תקנון פעילות  -תחרות המעסיק החברתי 2019
תנאים כלליים
 .1עיתון "כלכליסט" (להלן" :העיתון" ו/או "כלכליסט") ,מכריז על תחרות בין ארגונים (להלן:
"מועמדים" ו/או "משתתפים" ו/או "עסקים" ו/או "מעסיק") לבחירת המעסיק החברתי לשנת
( 2018להלן" :התחרות").
 .2ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן ,ובחירת המתחרים
בתחרות ו/או הזוכים בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות,
ו/או הגורמים השופטים שמונו מטעמם ו/או על ידם לצורך שיפוט בתחרות (להלן" :השופטים").
מובהר כי עורכי התחרות ו/או השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לתהליך הבחירה
ולשיקוליו ,למועמדים ו/או למשתתפים ו/או לזוכים בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון ,ולא
ניתן יהיה לערער על הכרעתם.
 .3פרטי התחרות ,וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון
ובין כל פרסום אחר ,מכל סוג שהוא ,הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.
 .4העיתון יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפרסם בעיתון ,באתר "כלכליסט" באינטרנט
(להלן" :האתר") ובתקשורת בכלל מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים ,ובהם פרטים לגבי
התחרות .ההחלטה על תוכן מודעות התחרות תתקבל על ידי עורכי התחרות ,לפי שיקול דעתם.
 .5התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי עורכי התחרות .לעורכי התחרות
הזכות לדחות ו/או להקדים מועדו של כל שלב בתחרות .לעורכי התחרות הזכות להפסיק את
התחרות  -כולה או כל שלב שבה  -בכל עת ,ובלבד שתפורסם על כך הודעה בעיתון .לעורכי התחרות
הזכות לשנות את כללי התחרות ,כפי שנקבעו בתקנון זה ,ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש
בעיתון.
 .6ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים 1בתחרות .העיתון
ו/או האתר ו/או המלווים המקצועיים ו/או החברה לא יישאו באחריות לכל נזק ,מסוג כלשהו ,אשר
ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו
בתחרות .מבלי לגרוע מהאמור ,בכל מקרה שבו תקלה ,פגיעה או רשלנות מצד משתתף בתחרות
מנעה ממנו להשתתף בה ,יהיו עורכי התחרות ו/או מי מטעמם פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.
 .7עובדי עיתון "כלכליסט" ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות .כמו כן ,לא יהיה רשאי
להשתתף ולהציג מועמדות בתחרות כל ארגון אשר יש לו קשר עסקי – מסחרי לוועידה הלאומית
המרכזית של כלכליסט ובנק לאומי ,לרבות חברות אשר משמשות כנותנות חסות ,משתתפות
במושבים השונים בוועידה וכיוצ"ב .עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול השתתפותו של משתתף
שהציג את מועמדותו אם נראה היה לעורכי התחרות שהמשתתף עונה לתנאי סעיף זה .דבר איסור
1

התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד בארגונים אותם הם מייצגים ,ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות .לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" הנו בן-זוג ,הורה ,ילד ,אח
או אחות.
 .8המעסיק הזוכה משנת  2018לא יוכל להגיש מועמדות ולהשתתף בתחרות המעסיק החברתי לשנת
.2019
 .9תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי כלכליסט ברח' נוח מוזס  1ראשון לציון ,וכן באתר
כלכליסט.
 .10למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים,
והוראת סעיף  33לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג  1973 -חלה עליו ,על כן ,כל הכרעה בכל
החלטה שתתקבל במסגרת התחרות ,לא תהיה נושא לדיון בבית משפט .כל משתתף בתחרות מוחזק
כמי שמודע לאמור בסעיף זה ,ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 .11המשתתף בתחרות מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכי התחרות ו/או כל מי
מטעמם ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
 .12המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את עורכי התחרות ,מנהליה או מי מטעמם ,מיד עם דרישתם
הראשונה בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד) של צדדים שלישיים כלפי מי מהם ,אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי תקנון זה או את
תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של כלכליסט ,הפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל
את התנאים בתקנון זה .

תנאי התחרות
 .13עורכי התחרות יפרסמו את קיום התחרות בעיתון ו/או באתר ,לפי שיקול דעתם ,ויקראו
למשתתפים לקחת חלק בתחרות.
 .14ההרשמה לתחרות תהיה באתר התחרות בלבד ,בכתובת .calcalist.co.il/employer2019
 .15התחרות תיפתח להרשמה ביום  14.8.19וההרשמה תסתיים ביום  10.11.19בשעה ( 16:00להלן:
"תקופת הרישום") משתתפים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יגיעו באופן מלא ו/או תקין לעורכי
התחרות בתקופת הרישום ,לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתחרות ולעורכי התחרות לא תהיה כל
אחריות בגין אי קליטה של פרטי המשתתפים כאמור.
.15.1
.15.2

למען הסר ספק ,עורכי התחרות רשאים לשנות את תקופת ההרשמה בהתאם לשיקול
דעתם .חברות אשר נרשמו לתחרות לא יבואו בטענות כלפי עורכי התחרות.
שינוי כאמור בתקופת ההרשמה ,יפורסם לכלל הציבור בעיתון ו/או באתר ,בהתאם
לשיקול דעתם של עורכי התחרות.

