
 ."אירוע הגמר" של האח הגדולתקנון לפעילות   
 

 הגדרות .1

הצטלם עם יתבקשו המשתתפים לפעילות במסגרתה  פעילות""
של  6-תמונת המתמודד המועדף עליהם לזכייה בעונה ה

האח לעמוד הפייסבוק של "אותה העלות האח הגדול ול
או לשתף באינסטגרם תחת  "הגדול: העמוד הרשמי

התמונה ידפיסו המשתתפים  התיוג #אירועהגמר. את
או יפתחו במכשיר נייד כגון טאבלט או מחשב נייד, 
המשתתפים יצטלמו כשהם אוחזים בתמונה שהדפיסו 
וישתפו אותה בפייסבוק או באינסטגרם, התמונות 

 .2הנבחרות יופיע על מסך ערוץ 
 

את  /הושיתף /הצילםאשר  11מעל גיל /ת גולש  "משתתף"
וק "האח הגדול: העמוד בעמוד הפייסב /התמונתו

 "#אירועהגמר" בתגיתהרשמי" או תייג את התמונה 
 באינסטגרם.

רמת  22ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
                                         12-236671-2 ח.פ ., תל אביבהחייל

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא:  mako פורטל אתר האינטרנט""

האח הגדול: העמוד הרשמי" עמוד הפייסבוק של " "עמוד הפעילות" 
(https://www.facebook.com/BigBrother.Keshet תיוג / )

 #אירועהגמר באינסטגרם

 

     
 יבחרו על ידי צוות אתר האינטרנטמונות שהת "הפרס"

הגמר על מסך מוצלחות ביותר ישודרו במהלך שבוע כ
  ., במועדים שייקבעו על ידי קשת בלבד2ערוץ 

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .2.2
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל  פעילותאחרים כלשהם בדבר ה

 דבר ועניין. 

לצרכי תשמש בלבד ולא לשם נוחיות  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.2
 פרשנות. 

 התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחל על שני המינים באופן זהה. .2.7

 

 כללי - פעילותה .3

 פעילותניתן יהיה להשתתף ב 71.6.22ליום שבת ועד  22.6.22מיום החל  .7.2
 "(. תקופת הפעילות)להלן: " הדרכים הנ"לבאמצעות 

על ו/או לקצר את תקופת הפעילות  מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך .7.2
 פי שיקול דעתה.

על המשתתפים והמצולמים בתמונה המועלית על ידי המשתתפים להבין את  .7.7
משמעות ההשתתפות בפעילות, העלאת התמונה על ידם לפייסבוק או 
אינסטגרם והאפשרות כי התמונה תשודר בטלוויזיה ו/או תוצג באתר/י 

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


תפים לקבל את הסכמת המצולמים כולם האחריות של המשתאינטרנט שונים. 
 .להשתתפות בפעילות ולשימושים שיכול ויעשו בתמונות

 

 בפעילות השתתפות .4

להורדת התמונה  makoבפעילות, ייכנס לכתבה המיועדת ב כל המעוניין להשתתף .2.2
של המתמודד המועדף עליו, יצטלם כשהוא אוחז בה וישתף אותה בעמוד 

שמי" או לחילופין ישתף אותה באינסטגרם הפייסבוק "האח הגדול: העמוד הר
 ".#אירועהגמר" ויתייג אותה

עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות  .2.2
ובלא לגרוע מכלליות האמור לפרסום שמו )כפי שמופיע בעמוד הפייסבוק שלו(, 

 העלה לעמוד הפעילות )לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת(ששלח והתמונה 
או בכל מדיה סלולרית ו/באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק של הפעילות 

ובשידור טלוויזיוני  בפייסבוקו ו/או מדיה אחרת וכן בפרסומות ברחבי האתר
מבלי שהמשתתף יקבל על כך תמורה כלשהי. למשתתף ו/או למי מטעמו  והכל

ת ו/או מי ו/או לצדדים שלישיים הקשורים אליו, לא תהא כל טענה כלפי קש
 בקשר להעלאת התמונה והשתתפותה בפעילות. המטעמ

או כי קיבל  הזכויות בתמונהכל בהעלאת התמונה המשתתף מאשר כי הוא בעל  .2.7
המשתתף מאשר שלא יהיה . כמו כן, לעשות בה שימושמבעל התמונה רישיון 

בתמונה שהוא מעלה במסגרת הפעילות משום הפרת כל דין, לרבות זכויות 
 זכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.יוצרים, ה

, 2תתפים יעלו לשידור על מסך ערוץ הנבחרות שיועלו על ידי המשהתמונות  .2.2
 במועדים שקשת תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מודגש כי קשת אינה מתחייבת לפרסם את התמונות, כולן או חלקן, ותהא  .2.1
 רשאית לפרסם רק חלק מהתמונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה  .2.6
שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל 

 ל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ודין הכבניגוד ל

ואינה הולמת או במסגרת הפעילות קשת רשאית להסיר כל תמונה שהועלתה  .2.3
ראויה או פוגעת בתקנת הציבור או מפרה כל דין או אינה עולה בקנה אחד עם 

תתף תנאי תקנון זה. משתתף שהעלה תמונה כאמור, לא יהיה רשאי להש
 בפעילות.

 הפרס .5

שהיו הטובות ביותר, התמונות צוות אתר האינטרנט את  חרבסוף הפעילות ייב .1.2
במהלך שבוע הגמר,  2לפי שיקול דעתם הבלעדי, ואלה יזכו להופיע על מסך ערוץ 

 .במועדים שייקבעו על ידי קשת בלבד

, התמונות קשתבנוסף, במהלך תקופת הפעילות ייבחרו, לפי שיקול דעתה של  .1.2
 makoרסומות שונות ברחבי אתר ובפהטובות ביותר והן יפורסמו בכתבות 

  .בעמוד הפייסבוקו

 להמיר את הפרס בכסף או בשווה ערך כספי או בכל מוצר/פרס אחר. תן ינלא  .1.7

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  הלעצמשומרת קשת  .1.2
 להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ו/או  2ת לכל תוצאה שהיא של שידור התמונות הזוכות בערוץ קשת אינה אחראי .1.1
כל שימוש פומבי אחר שייעשה בהן, לרבות הצגת תמונות באתר האינטרנט של 
קשת ו/או האח הגדול ו/או בעמודי הפייסבוק של קשת והאח הגדול. 

 .ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד

 כללי .1



שר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי מסכים, מא בפעילותתתפותו שהב .6.2
קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים 

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

 םבאופן כלשהו לפעילות םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינו/או מי מטעמה קשת  .6.2
ת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על התקינה של רש

 ,נזקיםבאחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  נהולא תשא םכל רכיביה
בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותב

, ייקבעו על פעילותה תנהליאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .6.7
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  הדעתעל פי שיקול קשת ידי 

לרבות  הו/או לשנות את תנאי פעילותרשאית להפסיק ו/או לבטל את הקשת  .6.2
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

שאלה  ובנוגע לכל פעילותבכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת קשת  .6.1
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב ו ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ ושתתעורר במהלכ

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

ובני חברת שידורי קשת בע"מ אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .6.6
 משפחותיהם.

לכל נזק גוף  ףכלפי המשתת אינה אחראיתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת  .6.3
ו/או בשל  פעילותו/או לאחר עקב הלמשתתף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

ו/או נזק שנגרם במהלך  פעילותב ובפרס כלשהו ו/או עקב השתתפות וזכיית
 .פעילותה

ך ע"י פייסבוק ו/או כל פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דר .6.6
  אליה.  הקשורגורם שהוא 

, תל רמת החייל 22ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .6.6
  אביב.

 


