
 

 

  הארגונים שהכי בריא לעבוד בהם–פעילות תקנון 

 תנאים כלליים 

עורכי (להלן ביחד: "ומובמנט  )"כלכליסט" ו/או "העיתון: "עיתון "כלכליסט" (להלן .1

 ")משתתפים" ו/או "מועמדים(להלן: " ארגוניםחברות / בין  על תחרות ים, מכריז")התחרות

 .  )"הפעילות" או\ו" התחרות: "(להלןארגונים שהכי בריא לעבוד בהם חברות / ה 50לבחירת 

ם המתחרית בחירההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן, ו .2

עורכי הבלעדי של  בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתם הזוכיםאו /ו רותבתח

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

נמק את החלטתם ל יביםחייהיו  לא "). מובהר כי עורכי התחרות ו/או השופטים השופטים"

כל או /ו בתחרות זוכיםמועמדים ו/או למשתתפים ו/או לללתהליך הבחירה ולשיקוליו,  נוגעב

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

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  י התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.פרט .3

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

"כלכליסט" באינטרנט  באתר, עיתוןרשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם ב יהיה העיתון .4

בכלל מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים תקשורת וב ")האתר(להלן: "

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

 דעתם.

עורכי . לעל ידי עורכי התחרות והתחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבע .5

הזכות  עורכי התחרותל כל שלב בתחרות. להזכות לדחות ו/או להקדים מועדו שהתחרות 

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

(לרבות, אך לא רק, שלבי  הזכות לשנות את כללי התחרות עורכי התחרות. לו/או באתר

 .ו/או באתר עיתון, כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש בהתחרות)

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

לא יישאו (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים)  מי מטעמםועורכי התחרות, השופטים, האתר, 

, אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם מכל סוג כלשהובאחריות לכל נזק, 

כלליות . מבלי לגרוע מו/או בשלב כלשהו בתחרות אי השתתפותם בתחרותהשתתפותם ו/או 

או מי משתתף בתחרות  שלתקלה, פגיעה או רשלנות מעשה או מחדל, האמור, בכל מקרה שבו 

 עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, יהיו תחרות ו/או בכל שלב בהמנעה ממנו להשתתף במטעמו 

  פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.

עורכי אינם רשאים להשתתף בתחרות. של הנ"ל ובני משפחותיהם  מובמנט עיתון,העובדי  .7

התחרות יהיו רשאים לפסול השתתפותו של משתתף שהציג את מועמדותו אם ייראה לעורכי 

דבר איסור זה יצוין בפרסומים הנוגעים לתחרות. התחרות שהמשתתף עונה לתנאי סעיף זה. 

  אחות.או , אח ה/זוג, הורה, ילד-בת/לעניין סעיף זה, "בן משפחה" הנו בן

 
 התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. 1



 

2 
 

ראשון לציון, וכן  1נח מוזס ברח'  כלכליסט,ל כל דורש במשרדי תקנון זה יהיה מצוי לעיונו ש .8

 באתר. 

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

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

כל משתתף בתחרות מוחזק  .א תהיה נושא לדיון בבית משפטשתתקבל במסגרת התחרות, ל

כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין 

 ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים. 

וכל מי  עורכי התחרותהמשתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את  .10

לא רק עובדים ומנהלים) וכן את השופטים, מכל טענה ו/או תביעה ו/או  מטעמם (לרבות אך

 דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה. 

, עובדיהם, מנהליהם ומי מטעם עורכי התחרותהמשתתף בתחרות מתחייב לפצות ולשפות את  .11

שונה בגין כל נזק, מיד עם דרישתם הרא ,(להלן: "מקבלי השיפוי") הנ"ל וכן את השופטים

הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ) של 

המשתתף ו/או צדדים שלישיים כלפי מי ממקבלי השיפוי, אם הפר או לא קיים במעשה ו/או 

  במחדל, במישרין ו/או בעקיפין תנאי תקנון זה ו/או את מדיניות הפרטיות של כלכליסט.

 התחרות תנאי  

עורכי התחרות יפרסמו את קיום התחרות בעיתון ו/או באתר, לפי שיקול דעתם, ויקראו  .12

ו/או מיזמים, על מנת לעניין אותם  לארגוניםלמשתתפים לקחת חלק בתחרות ולחילופין יפנו 

 בהשתתפות בתחרות. 

