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 הצבעות תקנון  –" 2025"
 

 מבוא .1

 "(. התכנית" )להלן: "2025" של הגמר תכניתשל  ההצבעותזה הינו תקנון  תקנון .1.1

 כללפרשנות התקנון. ב משוהסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא יש כותרות .1.2
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 .1.3
 מפורשות אחרת:

 

 "2025מערכת התכנית " "מערכת התכנית" 

 שידורי קשת בע"מ או "המפיקה""קשת" 

 

 אתר האינטרנט" או"

 "מאקו"

אתר התכנית אשר כתובתו 
www.mako.co.il  

 

 makoTVאו  makoאפליקציית  ""האפליקציה
המיועדת למכשירים סלולריים תומכים 

. iOSאו  androidבעלי מערכות הפעלה 
האפליקציה זמינה להורדה חינם 

 .App store-ו google playבאמצעות 

 קהל הצופים בתכנית "הצופים" או" הקהל"

 " 2025משתתפים או משתתף בתכנית " או "התושב" "התושבים"

את התושבים לפי הטבלה אשר מדרגת  "הטבלה"
 סכום הכסף בחשבון הבנק שלהם

 הסבר כללי  .2

פורמט התכנית כולל התייחסות ל"כסף" שהתושבים מחזיקים ב"חשבון הבנק" שלהם.  .2.1
למען הסר ספק מובהר כי הכסף אינו כסף ממשי וחשבון הבנק הינו חשבון בנק פיקטיבי, 

כספיים במהלך התכנית וכל התייחסות לכסף או לחשבונות בנק או למיסים או מענקים 
ושידורה, הינה התייחסות לאלמנטים משחקיים שהינם חלק מהפורמט בלבד ואין להם 

 כל משמעות ממשית מחוץ לתכנית.

כל הצבעות הקהל בתכנית יתבצעו באמצעות האפליקציה בלבד, במתחם הייעודי בתוך  .2.2
ית במקרה של תקלה קריט האפליקציה, אשר מוקדש לתכנית ולהצבעות במהלכה.

להלן, רשאית קשת לעשות  3של התכנית כאמור בסעיף  הגמרבאירוע במערכת ההצבעות 
ואינה קשורה  , הכוללת קבוצת ביקורת,במערכת גיבוי של הפקת התכניתשימוש 

הפקת התכנית אינה מחויבת להודיע על שימוש  להצבעות באמצעות האפליקציה.

  במערכת הגיבוי וקבוצת הביקורת.

)למעט תשלום עבור הורדת האפליקציה וההצבעה באמצעותה הינן ללא תשלום  .2.3
שירותים סלולריים ו/או גלישה סלולרית בהתאם לחיובי המפעילה הסלולרית של 

 המשתמש(.

בסיום אפשרות ההצבעה  .פתיחת האפשרות להצביע על באפליקציה יוצג חיווי מתאים .2.4
  לות.יופיע באפליקציה כיתוב המודיע על סיום הפעי
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 על כל ההצבעות בתכנית יחולו הוראות תקנון זה. .2.5

 הגמר של התכניתהצבעות באירוע  .3

ויהיה הזוכה של  בפרס הגדול  באירוע הגמר ייבחר מתוך שישיית הגמר התושב אשר יזכה .3.1
 עונה ראשונה. -" 2025התכנית "

מענק  לחלק בין התושבים ואילו הצופים יוכלוכל שישיית הגמר תהיה מועמדת להדחה  3.2
 .וזאת במספר שלבים כמתואר להלן  ₪ליון ימ 1בסך  כספי

  תבצע בחמישה שלבים. כל הצבעה נחשבת קול אחד.הגמר ימהלך ההצבעות בשידור אירוע  3.3

חמישה עד תוצג לצופים שישיית הגמר. הצופים יוכלו להצביע עבור  בשלב הראשון 3.3.1
יחולקו ביניהם באופן ש"ח אשר  50,000להם ירצו להעניק  תושבים מתוך השישה

כל אחד. לאחר  ₪ 10,000יקבלו מענק בסך . חמשת התושבים עם מירב הקולות שווה
יעזוב את העיר  שיימצא בתחתית הטבלההתושב תתעדכן הטבלה וסגירת ההצבעה 

