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 הגמרהצבעות בתכנית תקנון  –" רק רוצים לרקוד"
 

 מבוא .1

 "(. התכנית" )להלן: "רק רוצים לרקוד" הגמר של תכניתשל  ההצבעותזה הינו תקנון  תקנון .1.1

 כללפרשנות התקנון. ב משוהסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא יש כותרות .1.1
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם 

מקרה של סתירה ו/או אי  בכלבדבר התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
תקנון התוכנית, תגברנה הוראות תקנון  ביןהתאמה כלשהי בין הוראות תקנון הצבעות זה ל

 דבר ועניין. לכל התוכנית

המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר  למונחים .1.1
 מפורשות אחרת:

 

 ".רק רוצים לרקודמערכת התכנית " "מערכת התכנית" או "המפיקה"

 שידורי קשת בע"מ "קשת" 

 

 אתר האינטרנט" או"

 "מאקו"

אתר התכנית אשר כתובתו 
www.mako.co.il  

 

המיועדת למכשירים  makoאפליקציית  ""האפליקציה
סלולריים וטאבלטים תומכים בעלי 

. iOSאו  androidמערכות הפעלה 
האפליקציה זמינה להורדה חינם 

 .App store-ו google playבאמצעות 

 קהל הצופים בתכנית "הצופים" או" הקהל"

 הסבר כללי על ההצבעות .2

שלב הסולו הכפול שבו יתמודדו  –האחרון בלבד שלב עבור הההצבעות בתכנית יתקיימו  .1.1
 ארבעה מתמודדים בביצוע ריקוד סולו. 

על פתיחת האפשרות  התכנית שידורבמהלך  מערכת התכנית ו/או קשת ידאגו לפרסם .1.1
בסיום אפשרות ההצבעה יופיע באפליקציה כיתוב המודיע על סיום  .להצביע ועל סיומה

 הפעילות.

צעו באמצעות האפליקציה בלבד, במתחם הייעודי בתוך כל הצבעות הקהל בתכנית יתב .1.1
במקרה של תקלה קריטית  האפליקציה, אשר מוקדש לתכנית ולהצבעות במהלכה.

, הכוללת קבוצת במערכת ההצבעות יעשה שימוש במערכת גיבוי של הפקת התכנית
הפקת התכנית אינה מחויבת  ואינה קשורה להצבעות באמצעות האפליקציה. ביקורת,

הורדת האפליקציה וההצבעה  להודיע על שימוש במערכת הגיבוי וקבוצת הביקורת.
)למעט תשלום עבור שירותים סלולריים ו/או גלישה באמצעותה הינן ללא תשלום 

 סלולרית בהתאם לחיובי המפעילה הסלולרית של המשתמש(.

 .על כל ההצבעות בתכנית יחולו הוראות תקנון זה .1.2

 ביצוע ההצבעות והשתתפות בתחרות נושאת פרס .1

מתן פרטים אישיים עדכניים  לאפליקציה באמצעות יש להירשםלזכות בפרס על מנת  .1.1
הזנת פרטים לא נכונים תגרום לכך שהמשתתף לא יוכל לזכות בפרס )שם ומספר טלפון(. 

 הניתן במסגרת הצבעות אלה, כפי שמפורט בהמשך התקנון.

 לאשר את תנאי תקנון זה. צופהעל ה בנוסף לרישום יהיה .1.1
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  .במהלך התכנית תדאג מערכת התכנית להודיע בשידור על מועד תחילת ההצבעות .1.1

עם פתיחת ההצבעה יוצג לצופים מסך הרשמה ראשוני בו עליהם לעדכן את הפרטים  .1.2
ונימוק מדוע לרקדן שלהם מגיע לזכות.  (לעיל 3.1כאמור בסעיף ) ליצירת קשרשלהם 

ארבעת המתמודדים לגמר בתוכנית והצופים יוכלו  לאחר השלמת מסך זה, יוצגו תמונות
להצביע למתמודד שהם סבורים שעליו לזכות. כל צופה יוכל להצביע עד עשר פעמים 

 .סה"כ לכל המועמדים יחד

 . לשנותהלא יהיה ניתן כל בחירה  מודגש כי לאחר  .1.3

מגיע לנמק מדוע הצופה יתבקש להשתתף בתחרות על הפרס, על מנת שיתאפשר לצופה  .1.3
ולהצביע לפחות פעם אחת  ליצירת קשרלמלא את פרטיו , בחר לזכותלרקדן אותו הוא 

 .מתמודדים בתכניתהלאחד 

יזכה  , כפי שייקבע לפי שיקול דעת קשת,הצופה שיכתוב את הנימוק המשכנע ביותר .1.3
 בפרס. 

