
 תקנון מבצע הגרלות לתכנית "הכוכב הבא" של שידורי קשת בע"מ 
 

  הגדרות .1

 – "החברה" או "קשת"
 עורכת ההגרלה

 53( מרחוב ראול וולנברג 155-687-213שידורי קשת בע"מ )חברה מס' 
 .32-6767327פקס: ; 32-6767333תל אביב , טלפון: 

 "משתתף" 

 
תקנון )ב( נרשם בהצלחה האדם העונה על כל אלה: )א( אישר את תנאי 

)ג( עמד ביתר התנאים  או דרך גוגל+ דרך חשבון הפייסבוק שלו להגרלה
 המפורטים בתקנון זה. 

דרך חשבון  להגרלהמבצע הגרלות שבמהלכו משתתפים אשר יירשמו  "הפעילות" או "המבצע"
תתקיים הצבעה  בו  בפרקויצביעו  או דרך גוגל+ הפייסבוק שלהם

יוכלו להשתתף בהגרלה )בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה(, 
 ולזכות בפרס. 

, הזנת התכניתבמהלך  או גוגל+ פייסבוקהבאמצעות  להגרלהרישום  "הרשמה"
  אישור התקנון.ו ונכונים יםעדכני נייד וכתובת מייל מספר טלפון

או "עמוד הפעילות" 
 "העמוד"

 תתאפשר ההצבעה לתכנית והשתתפות בהגרלה.העמוד באפליקציה בו 

 . 3"הכוכב הבא" שתשודר בקשת, ערוץ  "התכנית"
המיועדת למכשירים סלולריים , makoאפליקציית או  makoTVאפליקציית  "האפליקציה"

 המכשירים)" IOSאו  androidוטאבלטים תומכים בעלי מערכות הפעלה 
-ו google playהאפליקציה זמינה להורדה בחינם באמצעות "(. התומכים

itunes.  
 www.mako.co.il "האתר"

"עוזרת לעורכת 
 ההגרלה"

הספקית והמפעילה של עמוד  (Screenz"")סקרינז קרוס מדיה בע"מ 
 הפעילות באפליקציה.

 
 "מוקד הפעילות" 

 
 

, אשר שעות פעילותו הן 32-6767333מוקד טלפוני של החברה שמספרו 
ובאמצעותו ניתן לקבל במהלך  56:33 -37:33ה בין השעות: -בימים א

תקופת הפעילות, פרטים אודות הפעילות ותמיכה בשימוש בעמוד 
 הפעילות. 

 (55.3.51 -פרסום ראשון של ההגרלה ) 11.2.11ביום ם יההגרלה תתקי "תקופת הפעילות"
 

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין,  "ההיתר הכללי"
 .5766-התשל"ז

 
  אופיר טורס  "ספקית הפרס"

( 5773טדי יזמות והפקות ) –חברת ההפקה של תכנית "הכוכב הבא"  "התכנית"מערכת 
 בע"מ. 

 " או התקנון"
 "תקנון המבצע"

 להלן. 2.2תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט בסעיף 

 תכנית כפי שיעודכן מעת לעת. התקנון  "התכנית"תקנון 
 www.facebook.comהרשת החברתית שכתובת אתר האינטרנט שלה הינה  "פייסבוק"

 https://plus.google.comהרשת החברתית של גוגל שכתובתה הינה  "גוגל+"

 או" הקהל"
 "הצופים"

 קהל הצופים בתכנית
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 וים חלק בלתי נפרד ממנו.הובוא לתקנון, ההגדרות שבו ונספחיו מהמ .3.5

יעודכן  הפעילותבמהלך שתשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן  .3.3
המפקח באתר, במשרדי קשת ובמשרדי התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין 

 להלן(, וניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש. 8)כהגדרת מונח זה בסעיף 
נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן המפורסם באותה עת 

 כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 

המבצע בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון  .3.2
בדבר  , למעט הודעה מטעם החברהפעילותלפרסומים אחרים כלשהם בדבר ה

 לכל דבר ועניין.המבצע רנה הוראות תקנון ו, תגבשינוי תקנון המבצע

כפופות בכל הנוגע להגרלות המהוות חלק מהפעילות, יהיו הוראות תקנון זה  .3.2
 להוראות ההיתר הכללי.

