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  התקנון"()להלן: " "2017לשנת  החברות שהכי טוב לעבוד בהן - DUN'S 100דירוג הפעילות " קנון ת

 

בפעילות  השתתפותצורך ל ןמזמינה חברות במשק הישראלי להגיש את מועמדותבע"מ  דן אנד ברדסטריט )ישראל(חברת 

  "(.הפעילות)להלן: " רטים בתקנוןבענפי הפעילות המפו דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראלשעניינה 

 

להעביר לידי החברה את כל המסמכים אשר  מתבקשות, ולהגיש את מועמדותן להשתתף בפעילות אשר מעוניינותחברות 

 .  כפי שמפורט בתקנון זה עם החברות שהכי טוב לעבוד בהן ותבטענה שהם נמנתומכים או עשויים לתמוך 

 

 . הפעילותעל  התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו

 פרשנות התקנון כללי  .1

לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה .1.1

 .ועניין , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דברהפעילות

 .לצרכי פרשנות החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש .1.1

 .ש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רביםבתקנון זה השימו .1.1

 הגדרות .2

  https://www.duns100.co.il -" אתר הפעילות" .1.1

 חברות שהכי טוב לעבוד בהן בענפי הפעילות השונים בישראל. דירוג ה –" הדירוג" .1.1

 רדסטריט )ישראל( בע"מ.דן אנד ב -" החברה" .1.1

 . לתקנון זה 5.1בסעיף  בנוסח המצ"ב טופס הגשת מועמדות מקוון -" מועמדות הגשת טופס" .1.2

 . טופס הגשת מועמדות לפעילות מועמד אשר הגיש - "משתתף" .1.5

  -ה  חמישיוסיומה ביום  12.01.1017 -חמישי ה התקופה אשר תחילתה ביום  -" תקופת הרישום" .1.2

11.05.1017. 

הייטק, תעשיה, מסחר, שירותים, פיננסיים משתתפים בתחומי הפעילות הבאים:  -"י הפעילותתחומ" .1.7

 .ונדל"ן

 אים להשתתף בפעילותכהז .3

תחומי אחד או יותר מבפעילות יכולות להשתתף חברות ישראליות פרטיות או ציבוריות העוסקות ב .1.1

 . הפעילות

, אשר נרשמו לפעילות חומי הפעילותיותר מתאו העוסקות באחד ההשתתפות בפעילות הינה לחברות  .1.1

 . תקנון זהוהגישו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות באמצעות אתר הפעילות 

 הצהרות של המשתתפים  .4

 : כדלהלןכל אחד מהמשתתפים מצהיר ומתחייב כלפי החברה 

 או הסכם להשתתף בפעילות.  אין כל מניעה על פי כל דין  .2.1

ת כל המסמכים אשר יש בהם כדי לתמוך בבקשתו להשתתף בפעילות המשתתף מתחייב להגיש לחברה א .2.1

 ולהיכלל בדירוג במסגרת הפעילות. 

יהיה אמיתי,  החברה עם בקשר לחברהוכל מי מטעמו  המשתתףמתחייב כי כל המידע שימסור  המשתתף .2.1

  מדויק, נכון ומלא.

https://www.duns100.co.il/
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צדדים י מהם גם מבקשר עם המשתתפים או מבין היתר,  ,מקבלת מידעידוע למשתתף כי החברה  .2.2

 . שלישיים

המשתתף מתחייב לשתף פעולה עם החברה ובין היתר למסור לחברה כל מסמך ו/או אישור ו/או  .2.5

אסמכתא  לצורך בחינה של החברה ו/או עמידה בתנאי תקנון זה לרבות כל מסמך שהחברה תבקש לקבל 

 מהמשתתף בקשר עם החברה. 

