
 תקנון הצבעות -"  .ת של המדינה?ןמי יהיו המאמ"
 

 מבוא .1

הינו תקנון    תקנון  .1.1 המאמ"  הפעילות של    ההצבעותזה  יהיו  המדינה?ןמי  של  )להלן:  .ת   "
 "(.  פעילותה"

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים   .1.2
 לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.   פעילותכלשהם בדבר ה

 לצרכי פרשנות.  תשמש לשם נוחיות בלבד ולא    ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .1.3

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.  .1.4

פיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר  המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המו  למונחים .1.5
 מפורשות אחרת: 

המדינה  ועדת" של  מ  –  "המאמן.ת  המורכבת  חברת    6ועדה  נציג  קשת,  נציג  ביניהם  שופטים, 
   .ברשימת השופטיםוהכל כמפורט , (PRO)דנונה   שטראוס

 . שידורי קשת בע"מ-"קשת" 

  www.mako.co.ilאשר כתובתו  פעילותאתר ה -"מאקו" אתר האינטרנט" או"

בעלי  ,  mako  אפליקציית  -""האפליקציה תומכים  וטאבלטים  סלולריים  למכשירים  המיועדת 
  .itunes-ו  google play. האפליקציה זמינה להורדה חינם באמצעות  iOSאו    androidמערכות הפעלה  

 ההצבעה דרך האפליקציה תתאפשר במדינת ישראל בלבד. 
  להוראות בהתאם והצביעוגולש או גולשת אשר נכנסו לפעילות דרך אתר האינטרנט    -"משתתף"

 . התקנון

 
 פעילות הסבר כללי על ה .2

אלה שיודעים לתת את , מחפשים את המאמנים והמאמנות של המדינה PRO קשת ודנונה .2.1
 ההשראה ואת המוטיבציה.  

ודנונה   .2.2 חי הציבור    את  הזמינו   PROקשת  את  ששינו  מאמנת  או  מאמן  על    ילהמליץ 
 . ם לטובהה או השפיעו עלי הממליצים 

המאמנים   30ועדת "המאמן.ת של המדינה" את  המתוך כל המאמנים שהוצעו, בחר .2.3
 .שעלו לשלב הגמר

להצביע ולבחור את המאמנים והמאמנות שלדעתם מוזמנים המשתתפים בשלב הגמר,  .2.4
ת של המדינה" יחד עם שיקלול .רו על ידי ועדת "המאמןצריכים להיבחר. הזוכים ייבח

 . mako הצבעות גולשי 

 . 10/4/22יחל בתאריך   ההצבעות שלב .2.5

אשר מוקדש במאקו )אפליקציה ואתר(  יתבצעו במתחם הייעודי    המשתתפים כל הצבעות   .2.6
ההצבעותלפעילות במערכת  קריטית  תקלה  של  במקרה  זהות    .  על   הזוכיםההכרעה 
הורדת האפליקציה וההצבעה   בלבד.ת של המדינה"  .ועדת "המאמן  ניקוד  לפי  תתבצע

תשלום   ללא  הינן  גלישה באמצעותה  ו/או  סלולריים  שירותים  עבור  תשלום  )למעט 
 סלולרית בהתאם לחיובי המפעילה הסלולרית של המשתמש(.

 יחולו הוראות תקנון זה.  פעילות על כל ההצבעות ב .2.7

 שימוש באפליקציה   .3

להתקין גרסה עדכנית   משתתףעל ה   באמצעות האפליקציה    על מנת להשתתף בהצבעות  .3.1
 .  האינטרנטה, ניתן להשתתף בפעילות גם באמצעות כניסה לאתר של

 

https://www.mako.co.il/health-special/coach_of_the_country/Article-bd550a89a0d0f71026.htm
https://picgallery.mako.co.il/Coachpictures?Partner=interlink


 

 ההשתתפות בהצבעות ומהלך ההצבעה  .4

אשר באמצעות האפליקציה )ע"י לחיצה להמעוניינים להשתתף בהצבעה    משתתפיםהעל   .4.1
 . התקנון אתעל כפתור וירטואלי ייעודי באפליקציה( 