, .פח"א, ת, 32 הברזל רחוב, דיגיטל איי מתנת'יגה בייט, ג Apple iPhone 7 33 הוא הפרס .1.3
81885531 

 יסופק לזוכה עד שבעה ימי עסקים מיום יצירת הקשר עימו. הפרס .1.3

, 32מראש על ידי איי דיגיטל בחנות איי דיגיטל סטור ברחוב הברזל הפרס יימסר בתיאום  .1.13
 ת"א.

קשת לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו או  .1.11
בעקבות השימוש בו. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את קשת מכל טענה, דרישה ו/או 

ו איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/א
אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס ו/או בעקבות 

/או בעקבות תקלות בדואר ישראל בהעברת ןמספר הטלפושגיאות של המשתתף בעת הזנת 
 במשלוח הפרס במייל שאינן בשליטתה של קשת. הפרס לידי הזוכה

דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי בחירתו,  .1.11
מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה 
)בתכנית ובפרסומות(, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק. בהשתתפותו בפעילות מביע 

הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום, שמו, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או 
תמונתו ו/או ווידאו שלו, במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת 

 סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס. ומי מטעמה.

  הזוכה והעברת הפרס לאחראיתור  .4

 בעת ההרשמה. אותם הצופה מסר איתור הזוכה ייעשה דרך פרטי ההתקשרות  .2.1

במידה וקשת לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה מסיבות שונות )למשל, עקב השארת פרטים  .2.1
, תהא קשת רשאית לשלול את ממועד ההצבעה ימים 7לא נכונים או אי זמינות( במשך 

 .לעיל 3.7בהתאם לסעיף  ותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומוזכא

אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  קשת או מי מטעמה לא יהיו .2.1
בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו 

 לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

 

 הוראות כלליות .5

ות. ההצבעות יסתיימו בסיום פרק הזמן להצבעה. לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספ .3.1
מובהר בזאת כי הקולות שיספרו הינם הקולות אשר יגיעו לשידורי קשת עד לסיום פרק 
הזמן להצבעה. כל הצבעה שתגיע לאחר מועד זה, מכל סיבה שהיא, אף אם נשלחה קודם 
לכן, לא תיכנס לשקלול קולות המצביעים בתחרות. הצבעה שלא נספרה בשל אי הגעתה 

 .א, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהולשידורי קשת במועד מכל סיבה שהי

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות  .3.1
נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל כל קבלת -קהל הצופים במועדם או במקרה של אי
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סיבה שהיא )כגון, עקב עומס בנפח הצבעה, כשל תשתיות אינטרנט ו/או סלולאר או 
בה אחרת(, רשאית מערכת התכנית לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, מסי

שימוש -במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי
של הצבעות הצופים, או שימוש במערכת הגיבוי בשימוש -אי בקולות שנקלטו באיחור,

 הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי. , לעיל 3.3התכנית כאמור בסעיף 

שידורי קשת ו/או מערכת התוכנית רשאית לפסול, לפי שיקול דעתן המוחלט, כל  .3.1
הצבעה אשר יתעורר אצלה חשד לגביו כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, 
פסולה, הצבעה שהושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי 

של מערכת התוכנית פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, הצבעה הנוגדת  שיקול דעתה
. את תקנת הציבור בדרך אחרת או הצבעה שאינה כדין מסיבה אחרת וכיוצא באלה

האמור בסעיף זה יחול בין אם התגלה הדבר במהלך שידור התכנית ובין אם לאחריה. 
נתון לשיקול דעתן  אופן פסילת ההצבעות ואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות

  הבלעדי של קשת ומערכת התכנית ולא ניתן לערער על החלטותיהן לעניין זה.