, על פי כל דין ו/או הסכם, את החברהלשימוש להעביר  רשאי הואכי  מצהיר ומתחייב ףהמשתת .2.2

 לא יעביר המשתתףהפעילות ובין היתר אך לא רק במסגרת  שהעביר ו/או יעביר והמסמכיםהחומרים 

כל מידע ו/או חומר ו/או תמונה ו/או מסמך וכיו"ב שיש בו משום פגיעה בזכות יוצרים ו/או סימן  לחברה

 לשהו. מסחרי ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כ

 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בכל הוראות הדין בכל הקשור והנוגע להעסקת עובדים. .2.7

בסימני המסחר של החברה אלא באישור או המשתתף מתחייב לא לעשות כל שימוש בשם החברה  .2.4

 החברה מראש ובכתב )אישור אשר יינתן, אם יינתן לכל מקרה בנפרד(. 

 שתתפות בפעילותה .5

את מלוא  ,במהלך תקופת הרישום ,יימלא, בהוראות תקנון זה להשתתף בפעילות ועומד יןועמד המעונימ .5.1

 המקוון שבכתובת שלהלןפס והפרטים הנדרשים בט

-O2-4XUVYFriFjEzGNx1MWetq-m/forms/d/e/1FAIpQLSeenyySEnamhttps://docs.google.co

WfoHo_KIY6_g/viewform  .מובהר כי לא יתאפשר רישום לפעילות בדרך או באמצעי אחר. 

לענות וכן  מסור פרטים ביחס לחברה ופעילותהיתבקשו ל המשתתפיםכחלק מתהליך הרישום לפעילות,  .5.1

ת עמידת החברה בקריטריונים השונים של הפעילות אשר שאלות בטופס ההרשמה המתייחסות למידעל 

 ודירוג המשתתפים במסגרת. על פיהם, בין היתר, יתבצע מיון, סינון 

בכח מידע שהוא  המשתתףתנאי הכרחי להשתתפות בפעילות הינו מסירת פרטים נכונים ומלאים על ידי  .5.1

/או יידרש להעביר לידי והמסמכים שהמשתתף נדרש ו בכל טפסי ההרשמהמוסר לחברה בין היתר 

 .החברה

תקופת הרישום, לא מהלך ב לחברהלא יגיעו באופן מלא ו/או תקין  ושטפסי ההשתתפות של משתתף .5.2

 .לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי המשתתפות כאמור ולחברהיוכלו להשתתף בפעילות 

או בפני  להציג בפניה משתתפיםמה החברה רשאית לדרוששלב משלבי הפעילות, עת ובכל מובהר כי בכל  .5.5

למסור מידע  אינו חייב המשתתףכל מסמך ו/או נתון עסקי לגבי החברה ופעילותה. מובהר כי  מטעמהמי 

  כן. האם לא יעשבפעילות להשתתף  יוכלזה, אולם ייתכן ולא 

 לצרכי הפעילות.  הו/או מי מטעמ החברהישמש את  במסגרת הפעילותלחברה המשתתף  שמסרהמידע  .5.2

 כמפורט בתקנון  שיעברו לשלב השני המשתתפיםבחירת  ו/או בפעילות המשתתפיםמובהר כי בחירת  .5.7

מי , ו/או החברההבלעדי של  העל פי שיקול דעת יהא בדירוגשל המשתתפים  מקומםהחלטה לעניין ו/או 

 . מטעמה

ו/או  יםהמשתפלא יהיו חייבים לנמק את החלטתם ושיקוליהם בבחירת  החברה ו/או כל מי מטעמה .5.4

או כל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ו/ ו/או מקומם של המשתתפים בדירוג בדירוג שיככלו משתתפים

 .ניתן יהיה לערער על הכרעתם

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenyySEnam-4XUVYFriFjEzGNx1MWetq-O2-WfoHo_KIY6_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenyySEnam-4XUVYFriFjEzGNx1MWetq-O2-WfoHo_KIY6_g/viewform
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 וקביעת הדירוג שלבי הפעילות  .6

 החברה. המוחלט של ו ה הבלעדיהפעילות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן, ובכפוף לשיקול דעת .2.1

יבצעו סינון של טפסי ההרשמה  החברה או מי מטעמה של המשתתפים:ון ראשוני סינ -השלב הראשון .2.1

 . אשר יכללו בדירוג המשתתפיםוייבחרו את שהוגשו על ידי המשתתפים 

 היעשה לפי שיקול דעתויכללו בדירוג שיעברו לשלב השני  המשתתפיםבחירת למען הסר ספק, יובהר כי  .2.1