 הנותרת.  הויוריש את הכסף שנותר לו לתושב אחר מתוך החמישיי

עד ארבעה יוכלו להצביע עבור  הגמר. הצופים תחמישיתוצג לצופים  בשלב השני 3.3.2
אשר יחולקו ביניהם  ₪ 80,000להם ירצו להעניק מענק בסך  חמישהתושבים מתוך ה

כל  ₪ 20,000יקבלו מענק בסך . ארבעת התושבים עם מירב הקולות באופן שווה
 שיימצא בתחתית הטבלההתושב תתעדכן הטבלה ואחד. לאחר סגירת ההצבעה 

 הנותרת.  רביעייהיעזוב את העיר ויוריש את הכסף שנותר לו לתושב אחר מתוך ה

עד שלושה הגמר. הצופים יוכלו להצביע עבור רביעיית תוצג לצופים  בשלב השלישי 3.3.3
אשר יחולקו  ₪ 90,000להם ירצו להעניק מענק בסך  רביעייהתושבים מתוך ה

 ₪ 30,000יקבלו מענק בסך  . שלוש התושבים עם מירב הקולותביניהם באופן שווה
 שיימצא בתחתית הטבלההתושב תתעדכן הטבלה וכל אחד. לאחר סגירת ההצבעה 

 הנותרת.  שלישייהיעזוב את העיר ויוריש את הכסף שנותר לו לתושב אחר מתוך ה

עד שני הגמר. הצופים יוכלו להצביע עבור  לישייתתוצג לצופים שבשלב הרביעי  3.3.4
אשר יחולקו  ₪ 80,000להם ירצו להעניק מענק בסך  לישיהתושבים מתוך הש
כל  ₪ 40,000יקבלו מענק בסך שני התושבים עם מירב הקולות . ביניהם באופן שווה

 שיימצא בתחתית הטבלההתושב תתעדכן הטבלה ואחד. לאחר סגירת ההצבעה 
  .יעזוב את העיר

להצביע עבור יוצגו לצופים שני התושבים הנותרים. הצופים יוכלו בשלב החמישי  3.3.5
מענק בסך יתרת השני התושבים הנותרים יתחלקו ב. תושב אחד מתוך השניים

 .ביניהם באופן יחסי לפי אחוז ההצבעות עבור כל אחד מהם תחולקאשר  ₪ 700,000
לאחר סגירת ההצבעה תתעדכן הטבלה. מנחי התכנית יפנו לתושב שיצא מהעיר 

מלוא הסכום שנותר בידיו לאחד  אם הוא בוחר להורישבשלב הרביעי והוא יודיע 
ולקבל  משני התושבים הנותרים, או שבוחר להשאיר מחצית מהסכום שנותר בידיו

 התושב שיהיה בראש הטבלה יוכרז כזוכה.. את סכום זה כפרס במזומן

במקרה  וא( )בשלב הראשון עד הרביעיבתחתית הטבלה  תושביםבמקרה של תיקו בין שני  3.4
התכנית על אופן מערכת  כריע, תהטבלה בשלב החמישישל תיקו בין שני מתמודדים בראש 

 דעתה הבלעדי. הפתרון התיקו, לפי שיקול

  

 הוראות כלליות .4

ההצבעות יסתיימו בסיום פרק הזמן להצבעה. לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות.  .4.1
לקשת עד לסיום פרק הזמן  מובהר בזאת כי הקולות שיספרו הינם הקולות אשר יגיעו

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 

 .לקשת במועד מכל סיבה שהיא, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו

שספקי טלוויזיה שונים עשויים לשדר את התכנית ת לכך יתשומת לב הצופים מופנ .4.2
(. כתוצאה מכך ייתכן מצב לפיו זמן ההצבעה בפועל יסתיים אך delayבשיהוי מסוים )

חלק מהצופים לא יידעו על כך עדיין משום שצפייתם בתכנית מושהית במספר שניות. 
 לפיכך כדאי לבצע את ההצבעה בסמוך לפתיחתה.
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מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות  .4.3
נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל כל קבלת -קהל הצופים במועדם או במקרה של אי

