
 

 "האם אתם משפחה ירוקה" שיכון ובינויתקנון לפעילות 
 

 הגדרות .1

 טריוויה""חידון בפעילות המזמינה את המשתתפים להשתתף                                         "פעילות"    
שמטרת , makoבאתר האינטרנט של שיכון ובינוי במתחם 

  :המשתתפים בה
האפשרי של  להשיב נכונה על המספר הרב ביותר .א

האם אתם מכירים את " שאלות טריוויה בנושא
חיים חיי קהילה  השכנים שלכם? עד כמה אתם

 "?ומעורבים חברתית

האם אתם משפחה  לענות על השאלה: .ב
 ספרו לנו למה אתם משפחה ירוקה  ירוקה? 

 אי תקנון זה.תתנהל בהתאם לתנ פעילותה                                                          

  המשתתף שתשובתו תהיה המקורית והיצירתית ביותר בתום                                                                 
 על פי שיקול דעת השופטיםהפעילות יזכה בפרס 

                                                      
אדם בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות                                               "משתתף"    

, ואשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה 2691 -התשכ"ב
ושהיה לישראל תקף עפ"י כל דין, אשר מסר פרטים תקפים ליצירת 

וקיבל על עצמו את אינטרנט הקשר עמו למקרה של זכייה באתר 
תקנון זה באמצעות אישורו במקום המתאים באתר הוראות 

ועמד בתנאים המפורטים בתקנון והמבקש להשתתף  אינטרנטה
 ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון. פעילותב

 
רמת החייל, תל  21חברת שידורי קשת בע"מ מרחוב ראול ולנברג  "קשת"      

 12-236971-1אביב. ח.פ
 
 

 111112232ח.פ  נדל"ן בע"מ שיכון ובינוי"                   לפעילותנותנת החסות "    
 

 mako.co.il                  "אתר האינטרנט"           

בחר זוכה אחד אשר יזכה באופניים חשמליים בתום תקופת הפעילות י "הפרס"     
צבעים בכפוף לוהכול צהוב  שחור עם כיתוב לבן, ירוק,בצבע  EBIKEדגם 

 אחריות לשנה שתינתן במעמד קבלת האופניים. הנמצאים במלאי. 
 

                                                                       
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים                              

לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה  הפעילותכלשהם בדבר 
 לכל דבר ועניין. 

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

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

 כללי –הפעילות  .1

 ומעלה בלבד. 11ההשתתפות הינה מגיל  2.2

 71.16.1121ועד ליום  21.16.1121 מועד עליית אתר האינטרנט ביוםמהחל משך הפעילות:  2.1
 "(. תקופת הפעילות)להלן: "  .17:16שעה ב

מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול  2.7
 דעתה הבלעדי.
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 השתתפות בפעילות .2

 :יתבקשכל משתתף   makoבאתר  ובינוישיכון מתחם במסגרת הפעילות המתנהלת ב  1.2

האם אתם להשיב נכונה על המספר הרב ביותר האפשרי של שאלות טריוויה בנושא " .א
 חיים חיי קהילה ומעורבים חברתית מכירים את השכנים שלכם? עד כמה אתם

ספרו לנו למה אתם משפחה ירוקה  האם אתם משפחה ירוקה?  לענות על השאלה: .ב
 האפשרעם פרוט מלא ככל 

על פי החלטת המשתתף שתשובתו תהיה המקורית והיצירתית ביותר בתום הפעילות,  1.1
  להלן. 7בהתאם למפורט בסעיף יזכה בפרס השופטים 

 
למלא טופס פרטים אישיים הכולל: שם, שם משפחה, לשם השתתפות בפעילות על המשתתף  1.7

מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את  מייל אשר ישמשו לשם איתור הזוכים.-טלפון ואי
פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש, לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ו/או לזכות 

 בפרסים. 