חיות בלבד וכולל גם פניה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוהמבצע בתקנון  .3.1
 בלשון נקבה ו/או רבים. 

 הרישום להגרלה  .3

  makoTVאו  makoכדי להירשם להגרלה, על המשתתף להוריד את אפליקציית  .2.5
באמצעות אחד המכשירים התומכים. לאחר ההורדה, על המשתתף להיכנס 

תקנון וכי תנאיו מקובלים הלעמוד הפעילות באפליקציה, לאשר כי קרא את 

תנאי ראתי ואני מאשר את "ק - Checkboxעל האייקון  Vעליו באמצעות סימון 
 לאחר אישור התקנון, על המשתתף ללחוץ על האייקון של פייסבוק. "השימוש

 הפייסבוק חשבון באמצעות לפעילות ולהירשםשיופיע על המסך,  או של גוגל+
מכן, יתבקש להזין כתובת דואר אלקטרוני לאחר . שלו +, או חשבון הגוגלשלו

 . מנת להשתתף בהגרלהעל  ונכונים םיומספר טלפון נייד עדכני

נייד ן, הזנת מספר טלפון יובהר, כי תנאי להשתתפות בהגרלה הוא אישור התקנו .2.3
או באמצעות חשבון הפייסבוק  להגרלהוהרשמה ונכונים  וכתובת מייל עדכניים

 ."(להגרלהרישום )" של המשתתף +הגוגל

מבלי להשתתף באפשרות הצופים להשתתף בהצבעה באמצעות האפליקציה  .2.2
 , וזאת באמצעות הרשמה ללא הזנת טלפוןומבלי להיות זכאים לפרס בהגרלה

לא רוצה לזכות על האייקון ", באמצעות לחיצה וכתובת מייל עדכניים נייד
 . או לזכות בפרס כי צופים אלו לא יוכלו להשתתף בהגרלהיובהר, . "בפרס

מאשר הצופה לאפליקציה  +/גוגלבמקרה של רישום באמצעות פייסבוק .2.2
)ובהתאמה גם לקשת ומערכת התכנית( לקבל מידע המפורסם בפרופיל 

. מידע זה עשוי לשמש את קשת ו/או מערכת שלו +/בחשבון הגוגלהפייסבוק שלו
התכנית לטובת נתונים שיפורסמו לגבי ההצבעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה 
כלפי קשת בגין כך. בנוסף, משתתף אשר ירשם לאפליקציה באמצעות 

במהלך כל הפייסבוק, יוכל לאשר לקשת לעשות שימוש בתמונת הפרופיל שלו 
רנט, פייסבוק ופרסומות )בטלוויזיה ובשלטי תקופת שידור התכנית וכן, באינט

כך, לדוגמה, תוכל להיות מוצגת בשידור )בטלוויזיה ובאינטרנט( חוצות וכיו"ב(. 
מודגש כי תמונת הפרופיל של המשתתף בין תמונות אחרות של מצביעים בתכנית. 

תוצג בתכנית וכן ייתכן שתמונת הפרופיל תמונתו  לא בכל פעם שהצופה יצביע
אף אם הצופה לא השתתף בהצבעה, ובלבד שאישר שימוש בתמונת תוצג 

כי שינוי ההרשאה לשימוש בתמונת הפרופיל באמצעות  ,מודגש הפרופיל.



ההגדרות בפייסבוק לאחר שאושר על ידי המשתתף לא יוכל למנוע שימוש 
כך שככל שהמשתתף יהיה מעוניין לחזור בו מן ההרשאה לשימוש  בתמונה,

לאחר מתן האישור יש לפנות באמצעות פנייה לתמיכה במייל בתמונת הפרופיל 
support@mako.co.il-mobile  . 

