תקנון תחרות "התערבות העשור"
קבוצת הפייסבוק "ידע שווה כסף" (להן "ידע") ,מתכבדת להכריז בזאת על תחרות "התערבות העשור"
כמפורט להלן בתקנון זה ("התחרות") .מטרת התחרות היא להשוות בין השקעה פאסיבית עוקבת מדד
להשקעה מנוהלת (אקטיבית).
 .1כללי:
 1.1תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות והוא מחייב את כל המתחרים בתחרות.
המתחרים הראשיים יהיו יואב זליקוביץ (להלן "יואב") ורונן מרגוליס (להלן "רונן") .יואב התחייב בפני רונן,
ורונן בפני יואב ,שהמפסיד בתחרות בין שניהם (כפי שיפורט להלן) ישלם סכום של  ₪ 1,800לעמותת
צדקה לבחירת המנצח מבין שניהם.
 1.2נוסף על יואב ורונן יורשו להשתתף בתחרות גם מתחרים משניים ,ובמידה ואחד המשתתפים המשניים
יזכה בתחרות ,קרי תוצאותיו יהיו הטובות ביותר מבין כל המשתתפים  -הראשיים והמשניים כאחד ,יזכה
לפרס בדמות ארוחה זוגית במסעדה.
 1.3אם אינך מסכים לאמור בתקנון זה לא תוכל להשתתף בתחרות והנך נדרש להימנע מלהירשם
לתחרות.
 1.4האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
 1.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
התחרות בכל אמצעי מדיה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1.6תקנון זה חל על המשתתף ללא קשר לפלטפורמה באמצעותה הוא משתתף בתחרות ,לרבות מחשב
נייח ,מחשב נייד ,מכשיר סלולרי ,מחשב לוח או כל אמצעי קצה אחר כלשהו.
 1.7ידע ורונן אינם מפוקחים ואינם בעלי רישיון מכח חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1986-או חוק הסדרת
העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה .1995-התחרות או פעולות
המסחר המבוצעות בה או תוצאותיה אינן מהוות ייעוץ או ניהול תיקי השקעות ואינן מהוות תחליף לייעוץ
המתחשב בנתונים ובצר כים המיוחדים של כל אדם .אין לראות בשום פעילות בתחרות או פרסום פעולות
המסחר שמבצעים משתתפים במסגרתה משום המלצה או עצה לפעילות כלשהי בניירות ערך או בנכס
פיננסי אחר כלשהו .כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין לו עניין אישי בפעולות ההשקעה (מכירה או קנייה)
המבוצעות במסגרת התחרות.
 1.8מלבד יואב ,התחרות אינה מיועדת לבעלי רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק
השקעות או ניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה.1995-
 1.9בהשתתפותו במשחק מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את ידע וכל צד קשור אליה,
וכן את עובדיהן ,מנהליהן ,בעלי מניותיהן וכל גורם בקשר עימן ועם תחרות זו ,לרבות כל משתתף אחר,
מכל טענה ו/או תביעה בקשר עם התחרות ,לרבות בשל תקלות טכניות ו/או תקלות שאינן בשליטתן.
 .2הרישום לתחרות
 2.1ההשתתפות במשחק אסורה על כל אלו :קטינים; כל מי שאינו בעל כשרות משפטית .מנהלים,
עובדים וקרוביהם של ידע.

 .2.2התאריך האחרון להצטרפות לתחרות הוא .31.8.2019
 .3תקופת התחרות:
 3.1התחרות ,על כל שלביה ,תיערך בין התאריכים  1.7.2019עד "( 30.6.2029תקופת התחרות").
 3.2ידע שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטל את התחרות,
בכל נקודת זמן ,מכל סיבה סבירה שתמצא לנכון ,ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה בעניין זה.
 .4כללי התחרות:
4.1

מתחרים ראשיים :המתחרים הראשיים יהיו יואב זליקוביץ ורונן מרגוליס.

מתחרים משניים :כל אחד רשאי להצטרף להתערבות כמתחרה משני ,כאשר המועד האחרון
4.2
להצטרפות מתחרים משניים הינו ה .31.8.2019-ההצטרפות תהיה באמצעות פרסום תיק השקעות
פאסיבי או מנוהל בפוסט ההתערבות בקבוצת הפייסבוק "ידע שווה כסף".
4.3

למתחרים המשניים אין כל מחוייבות כלפי שאר המתחרים וזכותם לפרוש ממנה בכל עת.

