
  

   7201 יולי, המהלך העסקי של השנה –פעילות תקנון 

  תנאים כלליים

 BDO רואי החשבון פירמתבשיתוף , )"כלכליסט" או/ו "העיתון: "להלן" (כלכליסט"עיתון  .1

או /ו" מועמדים: "להלן( חברותבין  מכריז על תחרות, ")עורכי התחרות: "להלן ביחד(

של השנה החולפת  המהלך העסקי ת לבחיר )"מעסיק"או /ו" עסקים"או /ו "משתתפים"

   .)"הפעילות" או\ו "התחרות: "להלן(

ם המתחרית בחירו, ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן .2

עורכי הבלעדי של  םעל פי שיקול דעת או דירוגם תהיה/בתחרות ו הזוכיםאו /ו רותבתח

: להלן(בתחרות  שיפוט לצורך םיד עלאו /ו םמטעמ שמונוהשופטים  הגורמיםאו /ו, התחרות

נמק את החלטתם ל יביםחייהיו  לא או השופטים /התחרות ו כימובהר כי עור). "השופטים"

וכל  בתחרות זוכיםאו ל/או למשתתפים ו/מועמדים ול, לתהליך הבחירה ולשיקוליו נוגעב

  . ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם, החלטה אחרת על פי התקנון

או אי התאמה בין /בכל מקרה של סתירה ו .וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זהתחרות פרטי ה .3

  . הוראות תקנון זה יהיו הקובעות, מכל סוג שהוא, התקנון ובין כל פרסום אחר

באינטרנט " כלכליסט" באתר, עיתוןפרסם בל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי העיתון יהיה .4

בהם פרטים ו, או פרסומים אחרים/או ידיעות ו/עות ותקשורת בכלל מודוב ")האתר: "להלן(

לפי שיקול , עורכי התחרותתתקבל על ידי מודעות התחרות תוכן ההחלטה על  .לגבי התחרות

  .דעתם

 עורכיל. עורכי התחרותעל ידי  והתחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבע .5

הזכות  עורכי התחרותל. בתחרות או להקדים מועדו של כל שלב/הזכות לדחות ו התחרות

ובלבד שתפורסם על כך הודעה , בכל עת -כולה או כל שלב שבה  - להפסיק את התחרות 

ובלבד , כפי שנקבעו בתקנון זה, הזכות לשנות את כללי התחרות עורכי התחרותל. בעיתון

  .שתפורסם על כך הודעה מראש בעיתון

. תחרותב 1הבלעדית של המשתתפים ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם .6

החברה לא יישאו או /המלווים המקצועיים ואו /או האתר ו/ואו השופטים /עורכי התחרות ו

או בקשר עם /אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו, מסוג כלשהו, באחריות לכל נזק

בכל מקרה , מבלי לגרוע מהאמור. או אי השתתפותם בשלב כלשהו בתחרות/השתתפותם ו

פגיעה או רשלנות מצד משתתף בתחרות מנעה ממנו להשתתף , תקלה, מעשה או מחדלשבו 

פטורים מאחריות לכל נזק  או מי מטעמם/עורכי התחרות ויהיו , או בכל שלב בה/ו בה

   .כאמור

אינם רשאים להשתתף ל "של הנובני משפחותיהם  BDOפירמת  ,"כלכליסט"עובדי עיתון  .7

 ומועמדות את שהציג שתתףשל מ וים לפסול השתתפותעורכי התחרות יהיו רשא. בתחרות

דבר איסור זה יצוין . עונה לתנאי סעיף זהמשתתף אם נראה היה לעורכי התחרות שה

                                                

  .ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד 1
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או אח , ילד, הורה, זוג-הנו בן" בן משפחה", לעניין סעיף זה. בפרסומים הנוגעים לתחרות

  .אחות

וכן , ראשון לציון 1נח מוזס ' ברח ,טכלכליסתקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי  .8

  . כלכליסט באתר

למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן  .9

כל  הכרעה . חלה עליו 1973 - ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזים  33והוראת סעיף , ציונים

כל משתתף  .ון בבית משפטלא תהיה נושא לדי, בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות

ולרבות  ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה, בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה

 . טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים

או כל /ו עורכי התחרותפוטר את  ואמצהיר ומתחייב בזאת כי ה, מסכיםהמשתתף בתחרות  .10

או בעקיפין לתחרות /או דרישה הקשורה במישרין ו/ו או תביעה/מכל טענה ו, מי מטעמם

 . ולתוצאותיה

 ל"או מי מטעם הנ/מנהליהם ו, עורכי התחרותמתחייב לפצות ולשפות את המשתתף בתחרות  .11

, הוצאות, אובדן, הפסד, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק ,")מקבלי השיפוי: "להלן(

צדדים או /המשתתף ושל ) מ"ומע ד"עו ט"שכ, לרבות הוצאות משפט(עה או דרישה תבי

או בעקיפין תנאי תקנון זה או את /אם הפר במישרין ו, מקבלי השיפוישלישיים כלפי מי מ

או /הפר או לא קיים במעשה ו, תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של כלכליסט

  .במחדל את התנאים בתקנון זה

  תנאי התחרות

ויקראו , לפי שיקול דעתם, או באתר/ום התחרות בעיתון ועורכי התחרות יפרסמו את קי .12

ולחילופין יפנו לחברות על מנת לעניין אותן בהשתתפות  למשתתפים לקחת חלק בתחרות

   .בתחרות

 2017www.calcalist.co.il/businessבכתובת , ההרשמה לתחרות תהיה באתר התחרות בלבד .13

  16:00בשעה 15.10.17 ים ביוםתסתיההרשמה ו 6.8.17 ביום להרשמה התחרות תיפתח .14

או /באופן מלא ושלהם לא יגיעו השתתפות ה ישטופסמשתתפים ") תקופת הרישום": להלן(

ולעורכי  בתחרות קחת חלק ולהשתתףלא יוכלו ל ,לעורכי התחרות בתקופת הרישוםתקין 

 . רהתחרות לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי המשתתפים כאמו

 ") תנאי הסף: "להלן(במצטבר לקריטריונים הבאים  חברות העונות רק פוישתת בתחרות .15

 **ל"בארץ או בחו, מדווחות או סחירות, חברות ישראליות ציבוריות  15.1

בחברה או בחברת בת  ,בלבדבשנה החולפת כל מהלך עסקי שהתרחש   15.2

 לפי מועד התחלה או סיום, בשליטתה

  או שיש להן מטה בישראל**   
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, קריטריונים על פי תקנון זהתנאי הסף וביתר הב החברות העומדות כלל תמיועד תחרותה  .16

 .כמפורט להלן

 או בקריטריונים/ו לעורכי התחרות הזכות לבחון את עמידתם של המשתתפים בתנאי הסף .17

או /כן זכאים עורכי התחרות לדרוש מהמשתתפים הצגת כל מסמך ו. בין היתר כמפורט להלן

אי שיתוף פעולה . כאמור או בקריטריונים/ו דתם בתנאי הסףנתון שיידרש לצורך בחינת עמי

 . יביא להפסקת השתתפותו בפעילותו יכול מצד משתתף במסירת הנתונים הנדרשים

 יטפס תמלא מפורט לעילכ, בתנאי הסף תלהשתתף בתחרות ועומד חברה המעוניינת .18

תקופת  במהלךיש לשלוח  יםהמלא יםטפסאת ה .באתר האינטרנט והשתתפות אשר יוצג

מובהר כי לא יתאפשר רישום לתחרות בדרך או באמצעי . בלבד אתרהבאמצעות הרישום ו

 .אחר

  מהלך התחרות

ובכפוף לשיקול דעתם המוחלט של עורכי , התחרות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן .19

 . התחרות

טופס "במעמד ההרשמה לתחרות יתבקשו המשתתפים למלא ולשלוח  -  ההרשמה לתחרות .20

הכולל שאלון ובו התייחסות לקריטריונים המנוסחים במתודה של " מה להשתתפותהרש

 . התחרות

חברה או בנוסף יתבקשו המשתתפים למסור את הפרטים הבאים ביחס ל/בין היתר ו .20.1

פרטי , החברהאתר האינטרנט של , .פ.מספר ח, כתובת, חברהשם ה :הופעילות

 .שיקול דעת עורכי התחרותי פלופרטים נוספים  )מייל, פקס, טלפון(התקשרות 

חברה בנוסף יתבקשו המשתתפים לפרט בטופס ההרשמה ביחס למידת עמידת ה .20.2

סינון ובחירת המשתתפים  ,מיוןעל פיהם ייקבעו , בקריטריונים המפורטים להלן

  .")הקריטריונים: "לעיל ולהלן(בתחרות 

לפי שיקול דעת  ייםובכפוף לשינו( יהיו כדלקמן ***הקריטריונים הרלוונטיים לתחרות .20.3
 :)עורכי התחרות