 בעת ההרשמה באמצעות פייסבוק, יוכל המשתתף לאפשר לאפליקציה לפרסם .5.3
 בעמוד הפייסבוק שלו.  /יםפוסט

 פעמית. -הינה חד +/גוגלפייסבוקמובהר, כי ההרשמה לאפליקציה באמצעות  .2.7

משתתף שלא יבצע את שלבי הרישום בהצלחה, לא יוכל להשתתף בהגרלה.  .2.6
של המשתמש באמצעותו /גוגל+ היות הפרטים שבחשבון הפייסבוקהאחריות על 

( במהלך נייד וכתובת מייל וכן על הפרטים שיזין המשתתף )טלפוןנרשם לפעילות 
ולחברה לא תהיה כל בלבד חלה על המשתתף מהימנים ונכונים  ההרשמה

נכונותם של הפרטים המופיעים בו, לרבות במצב בו לא יתקבלו אחריות על 
  . הודעות מטעם החברה עקב היות הפרטים שגויים

 2לאחר רישום בהצלחה, יוכל המשתתף להשתתף בהגרלה כמפורט בסעיף  .2.8
 להלן. 

, בין אם האישי בחשבונו אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו יהיה המשתתף .2.7
 בידיעתו ובין אם לאו./או ו הסכמת המשתתףנעשו ב

 .מוקדמת הודעה כל ללא להשתנות יכול בפעילות ההשתתפות אופן .2.53

משתתף אשר יעבור על החוק ו/או על הוראות תקנון זה ו/או שינהג בפראות  .2.55
ו/או בגסות ו/או באלימות ו/או במרמה במסגרת הפעילויות תהיה רשאית 

רה להפסיק את השתתפותו בפעילות ו/או לפסול את זכייתו )ככל שיזכה( החב
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה 
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח או מי מטעמם בגין האמור, 

 ובכלל זאת בקשר עם שיקול הדעת שהופעל בקבלת ההחלטה כאמור.

במסגרתה לעמוד  המחולק פרסאת העל המעוניין להשתתף בהגרלה ולממש  .2.53

לעיל, והכל מבלי  0בכל התנאים המנויים בהגדרת "משתתף" כמפורט בסעיף 
 .ון זההוראות תקנלגרוע מיתר 

 השתתפות בהגרלה .4

לאחר סיום הרישום לאפליקציה בהצלחה, ניתן יהיה להשתתף בפעילות במהלך  .2.5
פרק שבו תתקיים הצבעה למתמודדים )" , בחלקשל התכנית הגמר פרק

שתיפתח ביחס אליו לפני כל ביצוע  בכל אחת מההצבעות בתכנית,"(. הצבעה
יתבקשו המשתתפים לאשר כי בכוונתם לקחת חלק בהצבעה. בזמן הצבעה 

עבור  " או "לא עובר"לאירוויזיון"ביצוע השיר יוכלו המשתתפים להצביע 
שביצועו משודר באותה העת בתכנית וזאת במסגרת הזמן שיוקצב  המתמודד
 להצבעה. 

הצבעות לארבעה  2יפתחו  בשלב ה"דו קרבים" הראשוןאופן ההצבעות:  .2.3
הצבעות, אחת לכל מתמודד סופי  2ביצועים של המתמודדים; בשלב השני יהיו 

  בגמר. 

יחל מביצוע השיר הראשון בפרק ההצבעה אליו יוכלו  "רגע פתיחת ההצבעה" .2.2
 (. "לא עובר"או  "לאירוויזיון"המשתתפים להצביע )
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פרטיו של כל משתתף שיירשם ויצביע, יירשמו באופן אוטומטי במסד נתונים,  .2.2
  להלן.  1אשר מתוכו ישלפו המועמדים להגרלה כמפורט בסעיף 

ככל שתעלה למשתתף כל בעיה או שאלה בקשר לפעילות הוא מוזמן לפנות  .2.1
 .  לעילמוקד הטלפוני של הפעילות כהגדרתו ל

 פירוט ההגרלות שיערכו .1

. מובהר בזאת כי קשת (5תתקיים הגרלה אחת )ת שידור התכנית במהלך תקופ .1.5
רשאית להגדיל או להקטין את כמות ההגרלות על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 בהתאם לעדכונים שיפורסמו על ידה. 