מידע שהתקבל מהמשתתף, המידע המצוי בידי ן היתר על פי , ויהיה ביאו מי מטעמה החברההבלעדי של 

 על ידי החברה ו/או ייקבעו שנקבעו עמידה בקריטריוניםהחברה, המידע שהתקבל מצדדים שלישיים, 

 .ועוד 

או בדירוג. החברה  אשר עברו לשלב השניהחברה תדרג את מקומם של המשתתפים  הדירוג:קביעת  –השלב השני 

מידע בין היתר על פי ושיקול דעתה הבלעדי, , על פי תדרג את מקומם של המשתתפיםמי מטעמה 

עמידה שהתקבל מהמשתתף, המידע המצוי בידי החברה, המידע שהתקבל מצדדים שלישיים, 

 .שנקבעו ו/או ייקבעו על ידי החברה ועוד  בקריטריונים

טרים או את הנימוקים להחלטה החברה או מי מטעמה לא תידרש לנמק או לפרט או להסביר את הפרמ .2.2

 האם משתתף נכלל בדירוג ו/או את מיקומו של המשתתף בדירוג. 

תתבצע בהתבסס על  המשתתפים שיכללו בדירוג ו/או מיקומם בדירוגבחירת לעניין החלטת החברה  .2.5

המידע שהתקבל מהמשתתף, מידע שידוע לחברה אודות המשתתף לרבות מידע שהתקבל שקלול של 

 .קריטריונים שוניםיים וכן מצדדים שליש

בכל הקשור והנוגע לפעילות לרבות בכל הקשור לבחירת המשתתפים שיכללו בדירוג  החלטת החברה  .2.2

 ./או לערעורסופית, חלוטה, בלתי ניתנת להשגה ותהיה ו/או מיקומם בדירוג ו/ או שינוי מקומם בדירוג, 

בחירת החברה לא לכלול משתתף עם  למשתתפים לא תהיה כל טענה, תלונה, דרישה או תביעה בקשר .2.7

שיקול מיקומו של משתתף בדירוג ו/או שינוי מקומו של משתתף כלשהו בדירוג ו/או ו/או כלשהו בדירוג 

 דעתה של החברה בכל הקשור והנוגע לפעילות ו/או לדירוג . 

 את השתתפות המשתתף בפעילות ו/אולבטל החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  .2.4

 :לרבות באחד המקרים האלהלשנות את מקומו של משתתף בדירוג  דירוג ו/אוב

בפעילות ו/או  לזכותו של משתתף להשתתףו/או מרמה בקשר חשש לאי תקינות ו/או זיוף  (1)

 .חשש אחר לפגיעה בטוהר המידותלהיכלל בדירוג ו/או 

ר ולפרסום לסיקו וסירוב ו/או להוראות התקנוןלמסור פרטים בהתאם  משתתףשל  וסירוב (2)

 .בדירוג לרבות לעניין מיקומו בדירוג והשתתפות

 לחברה. העברת נתונים שאינם נכונים ו/או מדויקים  (3)

בקשר עם המשתתף אשר יש בו כדי לשנות את החלטת החברה מידע במידה שהתקבל בחברה  (4)

לעניין השתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשנות את מקומו של המשתתף בדירוג ו/או לבטל 

 שתתפותו של המשתתף בדירוג. את ה

שלא בהתאם להוראות החברה לא עמד בכל תנאי התקנון ו/או  המשתתףיתברר כי שבמידה  (5)

 .שלא כדין פעלו/או 
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 פרסום הדירוג .7

מדיה בהתאם אמצעי אמצעי תקשורת ו/או עת, בכל בכל החברה תהא רשאית לפרסם את הדירוג  .7.1

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

של פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות -לפסול עלת את הדירוג מעת לעת וכן לשנושמורה הזכות לחברה  .7.1

 הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.  בפעילות, בין היתר עקבשתתפים מהמי מ

, לדירוג שנכללוהמשתתפים  שמותאת  דעתה הבלעדי, ללשיקו בהתאם ,לפרסם רשאית תהא החברה .7.1