  מאפייני העסקה. א

  ;)שווי, מאזן(ההיקף הכספי של העסקה ביחס לגודל החברה  �

   ;או בשוק/האם המהלך ראשוני מסוגו בחברה ו -יצירתיות וחדשנות , ייחודיות �

  .האם וכיצד השפיעה העסקה על הענף בו עוסקת החברה �

 או רווח/העסקה מבחינת חסכון ו מאפייני. ב

  ;חסכון מימוני, או תפעולית/סינרגיה עסקית ו -חסכון הנובע מהעסקה  �

     גידול בהיקפי המכירות , הצפת ערך לחברה ולבעלי המניות -רווח הנובע מהעסקה  �

   ;ב"וכיו

   ;התאמת המבנה המימוני לסיכון התפעולי הנובע מהעסקה �

   .או תשואות אגרות החוב/השפעת העסקה על שווי השוק ו �
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  צובה ומעמדה העסקי של החברה לפני ואחרי המהלךמי. ג

  ;בשנים הבאות מניותיהבעלי על או /כיצד צפויה העסקה להשפיע על החברה ו �

או ) הקלה בגמישות פיננסית, ייצוב חברה בקשיים(האם יש במהלך פניית פרסה  �

   ;קפיצת מדרגה

או הרחבת סל המוצרים (האם העסקה הרחיבה את תחומי הפעילות של החברה  �
   )כניסה לשווקים חדשים

  
 נתונים נוספים על פי שיקול דעת עורכי התחרות . ד 

  
  י גודל אבסולוטי"י ביצועים יחסיים ולא עפ"יבחנו עפהמועמדות  החברות*** 
  

 

 השני סינוןה עוברים לשלבמשתתפים ההטפסים ובחירת הסינון  :שלב הסינון הראשוני .21

התאמה לתנאי  על פיבין היתר ויהיה , הבלעדי םדעתשיקול לפי , עורכי התחרותיעשה על ידי 

ייבחרו , בשלב זה. לעיל בתקנון 20בסעיף קריטריונים המפורטים הסף ומידת העמידה ב

בשלב זה יעברו , המשתתפים אשר עברו לשלב השני .משתתפים שיעברו לשלב הסינון השניה

 BDO ח"המשרד רויערך על ידי עבורו  איסוף הנתונים  אשר על ידי עורכי התחרות מיון נוסף

  .לנתונים העסקיים שהוצגובהתאם  ,")רואה החשבון המלווה"להלן ( המלווה את התחרות

ח נתונים "מובהר כי בשלב זה ייתכן ויידרשו המועמדים הנבחרים להציג בפני משרד רוה .22

חרים ח נתונים כספיים וא"וכן למסור למשרד רוה, ח"מאושרים על ידי רומעודכנים  עסקיים

. מובהר כי מסירת הנתונים יכול ותהיה תנאי להמשך ההשתתפות בתחרות. כפי שיידרש מהם

לצורך עריכת הנתונים , ח מחויב לשמירת סודיות הנתונים שיועברו לו"מובהר כי משרד רוה

 . וקבלת החלטות על ידי עורכי התחרות והשופטים

יעלו לדיון ת שלב הסינון הראשוני שיעברו א החברותנתוני  :)חצי הגמר( שניה הסינון שלב .23

או כל ( חברות 10 -כ תבקשו לבחור שעל פי הנתונים בטפסי ההרשמה י ,אצל צוות השופטים

ובהתאם לכמות  מספר אחר שייקבע על ידי עורכי התחרות לפי שיקול דעתם הבלעדי

 שיעלו המשתתפיםבחירות השופטים ישוקללו על ידי עורכי התחרות לבחירת . )הנרשמים

תחשבות תוך ה ,השופטים יעניקו ניקוד למועמדים הנבחרים לפי שיקול דעתם .לגמר

רואה החשבון  על פי המיפוי ועיבוד הנתונים כפי שיבוצע על ידי בקריטריונים כהגדרתם לעיל

, שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר על ידי השופטים יעלו לשלב הגמר המועמדים .המלווה