 .11.2.11 ההגרלה:  להלן מועד .1.3

 

בהתאם לתנאי תקנון  להגרלה נרשמו אשר המשתתפים כל חלק ייקחו בהגרלה .1.2
עודכנו אוטומטית במסד ואשר  לפחות לביצוע אחד בפרק ההצבעהוהצביעו זה, 

 .לעיל 2.3, כאמור בסעיף הנתונים

באופן ממוחשב, בפיקוח ובנוכחות המפקח או נציגו, במשרדי  ה תיערךההגרל .1.2
העוזר לעורך ההגרלה יעביר לחברה, יום  - תבוצע באופן הבא ההגרלהקשת. 

 להגרלה, רשימה של המשתתפים שנרשמו 53:33לאחר שידור התכנית, עד לשעה 
. מבין מספרים אלה יוגרלו באמצעות מערכת והצביעו בהתאם לכללי ההגרלה

 ממוחשבת, באופן אקראי:

 .מרגע פתיחת ההצבעה 533,333-הההצבעה  .1.2.5

ביותר  ההקרובההצבעה , 533,333-נמוכה מההצבעות במידה שכמות  .1.2.3
  , מרגע פתיחת ההצבעה.533,333למספר 

 ביותר ההצבעה שלהם תהיה קרובה ביעים נוספים אשרמצ 2 .1.2.2
, 77,777 -הבעלי ההצבעות כלומר  – 533,333-הלהצבעה  )מלמטה(

ככל  אליוהקרוב )או למספר הגבוה ביותר . 77,777, 77,776, 77,778
ישמשו כזוכים חליפיים, (, אשר 533,333שכמות המצביעים נמוכה מ 

הראשון לא יאותר ו/או ייפסל ו/או למקרה בו  המועמד לזכייה בפרס 
"(. ככל שלא אותר הזוכה זוכים חליפייםיבחר שלא לקבל את הפרס )"

 , יבוא תחתיו הזוכה החלופי.  החלופי או נפסל לפי הוראות התקנון

 .ולזכות בפרסכל משתתף יהיה זכאי להזדמנות אחת בלבד להשתתף בהגרלה  .1.1

 להלן. 8בסעיף ההגרלה תהיה מפוקחת על ידי המפקח כמפורט  .1.7

עמוד אתר מאקו בב יפורסמוהמועמד לזכייה  ושמו שלההגרלה  תוצאות .1.6
ובהתאם לשיקול דעתה של קשת, במדיות נוספות  באפליקציהו הפעילות

המועמד  שםמובהר, כי אין בפרסום בבעלותה של קשת )לרבות טלוויזיה(. 
קנון זה ובסעיף לעמוד בתנאי ת ועליוזכות לזכייה בפרס,  וזכייה כדי להקנות לל

 .  וזכייתלהלן בכדי לממש את  7.2

לצמצם או להגדיל את מספר פרקי רשאית לשנות את תקופת ההגרלה,  קשת .1.8
באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו  את ההגרלה , או לבטלההצבעה

ו/או מי מטעמה ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה  קשתעל ידי 
 בגין כך. /המפקח או מי מטעמםדרישה כלפי החברהו/או תביעה ו/או 



 איתור הזוכים  .6

 כמו גם שהזין המשתתף בעת הרשמתו לפעילות,וכתובת המייל  מספר הטלפון .7.5
ישמשו את  נרשם המשתתף לפעילות /גוגל+ באמצעותםפרטי חשבון הפייסבוק

עשויים  ותמונותיהם החברה לצורך איתורו ככל שיזכה בהגרלה. שמות הזוכים
 בעמוד הפייסבוק של התכנית ו/או של מאקו, ,makoבאתר להיות מוצגים 

 ובמהלך תכניות נוספות של קשת.   במהלך התכנית עצמה

קשר עם המועמדים לזכייה )אשר לא נפסלו מסיבה צרו ייקשת או מי מטעמה  .7.3
. המועמדים לזכייה הטלפון הנייד או כתובת המייל שהזינוכל שהיא( באמצעות 

, וגיל כתובת, טלפון ,בקשו למסור את פרטיהם האישיים: שם, שם משפחהית
הזדהות, במידת הצורך, בעת קבלת מסירת ההודעה על הפרס וכן לצורך לצורך 
  הפרס. 