 ").אתר התחרות(להלן: " ההרשמה לתחרות תהיה באתר התחרות בלבד, בכתובת .13

ההשתתפות שלהם לא יוגשו  ימשתתפים שטופס, 18.04.2021 ביום להרשמה התחרות תיפתח .14

לעורכי התחרות באופן מלא ותקין, באמצעות אתר התחרות במהלך תקופת הרישום, לא יוכלו 

לקחת חלק ולהשתתף בתחרות ולעורכי התחרות לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי 

 המשתתפים כאמור. 

 .מטה בישראל יבעל ארגוניםאו  יםישראלי ארגונים רק פוישתת בתחרות .15

 ;עובדים 50-יותר מ –גודל הארגון  .15.1

  .חודשים 12-יותר מ –גיל הארגון  .15.2

והמיזמים העומדים בתנאי הסף וביתר הקריטריונים על פי  הארגוניםהתחרות מיועדת לכל  .16

 תקנון זה, כמפורט להלן.

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

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 

ים הנדרשים יכול ויביא להפסקת השתתפותו בפעילות, הכל לפי שיקול משתתף במסירת הנתונ

 דעתם הבלעדי של עורכי התחרות. 
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 יטפס תמלא , כמפורט לעילבתנאי הסף תלהשתתף בתחרות ועומד ןהמעוניי ארגוןמובהר, כי  .18

יש לשלוח   ים המלאיםטפסאת ה  לעיל.  13התחרות כמפורט בסעיף  באתר    והשתתפות אשר יוצג

במהלך תקופת הרישום ובאמצעות אתר התחרות בלבד. מובהר כי לא יתאפשר רישום לתחרות 

 בדרך או באמצעי אחר.

 מהלך התחרות 

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

 התחרות. 

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

", הכולל שאלון ובו התייחסות לקריטריונים המנוסחים במתודה של הרשמה להשתתפות

 התחרות. 

 לארגוןבין היתר ו/או בנוסף יתבקשו המשתתפים למסור את הפרטים הבאים ביחס  .20.1

, פרטי התקשרות (טלפון הארגון, כתובת אתר האינטרנט של הארגוןשם : וופעילות

 ופרטים נוספים לפי שיקול דעת עורכי התחרות אם יידרשו. הארגוןומייל), שנת הקמת 

בתחומי הבריאות  הארגוןאת פעולות שאלון שיבחן למלא בנוסף יתבקשו המשתתפים  .20.2

  השונים: אוכל בריא, כושר, ארגונומיה ועוד

יעשה על ידי  -לשלב הסינון השני שיעברו  ארגונים 50סינון הטפסים ובחירת  :שלב הסינון .21

עורכי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ויבוצע, בין היתר, על פי התאמה לתנאי הסף ומידת 

 50יוצגו  10.7.21החל מהבתקנון זה לעיל.  21.1העמידה בקריטריונים המפורטים בסעיף 

 . דאח ארגוןבעיתון כלכליסט, בכל שבוע  הארגונים

(ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעת  לקמןהקריטריונים הרלוונטיים לתחרות יהיו כד .21.1

(לעיל ולהלן: על פיהם ייקבעו מיון, סינון ובחירת המשתתפים בתחרות    עורכי התחרות):

 ").הקריטריונים"

 פיזי, נפשי וחברתי  •

  רגשי •

 תעסוקתי  •

 שיקול דעת שופטים •

ניגוד עניינים או עניין  םיש לה םבהמועמדים חלק בדירוג  וייקחשופטים לא מובהר בזאת, כי  .22

 , בין אם באופן ישיר או עקיף.אישי

 10את  יבחרו עורכי התחרות שנבחרו בשלב הסינון, הארגונים 50מבין  בחירת הזוכה: .23

 , לפי שיקול דעתם הבלעדי, כמפורט להלן. יםהזוכ הארגונים

(או כל מועד חלופי שייקבע על ידי  10.07.2022ביום תקיים בתחרות ת בחירת הזוכים .23.1

נציגי עורכי התחרות ומשתתפים נוספים, לפי שיקול דעתם בהשתתפות  עורכי התחרות),  

 .של עורכי התחרות
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 –תעודה  הםל ובתחרות ויוענק יםכזוכ ובדירוג הגבוה ביותר יוכרז ושזכ יםהמועמד 10 .23.2

 םשהכי בריא לעבוד בה הארגונים 10-אחת מ

מדים ו/או פרטים רלבנטיים נוספים, בכל השלבים, יהיה לפי שיקול דעתם סיקור ופרסום המוע .24

 הבלעדי של עורכי התחרות. 

