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 הגדרות .1

 
ה יצירתית תמונ ותהמשתתפ יעלופעילות במסגרתה  פעילות""

. את "מה זה הריון עבורך" ומקורית שצילמו, שתתאר
אפליקציית הפייסבוק באמצעות  התמונה יש להעלות

 9 שלפייסבוק השל הפעילות, שתהא נגישה בעמוד 
המשתתפים שישלחו את התמונות  3 .חודשים

 ה, לפי שיקול דעתת ביותרות והיצירתיומקוריה
 .כמפורט בתקנון זה בפרס יזכו הבלעדי של קשת,

_ ההשתתפות בפעילות תתבצע 57/70/13__החל מיום  
באמצעות העלאת תמונה לאינסטגרם ותיוגה 

 .ההריוןשלי#
  

 ו:כתובתש ,אתר רשת חברתית "פייסבוק"
www.facebook.com 

 ה תמונהתשהעלחשבון פייסבוק פעיל,  תבעל  "משתתף"
במסגרת ו לאפליקציית הפייסבוק בתקופת הפעילות

החל מיום בהתאם לתקנון זה. , הפעילות
__ יוכלו להשתתף בפעילות בעלי חשבון 57/70/13__

 אינסטגרם.

רמת  21ראול ולנברג חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב  "קשת"
 12-236831-1 פח. ., תל אביבהחייל

 שידורי קשת בע"מ "ספק הפרס"

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

אפליקציית פייסבוק ייעודית לפעילות, שהגישה אליה  אפליקציית הפייסבוק""
או באמצעות האינטרנט,  פשר באמצעות אתרתתא

 .חודשים 9עמוד הפייסבוק של 

 שקלים 2311שובר בחנות מיננה בשווי  -פרס ראשון                             "הפרס"
 )תוקף עם גב השובר(
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .1.2
לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר  ,פעילותאחרים בדבר ה

 ועניין. 

לצרכי תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  הרות הסעיפים הינהחלוקה לסעיפים וכות .1.1
 פרשנות. 

עם זאת  על השימוש באפליקציית הפייסבוק חלים גם תנאי השימוש בפייסבוק. .1.3
פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק יובהר, כי 

  אליה.  הקשורו/או כל גורם שהוא 

 כללי - פעילותה .5

 פעילותיתן יהיה להשתתף בנ 13.70.2713 ועד ליום 11.70.2713מיום החל  .3.2
 "(. תקופת הפעילותבאמצעות אתר האינטרנט )להלן: "

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על  קשת מובהר בזאת כי  .3.1
  פי שיקול דעתה הבלעדי.

 בפעילות השתתפות .4

 יאהי כ פתהמשתת הומצהיר ת, מאשרמהמסכיבפעילות השתתפות עצם הב .1.2
לכל דבר  היחייבו התקנון יחול עליהאת הוראותיו של התקנון וכי  העלי תמקבל
 ועניין.

יכנס לעמוד הפייסבוק תחפוץ להשתתף בפעילות, , אשר תחשבון פייסבוק תבעל .1.1
המתארת  מהשציל תמונה באמצעות אפליקציית הפייסבוקעלה ות של הפעילות

  . "מה זה הריון עבורך"

השתתפות בפעילות תתבצע באמצעות העלאת תמונה _ ה57/70/13_החל מיום 
למען הסר ספק, משתתפות שהעלו את  ההריוןשלי.לאינסטגרם ותיוגה #

התמונה לאפליקציית הפייסבוק עד למועד הנ"ל, ישתתפו בפעילות ללא שינוי. 
_, התקנון חל על המשתתפות באמצעות 57/70/13_לפיכך, החל מיום 

 מצעות אפליקציית הפייסבוק.אינסטגרם, כפי שחל על משתתפות בא

שם מלא, טלפון, כתובת דואר  פתזין המשתתתלאחר העלאת התמונה,  .1.3
ושהיא מאשרת לקשת לעשות בה  את תקנון זה השקראאשר ות אלקטרוני

שר העלאת התמונה. מובהר, כי ורק לאחר מכן תאו שימוש כמפורט להלן
לא  דרשאת הנמשתתפת שלא תזין פרטים מלאים כאמור ו/או לא תאשר 