מסך ההצבעה. במסך זה יוכלו    , שאישרו השתתפותם בהצבעה  משתתפיםבשלב זה יוצג ל .4.2
 מועמדים. 5עד   1עבור ניתן להצביע    .ת של המדינה.ןלמאמ  הצביע ל  משתתפיםה

קולות ה .4.3 של המדינה"  .ועדת "המאמןוקולות    משתתפיםלאחר שקלול  , (50%- 50%)ת 
  מאמנים שיזכו בפרס. 5ייבחרו 

 הוראות כלליות  .5

לא תתקבלנה הצבעות   מכן  לאחרו  23:59  בשעה  07/05/22  ביום יסתיימו  כלל ההצבעות   .5.1
אשר  נוספות.   הקולות  הינם  שיספרו  הקולות  כי  בזאת  נתוני  מובהר  במסד  יקלטו 
לאחר מועד זה, מכל סיבה    שתקלטעד לסיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה    ההצבעה

שהיא, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכנס לשקלול קולות המצביעים בתחרות. שעון  
הצבעה    מפעילי מערכת שקלול ההצבעות אצל קשת הוא השעון הקובע לכל דבר ועניין. 

ד מכל סיבה שהיא, לא תזכה במוע  קליטתה במסד נתוני ההצבעהשלא נספרה בשל אי  
 . את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות   .5.2
נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל כל  קבלת  -במועדם או במקרה של אי  המשתתפים

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

שימוש בקולות  -או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי
וכיוצא בזה, ,  בלבדת של המדינה"  .ועדת "המאמןבנקודות  או שימוש    חור,שנקלטו באי

 .  של קשת הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי

כל הצבעה אשר   ,בכל מועד  המוחלט,  השידורי קשת רשאית לפסול, לפי שיקול דעת  .5.3
יתעורר אצלה חשד לגביו כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, פסולה, הצבעה 

ה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי שיקול דעתה שהושג
פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, הצבעה הנוגדת את תקנת הציבור בדרך קשת  של  

האמור בסעיף זה יחול בין .  אחרת או הצבעה שאינה כדין מסיבה אחרת וכיוצא באלה
לאחר  טרם פרסום התוצאותאם התגלה הדבר   . אופן פסילת ההצבעות מכן  ובין אם 

הבלעדי של קשת ולא ניתן   הואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות נתון לשיקול דעת
  לערער על החלטותיה לעניין זה.

קיימת . כמו כן,  IPהמונעים זיהוי כתובת ה  שימו לב כי לא תתאפשר הצבעה ממכשירים .5.4
תתאפשר   בודדת. כלומר, לא  IPבת  משתמשים באפליקציה מכתו  100מגבלה של עד  

]בדרך כלל במקומות עבודה או אחת.    IPמשתמשים מכתובת    100-הצבעה של יותר מ 
 זהה לכל המכשירים מהם גולשים.[   IPלמשל, יהיה   WIFIבבית כשגולשים ב

קשת אינה אחראית על תקלות ו/או בעיות תוכנה, ובכלל זה ככל שעקב בעיות תאימות  .5.5
קשת לקבל את ההצבעות הנוספות    רשאית  ,יתאפשר להצביע יותר מפעם אחתאו תקלות  

כאילו היו הצבעות תקינות. במקרה המתואר בסעיף זה רשאית קשת שלא ליידע את 
 .המשתתפיםהמתמודדים ואת  

ו/או מספר המשתמשים הרשומים קשת רשאית לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות   .5.6
 עת.  הבלעדי בכל  העל פי שיקול דעת מסוימת, IPממכשיר מסוים ו/או כתובת  

לשנות את מהלך ה  קשת .5.7 ו/או  , לבצע שינויים במבנה ההצבעות, פעילותרשאית לבטל 
להוסיף, לבטל,  בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים במהלך 

יפורסמו באתר האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או    פעילותההצבעות ו/או בנוגע למהלך ה
 בשידורי קשת בטלוויזיה. 