צד שלישי כלשהו ו/או  שלו/או  החברהתר האינטרנט של בא וזאת, המשתתפים שלהמסחריים  םסימניה

/או ו אחרת מדיה בכל/או ושל צד שלישי כלשהו  או החברהשיווקיים של  אובחומרים פרסומיים 

 . ברשתות החברתיות

 אחריות  .8

 כדלקמן: מצהיר בפעילותכל משתתף  

במועד במחשבי החברה  של טופס הגשת המועמדות ייקלט ההגשלא ניתן להבטיח כי כל שידוע לו י כ .4.1

 ו/או אי קליטה ברשת טכנית, כגון תקלה הו/או במי מטעמ בחברה תלויות שאינןוזאת בשל סיבות 

צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות  יהיה הםב ים, לרבות במקרהאינטרנט

ום לאומי או מסיבות בטחון , או בעיתות חירהרלוונטיותידיות במערכות או הקמה חיוניות או מ תחזוקה

ומצהיר כי ידוע לו  לכך בקשרו/או דרישה ו/או תביעה מוותר על כל טענה  המשתתףלאומי, ו

 .שההשתתפות כפופה לזמינות ותקינות השירותים האמורים

 שזכאיבאופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי  תאחראי תהאלא  החברה .4.1

 .להיכלל בדירוגת ו/או תימנע האפשרות לכאורה להשתתף בפעילו

אשר אינן חסינות מפני  אנושיות פעולותעל  כיםנסמ החברה וביצוע הדירוג על ידי הפעילותכי  וכי ידוע ל .4.1

/או ו דרישה/או ו טענה כל מטעמה מי/או ו החברה נגד להעלות רשאי יהיה לא המשתתףכן  ועלטעות 

 .בזדון נעשו אם אלא אחרת סיבה כל או תקלה, טכני כשל, איחור, טעות עקב שנגרם נזק בגין תביעה

אירועים שאינם  ן, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה,וכיוב', אשר מקורם בכוח עליוכל תקלה, שיבוש  .4.2

 .תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה

 הו/או כל מי מטעמ והחברה ףהמשתתהבלעדי של  וההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריות .4.5

עקב ו/או במישרין או בעקיפין  ים, אשר ייגרם למי מהמשתתפמכל מין וסוגלא יישאו באחריות לכל נזק, 

לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש  בשלב כלשהו בפעילות תבקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפו

 .  בדירוגו/או  בפעילותהקשורים 

 -ו/או  או להאריכה;לפעילות  תקופת הרישוםשיקול דעתה הבלעדי לקצר את פי -רשאית, עלהחברה  .4.2

בכל עת. כל  הפעילותלבטל את  -ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם;  -ו/או ; הפעילותלשנות את תנאי 

חוב בגין כל תלא  החברהו, בפעילותותחייב כל משתתף  הפעילותלתקנון  פעולה כאמור תיחשב כתוספת

 .או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמורנזק ישיר ו/

יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת  ,מטעמה יו/או מ החברהלמען הסר ספק, רישומי  .4.7

 .זו פעילותו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת 

בקשר  המשתתפיםמל בכל פניה של מי האחראי לטיפו יהאאו מי מטעמה  מטעם החברה ב' אפרת שגבג .4.4

 עם הפעילות. 
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 שונות .9

 כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.   –לשון הפניה  .1.1

 . הפעילותלקיום תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס  .1.1

עליו את מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל  בפעילותעצם השתתפות המשתתף  .1.1

 הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו. 

ו/או לתקנון זה יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם  לפעילותשיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע  .1.2

 אחר לחייב את החברה בעניין זה.

ולא ייחשב כפעילות  ת של החברה,שיווקיהפעילות הסדרת ההינו לצורכי  זהלמען הסר ספק, תקנון  .1.5

אינה תלויה בפעילות  עקב העובדה כי הזכייה , בין היתר,לחוק העונשין, וזאת 112כהגדרתה בסעיף 

 .בגורל

הדין החל על תקנון זה וכל הקשור והנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  .1.2

  יפו בלבד. –אביב  בתלמסורה לבתי המשפט המוסמכים 

 