 לקבלת כל פרס. תהיה זכאיתשתתף במבצע ו/או לא ת

 הזכויותכל  תא בעליכי ה פתהמשתת תאשרומ הצהירמ בהעלאת התמונה .1.1
נותנת את הסכמתה ו שהתמונה תשתתף בפעילות תא מאשרוכי היבתמונה 

בעמוד הפעילות,  ,makoבאתר  השהועלתה על יד המלאה לפרסום התמונה
ו/או  , פרומואים ופרסומותבשידור טלוויזיוני ,makoבעמוד הפייסבוק של 

העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת של 
אנשים נוספים מופיעים בתמונה, דמותם של ככל ש .קשת וזאת ללא כל תמורה

 התמונה לפרסום והסכמתם את אישורם קיבלהכי  פתהמשתת המצהיר
)אם מדובר בתמונת קטין, מאשרת  תקנון זהאמור בתאם לבמסגרת הפעילות בה

 ה, ומכל מקום באחריותשקיבלה את אישורו של ההורה/אפוטרופוס הנוסף(
ההסכמה לפרסום הפרטים . לקבל הסכמה כאמור פתהבלעדית של המשתת

ו/או  הו/או למי מטעמ פתלמשתתכאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. 
א כל טענה כלפי קשת ו/או ספק הפרס , לא תההלצדדים שלישיים הקשורים אלי

העלאת התמונה ו/או לפרסומה ו/או והשתתפותו ו/או מי מטעמם בקשר ל
 בפעילות.

תכנים לא  עלה אינה מכילהתשהתמונה שלהקפיד על כך  באחריות המשתתפת .1.1
 ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב.

באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור  נה שיש בהתמובנוסף, אין להעלות 
א מעלה במסגרת ת כי בתמונה שהימאשר המשתתפתאו לקנות מוצרים כלשהם. 



הפעילות אין משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק 
 .איסור לשון הרע וחוק העונשין

ורגע הענקת הפרס  הכי דבר זכיית תו/או הזוכה מאשר פתבנוסף, המשתת .1.8
עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת 

וכי  השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק
ה לפרסום ו/או צילום שמ האת הסכמת המביעא היבפעילות  בהשתתפותה

הנעשים על ידי במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים  הווידאו של תמונתה
 עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.קשת ומי מטעמה. 

אשר על פי  להסיר כל תמונהבתמונות וקשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין  .1.3
. ביצוע כל דין האו מפר הראויאינה או  תהולמ האינשיקול דעתה הבלעדי, 

שת בקשר לפיקוח פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של ק
או בחבות לכל תוכן קשת אינה נושאת באחריות ויובהר כי  על תכנים המועלים

מובהר במפורש . המשתתפיםפוגע, מגונה, או לא חוקי שיועלה על ידי ובאחריות 
 פרס.או לזכות בלא יהיה רשאי להשתתף בפעילות  כי משתתף שתמונתו הוסרה

בעקבות  שתקבלמכל סוג שהוא לתגובות המשתתפת  קשת אינה אחראית כלפי .1.6
לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי  שתעלהתכנים 

 .היד-בתכנים שפורסמו על

 הפרס והזוכה .3

 שקלים לקניה במיננה )תוקף על גב השובר(. 2311שובר על סך  –ראשון פרס  .1.2
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כי הקריטריונים של "מקוריות" ו"יצירתיות" שנקבעו לבחירת  ידוע למשתתפת .1.1
פעים במידה רבה מטעם אישי. ומוש םסובייקטיבייהתמונה הזוכה הינם 

מי הפרס ו/או  ספקמראש על כל טענה כלפי קשת ו/או  תמוותר המשתתפת
מובהר  ן הסר ספק,עולמ וכה. כמו כןבקשר עם בחירת התמונה הז מטעמן

יתה יבטענה כי תמונת ה ולא ישמעו/או כל גורם אחר  במפורש כי המשתתפת
, וכי שיקול הדעת הבלעדי מקורית יותר ו/או יצירתית יותר מהתמונה הזוכה

 .הינה סופית לקשת והחלטתהבעניין זה נתון 

 לספק תם הזינהאופרטי ההתקשרות ו שמה תעביר קשת את הזוכהלאחר בחירת  .1.3
תיעשה על ידי  אספקת הפרס לזוכות .ואספקת הפרס יצירת קשרלשם  הפרס