 ם ו/או להאריכ םשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעות וכן לקצר  קשת .5.8
 לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.

 .  את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא  הלעצמקשת שומרת  .5.9



. אופן הצגת פרסומןתוצאות ההצבעות ו/או למועד    פרסוםמחויבות לעצם    האינקשת   .5.10
    לשיקול דעתן הבלעדי של קשתתוצאות ההצבעות נתון 

רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת ההצבעה ו/או    קשת .5.11
 את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

אוטומטי   .5.12 באופן  נעשים  ההצבעות,  ושקלול  ההצבעות  ספירת  אופן  ההצבעות,  מנגנון 
ב להדגיש כי מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני  באמצעות תוכנות מחשב. חשו

 אים לא יהיו אחר  הטעויות, באגים, שגיאות, תקלות ובעיות אחרות. קשת ו/או מי מטעמ
לכל תקלה כאמור ותוצאות תקלות כאמור. ככל שיתגלה כי קיימות תקלות בתוכנות 

קלות וזאת לפי  אופן תיקון תוצאות התאת    קשתקבע  תהמחשב המנהלות את ההצבעות,  
 הבלעדי. השיקול דעת

ו/או התרחשות   .5.13 ביטחוני  אירוע  של אסון,  לעיל, במקרה  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 
את הבלעדי, לבטל    ה, לפי שיקול דעת תהיה קשת רשאיתאחרת עקב כוח עליון כלשהו  

שינויים הפעילות לקבוע  ו/או  ומועדיה  ההצבעה  אופן  את  לשנות  קיומה,  את  לדחות   ,
 . או למתמודדים אף ללא מתן הודעה למשתתפים הפעילותם בתקנון זה לגבי מיידי

ול  קשת .5.14 התחרות  לשלבי  הנוגע  עניין  בכל  האחרונה  הפוסקת  לכל   פעילות תהא  ובנוגע 
שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה 

חרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון  ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הת 
שיקולי   על  לערער  ניתן  לא  לאו.  אם  ובין  להחלפת    קשתזה  ו/או  לבחירה  באשר 

סופית. בנוסף,  בכל מקרה של   -בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור    תמודדיםמ
זכיית מתמודד )בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה( באמצעים שאינם כדין ו/או  

 יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה.  קשתאמים תקנון זה, ל אינם תו

באופן כלשהו לפעילותן התקינה   םולא יהיו אחראי  םאחראי  םאינ  הקשת ו/או מי מטעמ .5.15
של רשתות סלולריות ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא ישאו באחריות להפסקות, 

בקשר   משתתפיםהפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו ל
 .במישרין או בעקיפין הפעילותעם 

לאי .5.16 אחראית  קשת  שידורי  טכנ- אין  מסיבות  הצבעות  איקבלת  לדוגמה  כגון  -יות, 
אימות של מכשיר לאפליקציה, תקלות, כשלים טכניים מכל מין וסוג שהוא וכד' אשר ת

 ישפיעו על ההצבעות.

ו/או   משתתפים הו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי    קשת .5.17 ו/או רכוש  גוף  נזק  לכל 
ו/או לאחר, עקב השימוש באפליקציה ו/או השתתפותם   משתתפיםאחר, אשר ייגרם ל

שנגרם במהלך ההצבעה,    פעילותבצבעה  בה נזק  כי הם   המשתתפיםו ו/או  מצהירים 
 . על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית פעילותבמצביעים 

אחראית לתעריפי הגלישה הסלולארית והאינטרנטית של   הלמען הסר ספק, קשת אינ  .5.18
בעות תפים בהצתבלבד. כן מובהר כי המשים  שתתפהמ, והעלות תחול על  משתתפיםה

זכאים לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כספים שהוציאו לצורך ביצוע הצבעה )כגון  לא יהיו  
לדוגמה תשלום עבור גלישה וכד'(, וזאת אף אם הצבעתם לא התקבלה ו/או לא נספרה 

 מסיבה כלשהי.  

 

 

 

 