 23בתום  /וו/או לא אותרבמידה שהמועמד/ים לזכייה לא יצרו קשר עם קשת  .7.2
 /םלזכייה אינו /יםו/או המועמד האחרונה ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה

ה ו/או המועמד/ים לזכייה בחר/ו שלא לקבל את בכל תנאי תקנון ז /יםעומד
לכל פיצוי לפרס ו/או לא יהיה זכאי הוא/הם ו/אלו זה /יםמועמד /ויפסלהפרס, 
הזוכה החברה תנסה ליצור קשר עם עם פסילת המועמד,  מהחברה. כלשהו

במידה ולא אותרו ו/או נפסלו מכל סיבה שהיא, המועמדים  .החלופי הבא אחריו
לזכייה וכל הזוכים החלופיים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל 

 .שתחליט עם הפרס שלא חולק, לאחר סיום ההגרלה, בכפוף לדין

קשת/המפקח או מי מטעמם אינם אחראים במקרה בו מסירת הפרס לא  .7.2
, או ו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקיםתתאפשר בשל כך שהפרטים שנמסר

 הפרטים שבאמצעותםבכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות 
 .  7.2בתוך תקופת הזמן שנקבעה כאמור בסעיף  נרשם לפעילות

 לזכייה בפרס הבלעדי, מועמד דעתה שיקול פי לפסול, על רשאית תהיה קשת .7.1

 .לו שהוצע הפרס, כפי הענקת תיאום או/ו הפרס הענקת את אישר לא אשר
יהיה  ולא הפרס למימוש זכאי יהיה לא כאמור נפסל אשר בפרס לזכייה מועמד

 מטעמם. מי או/ו מקשת/המפקח כלשהו סעד או/ו פיצוי לכל זכאי

 אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. .7.7

ות כל דין, קשת רשאית שלא למסור את מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והורא .7.6
שזכייתו בפרס היא פרי עבירה ו/או מעשה ו/או מחדל שלא משתתף הפרס לידי 

 כדין מכל בחינה שהיא.

 הפרס  .1

 :הפרס הבאלזוכה ההגרלה יחולק במסגרת  .6.5

 פנימית הלבנגקוק  + טיס טיסה כוללת בתאילנד זוגית החופש .6.5.5

 בקו במלון לילות 7-ו בבנגקוק במלון לילות 3. וחזרה לקוסמוי מבנגקוק

בבתי המלון על בסיס לינה השהייה כוכבים(.  2 בדרגת המלונות) סמוי

 וארוחת בוקר בלבד. 

לא כולל העברות במהלך כל התקופה. לא כולל מס תיירות הפרס  .6.5.3

על  תחולמקומי הנדרש לתשלום בשדה התעופה בבנגקוק. וכל תוספת 

  .הנוסע עצמו



שמורה לזוכה בלבד ולנלווה עמו )הפרס הוא  הפרסהזכות למימוש  .6.5.2

אישי ולא ניתן להעברה(, הטיסות במחלקת תיירים )לא ביזנס ולא 

ראשונה( בהזמנה של חודש מראש לפחות של כל החבילה. כרטיס 

. שווי הפרס 1,133$הטיסה הוא הלוך חזור. סכום הזכייה לא יעלה על 

לרבות ביטוח, נסיעות אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, 

 והובלה. 