 בעיתון פורסמויבתחרות,  יםבחרו כמועמדייאשר  ארגוניםשמותיהם ופרטים נוספים של  .25

 .ובאתר, וזאת בהיקף ובמקום על פי שיקול דעתו של העיתון

פורסמו בעיתון ובאתר, וזאת על פי יבתחרות,    יםכהזו  הארגוניםשמותיהם ופרטים נוספים של   .26

  שיקול דעתו של העיתון.

כאמור בסעיפים  לסיקורם את הסכמתנותנים המשתתפים ההשתתפות,  יבעצם משלוח טפס .27

לסיקור ולרבות  של המשתתפים וכל מי מטעמם תוותמונ םובפרט לפרסום פרטילעיל  27 - 25

ורשתות  אתרי אינטרנט , רדיו,צעי תקשורת אחרים, לרבות טלוויזיה, עיתונותמצד אמ

 .חברתיות

 זכויות יוצרים ופרטיות

המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לפרסומים  .28

 –שיבוצעו על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

, ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה הנוגעת למידע ולחומרים שיימסרו על ידם, מובהר, 1981

כי מסירת המידע והחומרים כתנאי להשתתפות בתחרות היא על המשתתפים בלבד, וכי 

המשתתפים אינם חייבים למסור את המידע והחומרים, אולם ייתכן שלא יוכלו להשתתף 

 בתחרות אם לא יעשו כן. 

בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים בכלל החומרים, ממין וסוג המשתתפים  .29

כלשהו, שיוגשו ו/או יימסרו במסגרת השתתפותם בתחרות. ידוע למשתתפים כי לעורכי 

התחרות הזכות לפרסם, בעיתון ובאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי, פרטים ולרבות תמונות, 

ו אליהם מהמשתתפים, והמשתתפים מביעים שיועבר –סרטונים, טקסטים או חלק מהם 

 מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים. 

המשתתפים מתחייבים ומצהירים, כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם  .30

במידע ובחומרים שיועברו על ידם לעורכי התחרות במסגרת השתתפותם בתחרות. ככל שיש 

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

שלישיים כלשהם, מתחייבים המשתתפים להשיג מראש את הסכמתם הכתובה של בעלי 

הזכויות לכל שימוש על ידי עורכי התחרות במסגרת התחרות כאמור לעיל ומתחייבים לפצות 

לעיל, גם בגין שימוש במידע   11סעיף  ולשפות את עורכי התחרות וכל מי מטעמם, עפ"י הוראות  

ו/או חומרים אלו עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו עורכי התחרות 

 ו/או מי מטעמם בחומרים. 

המשתתפים מקבלים עליהם בעצם השתתפותם את כל הוראות תקנון זה. לכל גורם שמשתתף  .31

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

 הוראות תקנון זה. 

 תנאים נוספים
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עה או ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו. לא תהיה למשתתף כל טענה, תבי .32

השופטים ו/או מי מטעם הנ"ל, לרבות בגין תכונות  מובמנט ו/אודרישה כלפי "כלכליסט" ו/או 

התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה והכללים בדבר הזכייה. עורכי התחרות אינם 

מתחייבים כי התחרות לא תופרע ותתנהל ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה 

לרבות  -י גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות חסינה מפנ

 תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. 

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא  .33

היה סופית ותחייב את פרשנות התקנון ניתנת לעורכי התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתם ת

  המשתתפים ואת כל הגורמים המעורבים בתחרות. 

 דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה  .34

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

חודשים) ממועד סיום התחרות.  12ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה (במישרין 

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

 סופיות תנאי ההשתתפות

, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב מצגהינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל    תקנון זהב  האמור .35

רם אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי עורכי התחרות ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גו

את תנאי ההשתתפות בתחרות, כולם או חלקם, בכל עת לשנות  רשאים התחרות עורכיאחר. 

לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זה את שלבי התחרות, תנאי הסף, הקריטריונים והפרסים, 

שעות ממועד פרסומו  24יכנס לתוקפו בתוך  השינויבדבר השינוי תפורסם באתר.  והודעה

 ת מיום כניסתו לתוקף ואילך. חול על התחרויכאמור, ו
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