שליחת הפרס ולאחר מכן  עם הזוכהטלפוני  יצירת קשרהפרס באמצעות  ספק
 .לבית הזוכה

אספקת הפרס בלבד. יצירת קשר עם הזוכה והפרס לשם  יועברו לספקהפרטים  .1.1
דה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם במיהפרס  ספקלא תהא כל אחריות לקשת או ל

פרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם הזוכים מכל סיבה שהיא ו/או במידה שה
  לא אפשרו מסירת הפרס./או מדויקים ואינם נכונים ו/או 

הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לכל צד שלישי. מובהר במפורש, כי  .1.1
ו בכל סף או בשווה ערך כספי אבכ הלהמרים לא ניתנים כמו כן מובהר כי הפרס

ו/או לא  האו לא יכולו/ הפרס את הלא מימש מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתפת
 . מכל סיבה שהיא לממשורוצה 
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את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא  םלעצמ יםקשת וספק הפרס שומר .1.8
ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך 

 תפים.למשת

ו/או כל תקלה אשר  ואיכות ו/או אחראית לטיב הפרס םאינספק הפרס וקשת  .1.3
הפרס  ספקאת  המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או .בו תגלהת

כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות,  ו/או
ייגרם לפרס ו/או אשר שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר 

יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. קשת לא תהיה אחראית לכל 
 מימושו.-נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

 בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .1.6
 לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

על  ,קשת תהיה רשאית לפסול ,בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דיןמ .1.9
את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש  ,פי שיקול דעתה הבלעדי

קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי שיקול 
   דעתה הבלעדי.

 כללי .6

ו/או הרוצה  פתהמשתת הומצהיר ת, מאשרמהמסכי בפעילות תתפותהשהב .8.2
 האת הוראותיו וגם אם לא קרא העלי תאת התקנון ומקבל הלהשתתף כי קרא
ה ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עלי מה המשתתפתאת התקנון מסכי

 לכל דבר ועניין.  ויחייבה

באופן  םאחראי יהיוולא  םאחראי םאינ םקשת וספק הפרס ו/או מי מטעמ .8.1
התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או  םתכלשהו לפעילו

ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים,  םתקשורת אחר, על כל רכיביה
בקשר עם השתתפות  אשר יגרמו למשתתףמניעת רווח וכיוצ"ב,  ,הוצאות ,נזקים

 ., במישרין או בעקיפיןפעילותב

, ייקבעו על פעילותתנהל היאשר בהן  פעילותהימי , לרבות מספר פעילותמשך ה .8.3
 הבלעדי וללא זכות ערעור.  ןעל פי שיקול דעתהפרס   ספקקשת וידי 

ו/או לשנות את  פעילותת להפסיק ו/או לבטל את הורשאיהפרס  ספקקשת ו .8.1
 דעתןלרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול  התנאי

 הבלעדי.

ובנוגע לכל שאלה  פעילותבכל עניין הנוגע ל הסופיתתהא הפוסקת קשת  .8.1
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 
 .כל טענה בשל כךולמשתתף לא תהיה  לאו

ובני רת שידורי קשת בע"מ חבאסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב .8.8
 משפחותיהם.

 .משפחותיהם ובני ספק הפרס ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות .8.3

אינם  ה/או מי מטעמהפרס ו ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו .8.6
למשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם  ףאחראים כלפי המשתת

ו/או עקב ו/או אי זכייתו כלשהו בפרס  ול זכייתו/או בש פעילותו/או לאחר עקב ה
ו/או נזק  פעילותשנגרם במהלך הישיר או עקיף ו/או נזק  פעילותב והשתתפות

שייגרם במהלך ו עקיפות, אלרבות הוצאות ישירות הפסד, ישיר ו/או עקיף, 
 .מימוש הפרסים

שיתכן  ת כי ידוע להומאשר המצהיר משתתפתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .8.9
תיפולנה טעויות בניהול הפעילות ו/או תפעולה ו/או באתר האינטרנט, וכי בכל ש

מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בפעילות 
הפרס ו/או  ספקקשת ו/או עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד 

ן ו/או בעקיפין עקב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרימי מטעמן 



טעות, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת רישומו 
 להשתתפות בפעילות. משתתףשל 

, תל רמת החייל 21ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  פעילותתקנון ה .8.21
 אביב.

 

 

 

 

 