חודשים מרגע קבלת  2הפרס: את הזמנת החבילה יש לבצע תוך  מימוש .6.5.2

מרגע  שנה וחציההודעה על הזכייה, כאשר ניתן לממשה במהלך 

   נדרשת גמישות בתאריכים בהתאם לזמינות הטיסות.  .הזכייה

קשר לצורך  עמם ייצור הזוכהפרטי הזוכה יועברו לאופיר טורס, אשר  .6.5.1

 אופיר טורס יועברו לזוכה(.ההתקשרות עם נציגת  )פרטי מימוש הפרס

חופשות ובחודשים נובמבר וב ישראל בחגיהפרס לא ניתן למימוש  .6.5.7

ככלל שעל אף ההגבלה הזוכה יהיה מעוניין לממש את  .וינואר דצמבר

הפרס בתקופות האמורות לעיל, הוא שיישא בפער המחירים נוכח 

נוסף בחבילה לבקשת הנוסעים, כל שינוי  .באותן תקופות ההתייקרות

 על הנוסעים בלבד. יחול שיגרור עלויות נוספות,

בשווי ניתן להמיר את הפרס  .בכפוף לתנאי אופיר טורסמימוש הפרס  .6.5.6

בחברת אופיר טורס לשימוש עבור מכלול המוצרים של לניצול כסף 

 הפרס.  החברה עד גובה סכום הפרס ובתנאי

יתן לניצול בהזמנה אחת בלבד, פעם אחת בלבד. זוכה שלא הפרס נ .6.5.8

יממש בעת ההזמנה את כל סכום הזכייה לא יקבל את יתרת הסכום 

 למימוש עתידי )לא בכסף ולא בזיכוי(. 

, ללא ו הסופי של הפרסשומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מימוש קשת .6.3
במימוש הזכייה ו/או בעיות שא באחריות בגין תקלה יאפשרות ערעור על כך ולא ת

     במימושה.

מכל סיבה  או את כמות הפרסים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס קשת .6.2
שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים 

זו לא תעמוד כל דרישה ו/או  בפעילותלמשתתפים  ובלבד שתימסר הודעה על כך
 .ור, והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי כהגדרתו לעילתובענה בקשר עם האמ



מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תובענה על  המשתתף .6.2
לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות,  םו/או כל מי מטעמ החברה ו/או המפקחכלפי 

 שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לו ו/או לכל צד
 שלישי בקשר לפרס ו/או מימושו.

כי  בנוגע לכך מסמך התחייבותתנאי לקבלת הפרס הוא חתימת המשתתף על  .6.1
החברה זכותו לפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 

שיהיה עליו או אחר שומרת על זכותה לשלוח למועמד לזכייה כל טופס נוסף 
. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה ו/או כתנאי לקבלת הפרס או לאשר לחתום

אפוטרופוס שלו ו/או מיופה כוחו )ככל שרלוונטי( יסרב לחתום על הצהרת הזוכה 
ו/או על כל טופס אחר, ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה 

 .םו/או מי מטעמ /המפקחו/או דרישה כלפי החברה

נה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הי .6.7
 זה, הכל כמפורט להלן.

במידה והזוכה )במשרדי  לאחר הצגת תעודה מזהה על ידי הזוכהמימוש הפרס:  .6.6
ותעודה מזהה  , עליו לאסוף את הפרס בליווי הורה / אפוטרופוס16צעיר מגיל 

  , יופנה הזוכה לתיאום הפרס עם נציגי "אופיר טורס".שלו(

ניתן יהיה לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא, אלא  יובהר, כי לא .6.8
 נתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. יבכפוף לאישור בכתב ומראש שי

נתן בכתב ומראש יהזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור שי .6.7
 על ידי החברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.  

או /ו בהגרלה, לפרס לזכייה בקשר שיחולו כלשהי תשלום דרישת או ניכוי מס, כל .6.53
אחריותו  ועל חשבונו על ויהיו הזוכה על ובלעדי מלא באופן הפרס, יחולו למימוש

לכך,  ידרשו רשאיות, אם יהיו ההגרלה לעורכת העוזרת או/ו החברה בלבד.
 החזר ולקבל במקור, המס ניכוי את או ההזוכ פרטי את המס לשלטונות להעביר

 .המהזוכ לתשלום

יובהר, כי קשת ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או המפקח לא יהיו אחראים בכל  .6.55
 מקרה בו לא תתאפשר מסירת הפרס בשל כך שהזוכה לא יוכל לשאת בעלות המס. 