 .16בתחרות ישתתפו רק ארגונים העונים לקריטריונים הבאים במצטבר (להלן" :תנאי הסף"):
.16.1

ארגון בעל  200עובדים ומעלה.

.16.2

ארגון ללא הערת "עסק חי" בשנה האחרונה.

.16.3

ארגון שלא נכנס להסדר חוב בשלוש השנים האחרונות.

.16.4

ארגון שמחזור פעילותו (הכנסות/פעילות/תקציב) המינימאלי עומד על  50מיליון ₪
ומעלה.

.16.5

ארגון שלפחות  70%מכוח האדם שלו הוא ביחסי עובד-מעביד.

 .16.5.1לגבי תנאי העסקה של מתחת ל 70% -מכוח האדם ביחסי עובד-מעביד ,עבור ארגונים
אשר מונים מעל ל 500-עובדים ,בידי עורכי התחרות יינתן שיקול דעת לבחון את
תמהיל העובדים אשר אינם מועסקים ביחסי עובד-מעביד ואת ההשלכות על העסקה
חברתית של עובדי החברה ולהחליט על צירוף או פסילה של הארגון.
 .17התחרות מיועדת לכל הארגונים העומדים בתנאי הסף וביתר הקריטריונים על פי תקנון זה ,כמפורט
להלן.
 .18לעורכי התחרות הזכות לבחון את עמידתם של המשתתפים בתנאי הסף ו/או בקריטריונים בין היתר
כמפורט להלן .כן זכאים עורכי התחרות לדרוש מהמשתתפים הצגת כל מסמך ו/או נתון שיידרש
לצורך בחינת עמידתם בתנאי הסף ו/או בקריטריונים כאמור .אי שיתוף פעולה מצד משתתף
במסירת הנתונים הנדרשים יביא להפסקת השתתפותו בפעילות.
 .19מעסיק המעוניין להשתתף בתחרות ועומד בתנאי הסף ,כמפורט לעיל ימלא טפסי השתתפות אשר
יוצגו באתר האינטרנט .את הטפסים המלאים יש לשלוח במהלך תקופת הרישום ובאמצעות האתר
בלבד .מובהר כי לא יתאפשר רישום לתחרות בדרך או באמצעי אחר.

מהלך התחרות
 .20עבור החברות המעוניינות בהגשת מעומדות ו/או חברות אשר הגישו את מועמדותן תינתן האפשרות
להשתתף בכנס חברות שיתקיים עפ"י שיקול דעת העיתון ,במועד שיפורסם .הכנס יכלול מידע
והסבר על תהליך התחרות ומידע בהתייחס לתחרויות קודמות.
 .21התחרות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ובכפוף לשיקול דעתם המוחלט של עורכי
התחרות.
 .22ההרשמה לתחרות  -במעמד ההרשמה לתחרות יתבקשו המשתתפים למלא ולשלוח "טופס
הרשמה להשתתפות" הכולל שאלון ובו התייחסות לקריטריונים שונים המנוסחים במתודה של
התחרות.
.22.1

בין היתר ו/או בנוסף יתבקשו המשתתפים למסור את הפרטים הבאים ביחס לעסק
ופעילותו :שם העסק ,כתובתו ,מספר ח.פ ,.אתר האינטרנט של העסק ,פרטי התקשרות
(טלפון ,פקס ,מייל) ,פרטים על הסביבה הארגונית ,על גיוון ומוביליות של עובדים
בחברה ופרטים נוספים לפי שיקול דעת עורכי התחרות.

.22.2

בנוסף יתבקשו המשתתפים לפרט בטופס ההרשמה ביחס למידת עמידת העסק
בקריטריונים המפורטים להלן ,על פיהם ייקבעו מיון ,סינון ובחירת המשתתפים
בתחרות (לעיל ולהלן" :הקריטריונים").

