו/או מי מטעמםוכי אין לו טענות כלפי 

ופרטיו המלאים לציבור  , תמונתום את שמולפרס ורכי הפעילותלעהוא מאשר 
. פרסום דעתם הבלעדי של עורכי הפעילותבכל אמצעי תקשורת לפי שיקול 

כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות. בעצם ההשתתפות במבצע 
 נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.

ידי קשת באמצעות פרטי התקשרות אותם הזין איתור הזוכה ייעשה על  .1.80
המשתתף בעת שנרשם לפעילות. לאחר יצירת הקשר עמו יועברו פרטיו לספק 

 הפרס לשם מימוש הפרס. 



יום  85מכל סיבה שהיא, לא הצליח נציג קשת ליצור קשר עם הזוכה בתוך  אם .1.87
 ממועד ההודעה על הזכייה, תהיה קשת רשאית לשלול זכאותו בפרס ולהעביר

 הפרס למשתתף אחר.

 בפרס הראשון לא תהא כל אחריות אם פרטים שנמסרו על ידי הזוכהלקשת  .1.85
במקרה שבו יתברר כי  אינם נכונים ו/או מדויקים ולא אפשרו מסירת הפרס.

הפרטים שמסר הזוכה הינם לא נכונים ו/או לא מדויקים, ו/או במקרה שיתברר 
זכייה ו/או באחד מתנאי תקנון לא עמד באחד מתנאי ה בכל שלב שהוא כי הזוכה

זה, לרבות, אך לא רק, חשש לאי תקינות, זיוף או מרמה; סירוב הזוכה למסירת 
התייצבות לקבלת  פרטיו האישיים ו/או לחתימה על אישור קבלת הפרס; אי

; המחאת הפרס ו/או העברתו לאחר; וכל סיבה אחרת אשר הפרס באופן אישי
וקשת זה, יאבד הזוכה את זכאותו לפרס,  מפרה את הדין ו/או הוראות תקנון

שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתף אחר, ו/או  א רשאיתהת
הבלעדי. הוראה זו תחול גם ה לדרוש את השבת שוויו של הפרס, לפי שיקול דעת

 .להעניק את הפרס לזוכה חלופי כאמור שיוחלטלגבי הזוכה החלופי, ככל 

 ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר.הזכאות לפרס הינה אישית  .1.81
את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו לא ניתן להמיר 

 זיכוי כספי ו/או אחר. 

כל מס ו/או היטל וכן כל הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר יחולו ו/או יוטלו בגין  .1.88
ו יוטלו, ישולמו על ידי "(, אם יחולו אהוצאההפרס ו/או הזכייה בו )להלן: "

יחויבו על ידי רשות מוסמכת לשאת  קשת ו/או ספק הפרסהזוכה. במקרה בו 
בתשלום הוצאה כלשהי בגין הפרס או הזכייה בו, יחזיר הזוכה את סכום 

ימים מהמועד בו תישלח אליו דרישה לעשות כן על ידי  7ההוצאה ששולמה בתוך 
 ו/או מי מטעמם.  קשת וספק הפרס

קשת ו/או לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי לזוכה  .1.83
תיאורו, תאריכי מימושו, הקשורה בפרס, לרבות טיבו, איכותו,  ספק הפרס

 עמידתו בתנאי כל דין, אספקתו וכיו"ב.

קשת ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב  .1.81
או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בגין תקלה הפרס. קשת ו/או ספק הפרס ו/

"(, שייגרמו לזוכה או למי נזקו/או נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא )להלן: "
מטעמו, בקשר עם הפרס ו/או מימושו ו/או קבלתו ו/או אי קבלתו. הזוכה בפרס 
הראשון מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קשת ו/או ספק 

 . רס ו/או מי מטעמם בקשר עם כל נזק כאמורהפ

להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר, אף יתן נלא  .1.84
 אם המשתתף לא מימש את הפרס. 

 בעיות במימושה. ו/או באחריות בגין איחור במימוש הזכייה לא תישא קשת .1.02

יהיו  פק הפרסו/או ס מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת .1.08
שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה  רשאים

 שהיא. סיבהאינו כדין, מכל ש

 שונות .6

תתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי שהב .8.8
קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים 

 וצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף ו/או הר

קשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותם  .8.0
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על 

 ,נזקיםכל רכיביהם ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, 
בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,צאותהו

 .בפעילות, במישרין או בעקיפין

תנהל הפעילות, ייקבעו על יאשר בהן  פעילותהימי משך הפעילות, לרבות מספר  .8.7
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  העל פי שיקול דעתקשת ידי 



לרבות  האת תנאירשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות קשת  .8.5
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה הסופית תהא הפוסקת קשת  .8.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ה ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ השתתעורר במהלכ

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

חברת שידורי קשת בע"מ ונותנת ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי  .8.8
 ובני משפחותיהם.החסות 

כלפי  ואו ספק הפרס אינה אחראיתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת  .8.3
ו/או לאחר עקב למשתתף גרם לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר יי ףהמשתת

בפעילות ו/או נזק  ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות והפעילות ו/או בשל זכיית
 שנגרם במהלך הפעילות.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריותו של מקבל  .8.1
ההטבה ועל חשבונו. עורכי הפעילות יהיו רשאים להעביר לשלטונות המס, באם 

שו לכך על פי דין, את פרטי הזוכה ו/או לנכות מס במקור. עורכי הפעילות לא ידר
 יהיו חייבים בתשלום מס או היטל כלשהו בקשר לזכייה.

כל המועדים והנתונים הרלבנטיים לפעילות וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע  .8.4
מהפעילות יקבעו אך ורק על ידי נתוני עורכי הפעילות. עורכי הפעילות הם 

וסקים הסופיים בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר הפ
במהלכה ו/או בקשר אליה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי 
שייווצר במהלכה, בין אם צוינו בתקנון ובין אם לאו ולמשתתפים לא תהיה כל 

 טענה בענין.

הפעילות נגרם נזק כלשהו  היה ויוכח בפסק דין סופי כי עקב רשלנות עורכי .8.82
למשתתף יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי גולש כאמור לסכום המינימאלי של 

 עלות שעת גלישה באינטרנט. 

ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה  .8.88
כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם 

 ין. להוראות כל ד

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות  .8.80
 וההשתתפות בה מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

, תל רמת החייל 80תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  .8.87
 אביב. 

 

 עורכי הפעילות מאחלים בהצלחה למשתתפים בפעילות!

 

 

 