את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד  ,הבלעדי העל פי שיקול דעת ,לפסול תהא רשאית קשת 1.2
 . בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה

 ההזוכבחירת  .3

, פעילותנותנת החסות לו /קשתעורכי מאקוהשופטים שהינם בתום תקופת הפעילות יבחרו  7.2
בנושא מבין המשתתפים אשר ענו נכונה על המספר הרב ביותר האפשרי של שאלות טריוויה 

חיים חיי קהילה ומעורבים  האם אתם מכירים את השכנים שלכם? עד כמה אתם"
 נתהמענייתשובה ה אתהשיב  ,הבלעדי םדעת על פי שיקול?", משתתף אחד אשר, חברתית

  האם אתם משפחה ירוקה?  ספרו לנו למה אתם משפחה ירוקהלשאלה  ביותר  תוהיצירתי

 אורך תקופת הפעילות.לכול בפרס זוכה אחד  יבחרסך הכול  7.1

לעיל, למקרה שלא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה ו/או שהזוכה לא  7.1על אף האמור בסעיף  7.7
זוכי מילואים נוספים אשר דורגו על פי  1, יבחרו השופטים פעילותאת הפרס ביגיע לאסוף 

 . 7 -ו 1שיקול דעת השופטים במקומות 

 איתור המועמדים לזכייה  .4

יעביר את פרטי הזוכה  נציג קשת בעת ההרשמה. הפרטים שסיפק ייעשה דרך  ההזוכאיתור  2.2
 טלפון/כתובת מייל להתקשרותעל ידי הזוכה  קשר עםאשר יצור  פעילותנותנת החסות לל

 אותם הזין בעת ההרשמה לפעילות.

ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של  פעילותנותנת החסות לבאם לא השיב הזוכה לפניית נציג  2.1
ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר  ,כאמור עמוהראשון ניסיון ההתקשרות שעות ממועד  69

אחר ההודעה על זכייתו לא הגיע לקבל את ו/או של עמו, הוברר שלא עמד בתנאי תקנון זה,
מבין  זוכי  זוכה אחר במקומו יבחרו השופטים ימים מהמועד שנקבע עמו, 3הפרס בתוך 

  .לעיל 7.7המילואים לפי דירוגם כהגדרתם בסעיף 

לכתובת הדואר האלקטרוני  האופניים החשמליים תהפרס ישלח לזוכה את השובר לקבלספק  2.7
 ך התחייבות כמפורט בנספח ב'.ממה על מסיתבעת ההרשמה וזאת לאחר ח אותה סיפק

תל אביב בשעות הפעילות כפי  223מימוש השובר יעשה בחנות בי סייקל ברחוב בן יהודה  2.2
 ימי עסקים מיום ההודעה על הזכיה.  71תוך  /http://cycle.co.ilשמפורטות באתר החנות 

האחריות על המוצר הינה לשנה בלבד ומהווה אחריות בסיסית על המוצר. כול פניה שנוגע  2.1
לתיקון הינה מול חברת בי סייקל והינה אך ורק במסגרת האחריות ובמסגרת תקופת 

 האחריות.

 

צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע ע 2.9
והטקסט אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה המלא מכלליות האמור, לפרסום שמו 

אחרת וכמו טלוויזיונית ו/או מדיה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה 
ו/או העמדה לרשות  טלוויזיוני ולשימושו במסגרת שידורסיפור ששלח שמו והכן לפרסום 

http://cycle.co.il/
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הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה 
 תנאי להשתתפות בפעילות. 

המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או  2.3
צעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר מפורסמים ו/או מצולמים באמ

האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות הוא מביע את הסכמתו לפרסום ו/או צילום 
/או שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ו

 .נאי לקבלת הפרסעמידה בסעיף זה הינה ת ן.מי מטעמספקית הפרס ו/או 

 הפרס .5

שחור עם בצבע  EBIKEבתום תקופת הפעילות יבחר זוכה אחד אשר יזכה באופניים חשמליים דגם  1.2
צבעים הנמצאים במלאי. אחריות לשנה שתינתן במעמד קבלת בכפוף לוהכול צהוב  כיתוב לבן, ירוק,

 האופניים. 

המוצר. כול פניה שנוגע האחריות על המוצר הינה לשנה בלבד ומהווה אחריות בסיסית על  1.1
לתיקון הינה מול חברת בי סייקל והינה אך ורק במסגרת האחריות ובמסגרת תקופת 

 האחריות.