.22.3

הקריטריונים הרלוונטיים לתחרות יהיו כדלקמן (ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעת
עורכי התחרות):

 .22.3.1סביבה ארגונית ,חדשנות ,יחסי עבודה ופרישה
 .22.3.2גיוון כוח העבודה
 .22.3.3פערי שכר
 .22.3.4נתונים נוספים על פי שיקול דעת עורכי התחרות.
 .22.3.5לקטגוריה ספציפית מהאמור לעיל ,יינתן דגש מיוחד בעת בחינת הפרמטרים לשקלול,
על פי שיקול דעת עורכי התחרות
.22.4

עורכי התחרות רשאים לקבוע קריטריון נוסף עפ"י תחומי הפעילות של החברות ,וזאת
בכפוף לשיקול דעתם ,היקף החברות הנרשמות ומאפייניהן.

 .23שלב הסינון הראשוני :סינון הטפסים ובחירת המשתתפים העוברים לשלב הסינון השני יעשה על
ידי עורכי התחרות ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,ויהיה בין היתר על פי התאמה לתנאי הסף ומידת
העמידה בקריטריונים המפורטים בסעיף  16בתקנון לעיל .בשלב זה ,ייבחרו המשתתפים שיעברו
לשלב הסינון השני .המשתתפים אשר עברו לשלב השני ,יעברו בשלב זה מיון נוסף על ידי עורכי
התחרות אשר איסוף הנתונים עבורו יערך על ידי משרד רוה"ח  KPMGהמלווה את התחרות (להלן
"רואה החשבון המלווה") ,בהתאם לנתונים העסקיים שהוצגו.
מובהר כי בשלב זה ייתכן ויידרשו המועמדים הנבחרים להציג בפני משרד רוה"ח
.23.1
נתונים נוספים ו/או נתונים עסקיים מעודכנים מאושרים על ידי רו"ח ,שהוגשו על ידם
לרשויות ,וכן למסור למשרד רוה"ח נתונים כספיים ואחרים כפי שיידרש מהם .מובהר כי
מסירת הנתונים הנה תנאי להמשך ההשתתפות בתחרות .מובהר כי משרד רוה"ח מחויב
לשמירת סודיות הנתונים שיועברו לו ,לצורך עריכת הנתונים לצורך קבלת החלטות על ידי
עורכי התחרות והשופטים .המועמדים בתחרות מסכימים כי עורכי התחרות והשופטים יהיו
חשופים למידע והנתונים המועברים על ידי החברות במסגרת התחרות.
 .24שלב הסינון השני (חצי הגמר) :נתוני המתמודדים שיעברו את שלב הסינון המתואר לעיל יעלו
לדיון בין חברי צוות השיפוט כפי שיפורסם באתר התחרות ,שעל פי הנתונים בטפסי ההרשמה
יתבקשו לבחור בין  5ל 10-חברות (או כל מספר אחר שייקבע על ידי עורכי התחרות לפי שיקול
דעתם הבלעדי ובהתאם לכמות וסוג הנרשמים) .בחירות השופטים ישוקללו על ידי עורכי התחרות
לבחירת המשתתפים שיעלו לגמר .השופטים יעניקו ניקוד למועמדים הנבחרים לפי שיקול דעתם,
תוך התחשבות בקריטריונים כהגדרתם לעיל על פי המיפוי ועיבוד הנתונים כפי שיבוצע על ידי רואה
החשבון המלווה .המועמדים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר על ידי השופטים יעלו לשלב הגמר,
ויהיו המועמדים הסופיים לזכייה בתחרות (להלן" :המועמדים הסופיים") .שלב זה יתבצע במהלך
חודש דצמבר ( 2019בכפוף לשינויים שייקבעו על ידי עורכי התחרות).
 .25שלב הסינון השלישי (שלב הגמר ובחירת הזוכים) :מתוך המועמדים הנבחרים אשר עברו את שני
שלבי הסינון הראשונים ,יבחרו על ידי השופטים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,מספר עסקים מתוך
המועמדים הסופיים ,כמפורט להלן.

.25.1

מפגש הגמר של התחרות יתקיים ב 12-בדצמבר ( 2019או כל מועד חלופי שייקבע על
ידי עורכי התחרות) בהשתתפות נציגי עורכי התחרות.

.25.2

המועמדים הסופיים יתבקשו להכין פרזנטציה באורך של  10דקות (שתוצג מול
השופטים במסגרת מפגשי הגמר).

.25.3

לאחר שמיעת המצגות ידרגו השופטים את המועמדים הסופיים ,לפי שיקול דעתם ,תוך
התחשבות בתנאי הסף ובקריטריונים שנקבעו לבחירה בסעיפים  16ו 21-לעיל ,ובסיוע
מיפוי הנתונים ועיבודם שבוצע על ידיי רואה החשבון המלווה.