 שלב זה יתבצע ב"). המועמדים הסופיים": להלן(לזכייה בתחרות דים הסופיים ויהיו המועמ

  ).בכפוף לשינויים שייקבעו על ידי עורכי התחרות( 2017 בנובמבר 2

חלק בדירוג חברות בהן יש להן ניגוד עניינים או עניין  וייקחשופטים לא מובהר בזאת כי  .24

 .בין אם באופן ישיר או עקיף אישי

אשר עברו ם נבחריהמועמדים המתוך  :)הגמר ובחירת הזוכיםשלב ( לישיהש הסינון שלב .25

מספר  ,לפי שיקול דעתם הבלעדי, על ידי השופטים יבחרו ,את שני שלבי הסינון הראשונים

 . כמפורט להלן, מתוך המועמדים הסופיים חברות
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או כל מועד חלופי ( 2017 בנובמבר 30ביום תקיים בתחרות ת חברות הזוכותהבחירת  .25.1

 .נציגי עורכי התחרותבהשתתפות ) ידי עורכי התחרות שייקבע על

וצג מול תש(דקות  20של באורך  פרזנטציהיתבקשו להכין ועמדים הסופיים המ  .25.2

 . )השופטים

 ,לפי שיקול דעתם, שמיעת המצגות ידרגו השופטים את המועמדים הסופייםלאחר  .25.3

 20- ו 15ים תוך התחשבות בתנאי הסף ובקריטריונים שנקבעו לבחירה בסעיפלרבות 

 . י רואה החשבון המלווהשבוצע על יד, ובסיוע מיפוי הנתונים ועיבודם, לעיל

, חגיגי באירוע הכרזה ,בתחרות ותדירוג הגבוה ביותר יוכרזו כזוכהחברות שיזכו ב 3 .25.4

 של 2018במסגרת ועידת התחזיות ויערך ,  2017לדצמבר  25שיתקיים ביום 

  ."כלכליסט"

יהיה לפי שיקול , בכל השלבים, או פרטים רלבנטיים נוספים/וסיקור ופרסום המועמדים  .26

 . דעתם הבלעדי של עורכי התחרות

 ותסופי ותוכמועמד ותנבחרות בחרו כמועמדייאשר חברות  שלנוספים שמותיהם ופרטים  .27

 .על פי שיקול דעתו של העיתוןבהיקף ובמקום וזאת , ובאתר בעיתון מופורסי , בתחרות

או באתר /ועיתון במו פורסי, תחרותב ותכזוכ ובחרייאשר  החברותשמותיהם ופרטיהם של  .28

   .וזאת על פי שיקול דעתו של העיתון, "כלכליסט"

כאמור  לסיקורן את הסכמת, ההשתתפות יבעצם משלוח טפס החברות המשתתפות נותנות .29

ולרבות  של החברות וכל מי מטעמן תוותמונ םובפרט לפרסום פרטילעיל  28 -26בסעיפים 

  .ואתרי אינטרנט רדיו, עיתונות, לרבות טלוויזיה, ור מצד אמצעי תקשורת אחריםלסיק

  תחרותהזכייה ב

בהתאם לשיקול דעתם של עורכי , במקומות הראשונים בתחרות יפורסמו בעיתון ותהזוכ .30

 .לא יינתן כל פרס לזוכים, מעבר לכך .התחרות ובכפוף לתנאים המפורטים מעלה בתקנון זה

באחד המקרים לרבות , התחרותאו לבטל זכייתו של זוכה /ו הזכות לעכב והעיתון שומר לעצמ .31

  :האלה

 הלזכיית נתשל הזוכה הטוע האו מרמה בקשר לזכאות/או זיוף ו/חשש לאי תקינות ו .31.1

  ;או חשש אחר לפגיעה בטוהר המידות/ו

 28-26פים בסעילסיקור כמפורט  האו סירוב/ו פרטיםשל הזוכה למסירת  הסירוב .31.2

 ;לעיל

  חברותמדויקים בשלבי קבלת החומר מה/נתונים שאינם נכונים העברת .31.3

ו עורכי לא יהי, כולן או מקצתן, הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה הלא מילא

  .התעבור למשתתף הבא בדירוג אחרי הוזכיית ;הזכיית להכריז עלהתחרות חייבים 

    זכויות יוצרים ופרטיות
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או תביעה בהקשר זה לרבות מכוח /או דרישה ו/ל כל טענה והמשתתפים בתחרות מוותרים ע .32