 
 לאורך תקופת הפעילות.זוכה אחד בזוג אחד של אופניים חשמליים סך הכול  1.7

קשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מימושו הסופי של הפרס, ללא אפשרות  1.2
 א תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.    ערעור על כך ול

קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס או את כמות הפרסים מכל סיבה שהיא  1.1
ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה 

 דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור.על כך למשתתפים בפעילות זו לא תעמוד כל 

קשת ו/או המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תובענה על כלפי  1.9
ו/או כל מי מטעמם לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או  פעילותנותנת החסות ל

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

תנאי לקבלת הפרס הוא חתימת המשתתף על מסמך התחייבות בנוגע לכך כי זכותו לפרס לא  1.3
שומרת על זכותה לשלוח למועמד  קשתהושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 

ש, כי לזכייה כל טופס נוסף או אחר שיהיה עליו לחתום או לאשר כתנאי לקבלת הפרס. יודג
ככל שמועמד לזכייה ו/או 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 

 ו/או מי מטעמם. פעילותנותנת החסות לקשת ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

לפסול משתתפים ולא לשלוח ו/או  םרשאי ו/או מי מטעמן עילותפקשת ו/או נותנת החסות ל 1.6
נעשתה תוך  פעילותלא להעניק את הפרס למשתתף שקיים חשד סביר לגביו שהשתתפותו ב

מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא לרבות ומבלי 
, והניקוד פעילותלשנות בדרך כלשהי את הם בכדי לגרוע, שימוש בתוכנות ו/או אמצעים אחרי

 שלו או של כל משתתף אחר.
ל ומובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה, הכ 1.6

 .בתקנון זהכמפורט 

זיכוי  יינתן לא וכן כלשהו אחר לפרס או כסף בשווה או בכסף להמרה ניתן אינו הפרס 1.21
 כספי. 

 או משפחה לבן הפרס את להעביר ניתן לאלמימוש הפרס ניתנת לזוכה בלבד.  הזכות 1.22
 .אחר

בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק  באחריות וישא לא פעילותנותנת החסות לו/או  קשת 1.21
שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, 

 דרישה ו/או תובענה כנגד קשת בקשר עם מימוש הפרס. 

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  הלעצמ תשומר קשת 1.27
ים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספ

 למשתתפים.

לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או  םאחראי תהאלא  פעילותו/או נותנת החסות ל קשת 1.22
נותנת  /אוותקלה אשר תתגלה בו. . הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת  כלו/או  מסירתו

מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי  ןמטעמכל מי  ו/או פעילותהחסות ל
תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה 

 .  ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס
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 משתתף לקבוע שלא רשאית תהא קשת דין כל והוראות זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי 1.21
 עבירה במעשה אליו שהגיע/או ו לכאורה בו שזכה מי לידי הפרס את סורלמ שלא/או ו כזוכה

 .שהיא בחינה מכל, כדין שאינו במעשה או

ספק הפרס ישלח לזוכה את השובר לקבלת האופניים החשמליים ע"מ לקבל את הפרס,  1.29
לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק בעת ההרשמה וזאת לאחר חתימה על מסמך 

 בנספח ב'.התחייבות כמפורט 

האחריות על המוצר הינה לשנה בלבד ומהווה אחריות בסיסית על המוצר. כול פניה שנוגע 
לתיקון הינה מול חברת בי סייקל והינה אך ורק במסגרת האחריות ובמסגרת תקופת 

 האחריות.

ספק הפרס ישלח לזוכה את השובר לקבלת האופניים החשמליים לכתובת הדואר  1.23
בעת ההרשמה וזאת לאחר חתימה על מסמך התחייבות כמפורט האלקטרוני אותה סיפק 

 בנספח ב'.

תל אביב בשעות הפעילות  223מימוש השובר יעשה בחנות בי סייקל ברחוב בן יהודה  1.26
 ימי עסקים מיום ההודעה על הזכיה.  71תוך  /http://cycle.co.ilכפי שמפורטות באתר החנות 

 כללי .6

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  9.2
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא 
שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו 

 לכל דבר ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הי מטעמקשת ו/או מ 9.1
רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא ישאו 
באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 

 ישרין ו/או בעקיפין.למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במ

להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים(  תקשת רשאי 9.7
 בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 9.2
עה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפר

 היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  9.1
לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או 

וצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת עקיף, לרבות ה
 זוכה.

ובנוגע לכל  יהיו הפוסקים סופית בכל עניין הנוגע לפעילות פעילותונותנת החסות לקשת  9.9
ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי שאלה שתתעורר במהלכה 

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

למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה  9.3
 א לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה בפרס אינה תלויה בגורל או מזל.172בסעיף 

 

ובני  פעילותונותנת החסות ל בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשתההשתתפות  9.6
 משפחותיהם.