.25.4

המועמדים שיזכו לדירוג הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים בתחרות ,במהלך וועידת תחזיות
שתתקיים ביום  31בדצמבר .2019

 .26סיקור ופרסום המועמדים ,בכל השלבים ,יהיה לפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות.
 .27שמותיהם ופרטיהם של עסקים אשר יבחרו כמועמדים נבחרים וכמועמדים סופיים בתחרות,
יפורסמו בעיתון ובאתר ,וזאת בהיקף ובמקום על פי שיקול דעתו של העיתון.
 .28שמותיהם ופרטיהם של עסקים אשר יבחרו כזוכים בתחרות ,יפורסמו בעיתון ו/או באתר
"כלכליסט" ,וזאת על פי שיקול דעתו של העיתון.
 .29המשתתף נותן ,בעצם משלוח טפסי ההשתתפות ,את הסכמתו לסיקורו כאמור בסעיפים 25-27
לעיל ובפרט לפרסום פרטיו ותמונתו ,וכן לסיקור מצד אמצעי תקשורת אחרים ,לרבות טלוויזיה,
עיתונות ,רדיו ואתרי אינטרנט.

הזכייה בתחרות
 .30הזוכים במקומות הראשונים בתחרות יפורסמו בעיתון ,בהתאם לשיקול דעתם של עורכי התחרות
ובכפוף לתנאים המפורטים מעלה בתקנון זה .מעבר לכך ,לא יינתן כל פרס לזוכים.
 .31העיתון שומר לעצמו הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתו של זוכה התחרות ,באחד המקרים האלה:
.31.1

חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה הטוען לזכייתו;

.31.2

סירובו של הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירובו לסיקור כמפורט בסעיפים 26-28
לעיל;

.31.3

העברת נתונים שאינם נכונים/מדויקים בשלבי קבלת החומר מהארגונים.

 .32לא מילא הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה ,כולן או מקצתן ,לא יהיו עורכי
התחרות חייבים להכריז על זכייתו וזכייתו תעבור למשתתף הבא בדירוג אחריו.

זכויות יוצרים ופרטיות

 .33המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות מכוח חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1981ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה הנוגעת לחומרים שנמסרו על
ידם ,לרבות אישורי רואה חשבון ,נתונים אודות הכנסות ותקבולים ,נתונים שעלולים לעלות כדי
סודות מסחריים ונמסרו לעורכי התחרות וכיוצ"ב .מובהר כי מסירת המידע כתנאי להשתתפות
בתחרות היא על המשתתפים בלבד ,וכי המשתתפים אינם חייבים למסור את המידע ,אולם לא
יוכלו להשתתף אם לא יעשו כן.
 .34המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים בכלל החומרים ,ממין וסוג כלשהו,
שיוגשו במסגרת השתתפותם בתחרות .ידוע למשתתפים כי לעורכי התחרות הזכות לפרסם ,בעיתון
ובאתר ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,תמונות ,סרטונים ,טקסטים או חלק מהם – שיועברו אליהם
מהמשתתפים ,והמשתתפים מביעים מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים.
 .35המשתתפים מתחייבים ומצהירים כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם בחומרים
שהועברו על ידם לעורכי התחרות במסגרת השתתפותם בתחרות .ככל שיש בתמונות ו/או
בסרטונים ו/או בטקסטים ו/או בחומרים אחרים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם ,מתחייבים
המשתתפים להשיג את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי עורכי התחרות
במסגרת התחרות כאמור לעיל ומתחייבים לשפות את עורכי הפעילות בגין שימוש בחומרים אלו
עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו עורכי הפעילות בחומרים.

תנאים נוספים
 .36ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו .התחרות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא
( .)as isלא תהיה למשתתף כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי "כלכליסט" ו/או "קרן מעגלים" ו/או
מי מטעמם ,בגין תכונות התחרות ,הוראותיו ,מגבלותיו ,דרך ניהולו והכללים בדבר הזכייה .עורכי
התחרות אינם מתחייבים כי התחרות לא תופרע ותתנהל ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא
טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות
 לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. .37בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות
התקנון ניתנת לעורכי התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את
המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות.

דין ,שיפוט והתיישנות
 .38הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב .תקופת ההתיישנות לכל תביעה בכל עניין הנובע

במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ( 12חודשים) ממועד סיומו .מובהר כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  11לעיל.

סופיות תנאי ההשתתפות
 .39האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג ,הצהרה ,התחייבות ,פרסום
וכיו"ב אשר ניתנו ,אם ניתנו ,על ידי עורכי התחרות ו/או האתר ו/או מי מטעמם ,או על ידי כל גורם
אחר .עורכי התחרות רשאים לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ,כולם או חלקם ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי ,ובכלל זה את שלבי התחרות ,תנאי הסף ,הקריטריונים והפרסים ,והודעה בדבר
השינוי תפורסם באתר .השינוי יכנס לתוקפו בתוך  24שעות ממועד פרסומו כאמור ,ותחול על
התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