סיבה שהיא )כגון, עקב עומס בנפח הצבעה, כשל תשתיות אינטרנט ו/או סלולאר או 
פן שקלול הקולות באותה הצבעה, מסיבה אחרת(, רשאית מערכת התכנית לשנות את או

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

 הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי. לעיל,  2.3התכנית כאמור בסעיף 

מערכת התוכנית רשאית לפסול, לפי שיקול דעתן המוחלט, כל  שידורי קשת ו/או .4.4
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 

בעה הנוגדת שיקול דעתה של מערכת התוכנית פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, הצ
. 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. 
אופן פסילת ההצבעות ואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות נתון לשיקול דעתן 

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

ו/או מערכת התכנית ו/או קשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות  .4.5
על פי שיקול  מסוימת, IPמספר המשתמשים הרשומים ממכשיר מסוים ו/או כתובת 

 דעתן הבלעדי בכל עת.

שינויים במבנה  מערכת התכנית רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך התכניות, לבצע .4.6
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 

 האפליקציה ו/או בשידורי קשת בטלוויזיה במהלך התכנית ו/או בסמוך לה.

הזכות לשנות את מועד ההצבעות ו/או התכנית וכן מערכת התכנית שומרת לעצמה את  .4.7
 לקצרן ו/או להאריכן לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.

מערכת התכנית ו/או קשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל  .4.8
 . סיבה שהיא

מערכת התכנית אינה מחויבות לעצם שידור התכנית, ולמועד שידור התכנית ו/או  .4.9
ת ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות. אופן הצגת תוצאות לשידור תוצאו

 ההצבעות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של קשת ומערכת התכנית.

מנגנון ההצבעות, אופן ספירת ההצבעות ושקלול ההצבעות, נעשים באופן אוטומטי  .4.10
כי באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות שנכתבו לטובת התכנית וההצבעות. חשוב להדגיש 

מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני טעויות, באגים, שגיאות, תקלות ובעיות 
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 

אופן תיקון תוצאות התקלות וזאת לפי ההצבעות, יקבעו קשת ומערכת התכנית את 
 שיקול דעתן הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות  .4.11
אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית וקשת רשאיות, לפי שיקול דעתן 

שנות את אופן הבלעדי, לבטל תכנית, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, ל
ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן 

 .לצופים ו/או לתושביםהודעה 

ולתכנית  להצבעות, לפורמטמערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע  .4.12
ו/או  יםהתושבובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין 

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

  ת. וסופי -כאמור  והחלטותיה

באופן  קשת ו/או מערכת התכנית ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות .4.13
כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות סלולריות ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא 
ישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, 

 .אשר יגרמו לצופים בקשר עם הצבעת קהל הצופים בבית במישרין או בעקיפין
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קבלת הצבעות מסיבות טכניות, כגון -אין קשת או מערכת התכנית אחראיות לאי .4.14
תאימות של מכשיר לאפליקציה, תקלות, כשלים טכניים מכל מין וסוג -לדוגמה אי

 שהוא וכד' אשר ישפיעו על ההצבעות.

מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי  .4.15
לצופים ו/או לאחר, עקב השימוש הצופים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם 

באפליקציה ו/או השתתפותם בהצבעה בתוכנית ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, 
והצופים מצהירים כי הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה 

 .והבלעדית

למען הסר ספק, מערכת התכנית ו/או קשת אינן אחראיות לתעריפי הגלישה הסלולארית  .4.16
טית של הצופים, והעלות תחול על המצביעים בלבד. כן מובהר כי מאחר והאינטרנ

תוכנית, לא יהיו צופים המשתפים הת יוההצבעות בתכנית נועדו לשם השתתפות בחווי
בהצבעות זכאים לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כספים שהוציאו לצורך ביצוע הצבעה )כגון 

עתם לא התקבלה ו/או לא נספרה לדוגמה תשלום עבור גלישה וכד'(, וזאת אף אם הצב
 מסיבה כלשהי. 

 