 

 
 

 לכל המשתתפים  ב ה צ ל ח ה !!! יםמאחל פעילותקשת ונותנת החסות ל
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 'בנספח 

 ןבפרס הראשו כתב קבלה וויתור לזוכה

 

 שם מלא: _____________________

 מספר ת.ז.: _____________________

 _____________________ גיל:

 כתובת: _____________________

 טלפון: _____________________

 
 
 .ואישרתי אותו  פעילותאני מאשר/ת כי קראתי את תקנון ה .2

 .אני עונה על הגדרת "זוכה", בהתאם לתנאי התקנון  .1

שחור עם בצבע  EBIKEדגם  לקבלת אופניים חשמלים אני מאשר/ת כי קבלתי לידי מסמך, המאשר את זכאותי  .7

צבעים הנמצאים במלאי. אחריות לשנה שתינתן במעמד קבלת האופניים  בכפוף לוהכול צהוב  כיתוב לבן, ירוק,

"(, וכי הודגש בפני שכל הוצאה אחרת שאינה כלולה במפורש במסגרת הגדרת הפרס בתקנון תיעשה הפרס)להלן: "

 על חשבוני בלבד ובאחריותי הבלעדית. 

תחול עלי, בין היתר, האחריות להגיע למימוש הודגש בפני כי במסגרת אחריותי הבלעדית למימוש הפרס, הוסבר לי ו .2

האחריות לרכישת ביטוחים מתאימים מכל סוג, המכסים את יום, 71לממש את הפרס במסגרת הפרס, האחריות 

הספציפית במסגרת הפרס, וסיכונים הקשורים בביצוע הפעילות רכיבה על אופניים הסיכונים הפוטנציאליים של 

 וכיו"ב.

ו/או כל מי מטעמן אינן אחראיות למימוש הפרס וככל שתהיה לי טענה ו/או דרישה ו/או  קשת או ספקית הפרס  .1

 ספק את השירות/הפעילות הספציפיים.תביעה בקשר עם הפרס אפנה אותה כלפי הגורם המ

ונים, לרבות לוחות זמנים המוכתבים על ידי ידוע לי שבחירת המועד למימוש הפרס תיעשה בכפוף לאילוצים ש .9

 מרכיבים שונים של הפרס וכיו"ב.  שמספקיםהגורמים 

תמורה כספית או ידוע לי כי הפרס הינו אישי וכי איני יכול/ה להחליפו או להמירו, וכן כי איני רשאי/ת להפיק 
תתפותו )אם הנני הזוכה(, טובת הנאה מכל סוג כתוצאה ממימוש הפרס, כגון קבלת תמורה ממלווה עבור הש

  או קבלת כל סוג של תמורה בכל דרך אחרת.
להישמע להוראות ולכללים הנהוגים במקומות ובעת מימוש הפרס ת לשמור על כללי התנהגות נאותים /אני מתחייב .3

בהם אהיה במסגרת מימוש הפרס. ידוע לי כי התנהגות בלתי נאותה או כיו"ב מצידי, תוכל לגרום לכך שמימוש 

 .  הפרס יופסק או יימנע ממני

 פעילותעורכת האדרש לפצות את על ידי ו/או על ידי מי מטעמי, נזק כלשהו לרכוש או לאדם וייגרם ידוע לי שבמידה  .6

 ו/או מי מטעמה פיצוי מלא בגין הנזקים.
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עורכת כלפי כלשהן לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות תהיינה ת כי אין לי ולא /ה ומאשר/ה מטה מצהירם/החתו .6

 כל הנ"לאת מימוש הפרס, והנני פוטר/ת בקשר עם  ןמי מטעמו/או כלפי  פעילותהעוזרת לעורכת הו/או  פעילותה

 .באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור

 .C קשת ו/או חברת שיכון ובינוי ו/אושל מקרבה ראשונה משפחה  תבבן/או  /תה כי אינני עובד/הנני מצהיר .21

הטקסט פרסום בזאת את הסכמתי המפורשת לפרסום התמונה הזוכה באמצעי התקשורת השונים וכן את  נותןהנני  .22

 דבר זכייתי.להשתתפות בפעילות וכן את 

 

 

 תאריך: _______________                חתימה: ____________________

 
 
 
 

 

 

 

 