ו/או מערכת התכנית ו/או קשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות  .3.2
על פי שיקול  מסוימת, IPמספר המשתמשים הרשומים ממכשיר מסוים ו/או כתובת 

 דעתן הבלעדי בכל עת.

התכנית רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך התכניות, לבצע שינויים במבנה מערכת  .3.3
ההצבעות, להוסיף, לבטל,  בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
שינויים במהלך ההצבעות ו/או בנוגע למהלך התכנית יפורסמו באתר האינטרנט ו/או 

 תכנית ו/או בסמוך לה.האפליקציה ו/או בשידורי קשת בטלוויזיה במהלך ה

מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד ההצבעות ו/או התכנית וכן  .3.3
 לקצרן ו/או להאריכן לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.

מערכת התכנית ו/או קשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל  .3.3
 . סיבה שהיא

שידור התכנית, ולמועד שידור התכנית ו/או מערכת התכנית אינה מחויבות לעצם  .3.3
לשידור תוצאות ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות. אופן הצגת תוצאות 

 ההצבעות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של קשת ומערכת התכנית.

מערכת התכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת  .3.3
 לול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.ההצבעה ו/או את דרך שק

מנגנון ההצבעות, אופן ספירת ההצבעות ושקלול ההצבעות, נעשים באופן אוטומטי  .3.13
באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות שנכתבו לטובת התכנית וההצבעות. חשוב להדגיש כי 

, תקלות ובעיות מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני טעויות, באגים, שגיאות
אחרות. קשת ומערכת התכנית ו/או מי מטעמן לא יהיו אחריות לכל תקלה כאמור 
ותוצאות תקלות כאמור. ככל שיתגלה כי קיימות תקלות בתוכנות המחשב המנהלות את 
ההצבעות, יקבעו קשת ומערכת התכנית את אופן תיקון תוצאות התקלות וזאת לפי 

 שיקול דעתן הבלעדי.

מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות  מבלי לגרוע .3.11
אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית ושידורי קשת רשאיות, לפי שיקול 
דעתן הבלעדי, לבטל תכנית, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, לשנות את אופן 

קנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בת
 הודעה למשתתפים.

מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לשלבי התחרות ולתכנית ובנוגע  .3.11
לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל 

בין אם צוינו במפורש תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך התחרות, 
בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התכנית באשר לבחירה ו/או 

בכל  סופית. בנוסף, -להחלפת משתתפים בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור 
מקרה של זכיית מתמודד )בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה( באמצעים שאינם 

ואמים תקנון זה, למערכת התכנית יהא שיקול הדעת המלא לפעול כדין ו/או אינם ת
 כראות עיניה.
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קשת ו/או מערכת התכנית ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן  .3.11
כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות סלולריות ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא 

ים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, ישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזק
 .אשר יגרמו לצופים בקשר עם הצבעת קהל הצופים בבית במישרין או בעקיפין

קבלת הצבעות מסיבות טכניות, -אין שידורי קשת או מערכת התכנית אחראיות לאי .3.12
תאימות של מכשיר לאפליקציה, תקלות, כשלים טכניים מכל מין וסוג -כגון לדוגמה אי

 ישפיעו על ההצבעות. שהוא וכד' אשר

מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי  .3.13
הצופים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם לצופים ו/או לאחר, עקב השימוש 
באפליקציה ו/או השתתפותם בהצבעה בתוכנית ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, 

הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה  והצופים מצהירים כי
 .והבלעדית

למען הסר ספק, מערכת התכנית ו/או שידורי קשת אינן אחראיות לתעריפי הגלישה  .3.13
הסלולארית והאינטרנטית של הצופים, והעלות תחול על המצביעים בלבד. כן מובהר כי 

ת יהשתתפות בחווימסחרית ולשם -מאחר וההצבעות בתכנית נועדו למטרה בלתי
תוכנית, לא יהיו צופים המשתפים בהצבעות זכאים לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כספים ה

שהוציאו לצורך ביצוע הצבעה )כגון לדוגמה תשלום עבור גלישה וכד'(, וזאת אף אם 
 הצבעתם לא התקבלה ו/או לא נספרה מסיבה כלשהי. 

 

 