למטרת השעשוע ולשם ההנאה  בפעילות זו היאידוע למשתתפים כי השתתפותם  .6.53
הוכרז, לא  עליוחול שינוי בפרס . במידה ויבפעילותהמושגת מעצם ההשתתפות 

ו/או  /המפקחתהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
לא יראו בכך כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות ו בקשר עם האמור םמי מטעמ

לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או  בפעילותבגינן זכאים המשתתפים 
, לרבות כל טענה או דרישה לפרס םו/או מי מטעמ /המפקחדרישה כנגד החברה

 חלופי ו/או פיצוי כלשהם.

 המפקח .8

שרד רואי חשבון ברייטמן, אלמגור, , מאל דוריג"ח רוהמפקח על ההגרלה הינו  .8.5
-32, פקס: 32-7381111, טלפון: 76335, תל אביב 5עזריאלי ז רכמזהר ושות', 

7372681 . 

בתקנון זה. כמו כן, יהיה המפקח  על ביצוע ההגרלות כמפורט קחפיהמפקח  .8.3
אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או 

החברות ו/או  יןקושי, לרבות בפרשנות תקנון זה, וכן להכריע בכל מחלוקת ב
 העוזרות לחברה, לבין המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים. 

ופית ומחייבת לכל דבר ועניין סת זו הינה לטת המפקח בכל הקשור לפעילוחה .8.2
 והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 פטור מאחריות .9



 המשתתףאינם אחראים כלפי  םו/או מי מטעמ קשת/המפקחמובהר בזאת, כי  .7.5
ו/או לאחר מטעמו עקב הפעילות  לולכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

ל זכייתו בפרס כלשהו ומימושו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק ו/או בש
 םשנגרם במהלך הפעילות. ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינ

 . הוהזוכ בפעילות המשתתפיםעל אחריותם הבלעדית של 

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם  .7.3
משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו כבר עם לתקנון זה, 

השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש 
שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלקחת 
חלק בפעילות ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל את הפרס והמשתתף מסכים לפטור 

ח ו/או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא את קשת/המפק
 יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בין   .7.2
היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, 

)לרבות באינטרנט(, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון  הטלוויזיוניות  והממוחשבות
 זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

כי ידוע לו שההשתתפות במבצע כרוכה בשימוש במערכת  מצהיר המשתתף .7.2
ממוחשבת וכי אן כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או 

או שתעבורת התקשורת בין לקליטת כל ההוראות במלואן ו/או במועדן ו/
 מהירה, ולמשתתף או/ו אחידה או/המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו

 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהיה ולא מטעמו, אין למי או/ו

 .לכך בקשר מטעמם מי או/ו העוזרת לעורכת ההגרלה או/ו החברה/המפקח

ולא יהיו  אינם מם/או מי מטעוו/או העוזרת לעורכת ההגרלה  ו/או המפקח קשת .7.1
באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל  אחראים

אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, 
מניעת רווח וכיו"ב, אשר פגיעה בסיכויים, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, 

 עיבוד בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין. ההשתתפותבקשר עם  למשתתףיגרמו 
 טעות מכל חסינה שאינה  ממוחשבת מערכת על נסמך המבצע במסגרת הנתונים

תקלה. לפיכך, קשת אינה מתחייבת שהפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה,   או
נפילה או טעות, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך או כתוצאה 

   מכך.  

רשלנות  או/ו תקלה, פגיעה  כי יוכח בו מקרה בכל האמור, מכלליות לגרוע בלימ .7.7
בפרס ו/או לממשו,  במבצע ו/או מלזכות מלהשתתף ממנו מנעה המשתתף של

 יהיו קשת, המפקח והעוזרת לעורך ההגרלה או מי מטעמם פטורים מאחריות. 

להגעת הזוכה ובכלל כך, האחריות  בו הזוכים מוטלת על הפרס למימוש האחריות .7.6
לפגישה לצורך איסוף הפרס )ככל שהיה בה צורך(. קשת/המפקח/מי מטעמם לא 

שאו באחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, יי
 בזוכים.  