או דרישה הנוגעת לחומרים /ומוותרים על כל טענה ו, 1981 –א "התשמ, חוק הגנת הפרטיות

נתונים , נתונים אודות הכנסות ותקבולים, לרבות אישורי רואה חשבון, שנמסרו על ידם

מובהר כי מסירת . ב"חרות וכיוצשעלולים לעלות כדי סודות מסחריים ונמסרו לעורכי הת

וכי המשתתפים אינם חייבים , המידע כתנאי להשתתפות בתחרות היא על המשתתפים בלבד

 . לא יוכלו להשתתף אם לא יעשו כןייתכן ואולם , למסור את המידע

ממין וסוג , המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים בכלל החומרים .33

ידוע למשתתפים כי לעורכי התחרות הזכות . במסגרת השתתפותם בתחרותשיוגשו , כלשהו

, סרטונים, תמונותפרטים ולרבות , לפי שיקול דעתם הבלעדי, בעיתון ובאתר, לפרסם

והמשתתפים מביעים מראש את , מהמשתתפיםשיועברו אליהם  – טקסטים או חלק מהם

 . ל יעשו בחומרים"הסכמתם לכל שימוש שהנ

או הסכם /יבים ומצהירים כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין והמשתתפים מתחי .34

ככל שיש . בחומרים שהועברו על ידם לעורכי התחרות במסגרת השתתפותם בתחרות

או בחומרים אחרים זכויות לצדדים שלישיים /או בטקסטים ו/או בסרטונים ו/בתמונות ו

כתובה של בעלי הזכויות לכל את הסכמתם המראש מתחייבים המשתתפים להשיג , כלשהם

שפות את פצות ולומתחייבים ל שימוש על ידי עורכי התחרות במסגרת התחרות כאמור לעיל

שימוש בחומרים אלו עם דרישה ראשונה  גם בגין, לעיל 11י הוראות סעיף "עפ תחרותעורכי ה

 . בחומריםתחרות ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו עורכי ה

לכל גורם . ים עליהם בעצם השתתפותם את כל הוראות תקנון זההמשתתפים מקבל .35

אשר לא תעלה , מכל מין וסוג, או מי מטעמו לא תעמוד טענה כלשהי/שמשתתף בתחרות ו

  . בקנה אחד עם הוראות תקנון זה

  תנאים נוספים

התחרות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא . איננה מותנית בתשלום כלשהו ההשתתפות בתחרות .36

)as is .(או/ו" כלכליסט"תביעה או דרישה כלפי , לא תהיה למשתתף כל טענה BDO או /ו

 הדרך ניהול, המגבלותי, ההוראותי, בגין תכונות התחרותלרבות , ל"הנ או מי מטעם/והשופטים 

עורכי התחרות אינם מתחייבים כי התחרות לא תופרע ותתנהל ללא . והכללים בדבר הזכייה

, נזקים, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, הל ללא טעויותתנו, מגבלות או הפסקות

בתוכנה או בקווי , לרבות תקלות בחומרה - שגיאות דפוס ותקלות , אי דיוקים, קלקולים

 . התקשורת לאתר

או בנושא /או תוצאותיה ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/בכל מקרה של מחלוקת ו .37

תהיה סופית ותחייב את  םוהכרעתזכות הכרעה בלעדית  תלעורכי התחרופרשנות התקנון ניתנת 

   . או את כל הגורמים המעורבים בתחרות/המשתתפים ו
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 שיפוט והתיישנות, דין

סמכות השיפוט הייחודית . זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד תקנוןהדין החל על  .38

לכל תביעה בכל עניין  תקופת ההתיישנות. נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

סיום ממועד ) חודשים 12(הינה שנה  או בעקיפין מהשתתפות בתחרות/ין והנובע במישר

  . לעיל 11מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף . התחרות

  סופיות תנאי ההשתתפות

, ייבותהתח, הצהרה, מצגבתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל  האמור .39

או , או מי מטעמם/או האתר ו/על ידי עורכי התחרות ו, אם ניתנו, ב אשר ניתנו"פרסום וכיו

, את תנאי ההשתתפות בתחרותבכל עת לשנות  רשאים התחרות עורכי. על ידי כל גורם אחר

, תנאי הסף, ובכלל זה את שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כולם או חלקם

 24יכנס לתוקפו בתוך  השינוי. בדבר השינוי תפורסם באתר והודעה, םהקריטריונים והפרסי

 . ותחול על התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך, שעות ממועד פרסומו כאמור


