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 "לא קיבלת לא שילמת"מבצע תקנון 

 

 הגדרות .1

 

 . נתניה, 81ש הגבי' מרח, מ"אול יו ניד בע-  " עורכת המבצע"

 

אם לא  ,קבלת הטבה המבטיח, מבצע למעסיקים המפרסמים משרה באתר- " המבצע"

 ,למשרה המפורסמת בתוך תקופת פרסום המשרה מועמדיםנתקבלו חמישה 

 .והכל בהתאם להוראות תקנון זה

 

החזר כספי בגובה עלות פרסום  -במקרה של משרה שנרכשה כמשרה בודדת   -" ההטבה"

משרה נוספת לבנק  -במקרה של משרה שנרכשה כחלק מבנק משרות ; המשרה

 . מועמדיםבמקום זו שפורסמה ולא קיבלה חמישה , המשרות

 

במטבע ישראלי  הבנקים בישראל פתוחים לביצוע עסקאותיום שבו רוב סניפי   -" יום עסקים"

 .ולמעט יום שישי וערבי חג שלא יחשבו כימי עסקים

 

במהלך , בפועל"( האתר)" www.alljobs.co.ilאתר הועלתה ל( 8) :משרה אשר- " משרה"

; לפחות שבועיים מיום פרסומה למשך פורסמה באתר למשךו תקופת המבצע

לא כולל משרה , בלבד יוםשרה מסוג בסיסית או מועדפת או פרממ( 8)

אשר לא פורסמה על , משרה חדשה( 7); משרת קמפיין או ברנדבוקס, "דינמית"

מובהר כי בדיקת היות המשרה )ם העלתה טר חודשל ידי המעסיק בתקופה ש

 משרות טלפון( 4); (המשרהחדשה תיעשה באופן מהותי ולא על פי נוסח 

משרות אשר על פי הגדרת המעסיק לא נדרש משלוח קורות חיים כי אם פניה )

 . לא הוסרה לפני תום תקופת הפרסום שנרכשה( 5)-ו( טלפונית מאת המועמד

 

בין אם כמשרה בודדת ) שילם עליה בפועל( 8) -ו ;פרסם משרה( 8: )מעסיק אשר  -" משתתף"

  .(משרותובין אם במסגרת בנק 

 

הנושאים חמישה שמות מועמדים שונים אשר תקבלו למשרה קורות חיים קבצי  -"  מועמדיםחמישה "

 . במהלך פרסומה באתר

 

  

הבלעדי של  על פי שיקול דעתה, מועד אחר או, 18.18.81ועד יום  81.88.89 םמיו  -" תקופת המבצע"

  .ת המבצעעורכ

 

 פרשנות .2

 

http://www.alljobs.co.il/
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התקנון ממצה את . לכל דבר ועניין הסכםתקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והוא  8.8

 . ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו, זכויות וחובות הצדדים

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר 2בכל מקרה של סתירה ו 8.8

 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, המבצע

 . אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה, בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד 8.7

 . ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד 8.4

 .המבצע על פי דין כתאו זכות המוקנית לעור2מכל הגנה ואו לשנות 2אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו 8.5

 

 

 ומימוש ההטבה מבצעתנאי ה .7

ואשר במהלך , כהגדרת מונחים אלה לעיל ,משתתף אשר פירסם משרה באתר במהלך תקופת המבצע 7.8

יהיה זכאי לאחד מן הדברים , לפחות מועמדיםחמישה קורות חיים של פרסום המשרה באתר לא קיבל 

 :הבאים

יקבל החזר כספי בגובה  – משתתף אשר המשרה בגינה הוא משתתף במבצע נרכשה כמשרה בודדת 7.8.8

העברה 2האשראימי עסקים באמצעות זיכוי כרטיס י 71ההחזר יתבצע תוך . עלות המשרה האמורה

 .בהתאם לאופן התשלום שבו נרכשה המשרה  -בנקאית 

המשרה תוחזר  –משתתף אשר המשרה בגינה הוא משתתף במבצע נרכשה כחלק מבנק משרות  7.8.8

. לבנק המשרות והיא תהיה ניתנת למימוש בהתאם לתנאי בנק המשרות ממנה נגרעה מלכתחילה

ת המבצע לא מקנה אוטומטית זכאות מובהר כי בנק משרות שנרכש בתקופ, למען הסר ספק

כאמור לעיל תקנה " משרה"רק משרה אשר פורסמה בתקופת המבצע ועומדת בהגדרת . להשתתף

משרה מתוך בנק שנרכש בתקופת המבצע אך פורסמה לאחר  –כך למשל , זכאות להשתתפות במבצע

בצע ולא לענין המ" משרה"תקופת המבצע או שלא השלימה את דרישה מך הפרסום לא תחשב 

 . תקנה החזר

אינה  -במקרה של הטבה בשל משרה מתוך בנק משרות ו, העברה או מכירה, אינה ניתנת להמחאהההטבה  7.8

 . בכסף או בשווה כסף זיכוי2החזר2ניתנת להמרה

עמידה  ,נתונים אישיים אם בכלל שיכללו בקובץ לרבות, שיישלחו מטעם המועמדים קורות החיים 7.7

ת קורות החיים למשרה וכל ענין אחר לא ייבחנו ולא יהוו שיקול לצורך בחינת רלוונטיו, בדרישות המשרה

על פי הגדרתם לעיל על מנת , מחמישה מועמדים די שנתקבלו קורות חיים. ושנתקבל המועמדיםכמות 

 . שלא לזכות את המשתתף בהטבה

ת באשר לקורות עורכת המבצע לא מתחייבת ולא נושאת בכל אחריו מובהר ומוסכם כי, למען הסר ספק

 . החיים שיתקבלו או לאיכותם

 

 

 אחריות  .4

לרבות , ישיר או עקיף, אינם אחראים לכל נזק בדיה או מי מטעמהעו, עורכת המבצע לרבות מנהליה 4.8

 .או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשתתפותם  במבצע2שייגרמו למי מהמשתתפים ו, הוצאות

, או תקלות2או הפרעות ו2כי עשויים להתרחש שיבושים ו, מסכים ומאשר כי ידוע לו, המשתתף מצהיר 4.8

אשר יש בהם כדי , או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע2או תקשורת ו2לרבות שיבושים בלוחות זמנים ו

 .ההטבהאו לממש את 2למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו
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או תביעה 2או דרישה ו2ומוותר על כל טענה ואו מי מטעמה 2והמשתתף פוטר את עורכת המבצע , כןכמו  4.7

 . או נובעת ממנו2שקשורה למבצע ו

או תביעה נגד דרישה , טענה ויתור סופי ובלתי חוזר על כל, לכל דבר ועניין, השתתפות במבצע מהווה 4.4

ות חוסר שביעאו לרבות בקשר לתקלה או קלקול או אי התאמה או פגם , המבצע בקשר למבצע עורכת

 .או עוגמת נפשרצון 

 

 הדין וסמכות השיפוט .5

 .ולא יחול כל דין אחר, הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד 5.8

או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים 2סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו 5.8

 . של תל אביב יפו בלבד

 

 שונות   .6

, ואת תנאי השימוש של האתרמאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון  ,במבצע מסכים בהשתתפותו 1.8

 . הםוכי הוא מקבל עליו את הוראותי

או את 2או לשנות את תנאיו ו2את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו עורכת המבצע שומרת לעצמה 1.8

או טענה 2על כל דרישה ו והמשתתף מוותר מראש, הבלעדי הוהכל בהתאם לשיקול דעת, תנאי תקנון זה

 .או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר עם האמור לעיל2ו

 