 או/המשווק ו או/ו היצרן לטיבו ואיכותו של הפרס היא של הבלעדית האחריות .7.8

 ,מצהיר בזאת אצלם. המשתתף הנהוגים ולתנאים דין לכל בהתאם שלו הספק

 תביעה כלפי או/ו דרישה או/ו טענה כל ,מטעמו למי או/ו לו תהיה ולא אין כי

 לאמור בקשר ו/או המפקח או מי מטעמם ההגרלה לעורכת העוזרת או/ו קשת

 .זה בסעיף

 כללי .11

, כי קרא את התקנון המשתתףבהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר  .53.5
מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים  והואבעיון 

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

המשתתף לא ישתמש באמצעים טכנולוגיים או אחרים בכדי להטות או לשפר את  .53.3
כייתם סיכוייו לזכות בפרס. קשת תהא רשאית לפסול השתתפותם ו/או לשלול ז



של משתתפים שיתעורר לגביהם החשד כי פעלו באמצעים פסולים כדי להטות או 
 לשפר את סיכויי זכייתם כאמור.

המשתתף לא ישתמש בפעילות זו על מנת להפיץ מסרים שונים, ובכלל כך מסרים  .53.2
בלתי חוקיים, מסחריים, מסרים שיש בהם לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך 

יות. ככל שתעלה כל טענה או תביעה בקשר למסרים לשון הרע ופגיעה בפרט
 עדי לכל טענה או תביעה.לכאמור כלפי קשת, יהיה המשתתף האחראי הב

כל משתתף ו/או המעוניין להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר זכייתו  .53.2
ם באמצעי מים ו/או מצולמיו/או מפורס יםלהיות מסוקר יםעשויוהענקת הפרס 

וכי  והפייסבוק בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט התקשורת השונים, לרבות
בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את 

במסגרת הסיקורים ווידאו שלו הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו 
 והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה.

די ובהתאם לאמות מידה סבירות קשת תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלע .53.1
לפסול הצבעות של משתתפים ו/או של זוכה פוטנציאלי ו/או לשקלל הצבעות ו/או 

 לפסול הצבעות שהתקבלו ו/או כל חלק מהן והכל בכפוף לאישור המפקח. 

ההשתתפות בהגרלה אינה כרוכה בתשלום. אף על פי כן מובהר כי ההצבעה  .53.7
רשת האינטרנט ולפיכך כרוכה בתשלום באמצעות האפליקציה מחייבת חיבור ל

השוטף המשולם על ידי המשתתף לספק האינטרנט, בהתאם לתעריפי ספקי 
 האינטרנט השונים. 

להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לערוך  רשאיםקשת ו/או מי מטעמה יהיו  .53.6
בו כל שינוי לרבות במועדים, בכל עת, כמו גם לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, 

על  הבלעדי. םמכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתהפרס שבה, תוכנה, מתכונתה, 
שינוי שכזה בתנאי הפעילות תינתן הודעה בעמוד האפליקציה ו/או באתר ו/או 

 ך אחרת שתמצא החברה לנכון. בכל דר

קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות )מלבד לעניין חלוקת הפרס  .53.8
( ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע םשולזוכים ומימ

לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות בין אם צוינו 
 לא תהיה כל טענה בשל כך. ולמשתתףובין אם לאו במפורש בתקנון זה 

ו/או עוזר לעורך ההגרלה ו/או אסורה על מנהלי ועובדי קשת  בהגרלהההשתתפות  .53.7
 ובני משפחותיהם.המפקח מנהלים עובדיהם שותפיהם 

.  או גוגל+ יובהר, כי הפעילות אינה קשורה, מנוהלת או ממומנת על ידי פייסבוק .53.53
שתתפים, ימסר לחברה ולמי מטעמה, ולא כל המידע שימסר על ידי המ

בעצם השתתפותו בפעילות פוטר המשתתף את פייסבוק ואת . /לגוגל+לפייסבוק
 גוגל + מכל אחריות בנוגע להגרלה. 

במשרדי קשת, ובנוסף, בתיאום מראש,  באתרעיון יהיה ל תקנון הפעילות ניתן .53.55
 .רמת החייל, תל אביב 53ברחוב ראול ולנברג 
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