פרס לזוכה מבין המתחרים הראשיים :המפסיד בתחרות מבין שני המתחרים הראשיים יתרום
4.4
 ₪ 1,800לעמותת צדקה לבחירת המנצח (מבין שני המתחרים הראשיים).
פרס לזוכה מבין המתחרים המשניים :במידה ויזכה אחד המתחרים המשניים בתחרות ,קרי ידורג
4.5
ראשון מבין כל המשתתפים ,הראשיים והמשניים כאחד ,יזכה לארוחה זוגית במסעדה ע"ח יואב.
על כל מתחרה לבחור באחד משני מסלולים – תיק פאסיבי או תיק מנוהל .הבוחרים בתיק פאסיבי
4.6
יידרשו לבחור מדד/ים אחר/ים מאלו שבחר רונן ,והבוחרים בתיק מנוהל יידרשו לבחור תיק מניות
ספציפי משלהם ,השונה מהתיק של יואב (תותר חפיפה של עד .)20%
אופן הדיווח – תיק מנוהל  :יואב והבוחרים בתיק מנוהל יידרשו לפתוח חשבון השקעות כתנאי
4.7
להשתתפות בתחרות ,בין אם חשבון אמיתי או חשבון "דמה" (למשל ב ,)Interactive Brokers-וידווחו
את תוצאותיהם באמצעות דיווח על מצב התיק ,קרי השוואת שווי התיק ביום הדיווח אל מול שווי התיק
בתחילת התחרות ,בנטרול הפקדות ומשיכות לחשבון (.)time weighted return
אופן הדיווח – תיק פאסיבי :רונן והבוחרים בתיק פאסיבי יוכלו לדווח באמצעות חשבון השקעות
4.8
ייעודי ,באמצעות דיווח תוצאות המדדים עצמם ,או באמצעות דיווח תוצאות קרנות עוקבות מדד.
דמי ניהול :מהחשבון של יואב ב Interactive Brokers-שייפתח לצורך התחרות יופחתו אוטומטית
4.9
דמי ניהול בגובה  1.2%לשנה ,בניכוי רבעוני של  0.3%מהתיק .לשאר המתחרים לא ינוכו דמי ניהול.
 4.10מיסים :מיסים על רווחי הון ועל דיבידנדים לא יהיו חלק מחישוב התשואות ,אלא אם נוכו במקור.
 4.11נכסים מותרים :לתיק מנוהל – מניות הנסחרות בבורסה מוכרת בעולם .אין להחזיק בתיק מניה
בודדת בהיקף העולה על  20%משווי התיק .לתיק פאסיבי – מדדים וקרנות סל .בשתי האפשרויות חל
איסור על שימוש במינוף ,נגזרים ואופציות.
 4.12שינויים בהרכב התיק לאורך תקופת התחרות :יואב לא יוכל להחליף חברות בתיק לאורך תקופת
התחרות ,וכספי דיבידנדים שיתקבלו יוכלו להיות מושקעים מחדש רק באחת או יותר מהחברות
שברשימה .האפשרות היחידה של יואב להחליף חברה בתיק תהיה רק במידה ואותה חברה נרכשה,
ובמקרה זה יוכל יואב להשקיע את כספי תמורת המכירה באחת או יותר מהמניות שכבר מצויות בתיקו.
בניגוד ליואב ,המתחרים המשניים שבחרו בתיק מנוהל יוכלו להחליף את המניות בתיק שלהם לאורך
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תקופת ההתערבות ,כל עוד יקפידו לדווח על השינויים שביצעו בתיק .מתחרים שבחרו בתיק פאסיבי
לא יוכלו לבצע שינויים בתיק.
 4.13פרסום תוצאות רבעוני :על כל המתחרים לדווח את תוצאות התיקים שלהם והשינויים שביצעו בו
מדי רבעון ,החל מתום כל רבעון ועד  10ימים לאחר מכן ,קרי הדיווח הראשון יתבצע עד לתאריך
 ,10.10.2019הדיווח השני יתבצע עד לתאריך  10.1.2020וכן הלאה .הדיווח יבוצע באמצעות שליחתו
אל פוסט ההתערבות בקבוצת הפייסבוק "ידע שווה כסף" .בקבוצה יוצג דירוג של כל משתתפי התחרות
אשר יציגו את התיק שלהם בזמן ובאופן מדויק.
 4.14מטרת התחרות :המתחרים יתחרו ביניהם על התיק שישיג את התשואה הגבוהה ביותר עד
לסיומה.
 4.15התחייבות המתחרים :המתחרים מתחייבים כלפי ידע ובינם לבין עצמם לדווח דיווח אמת בנוגע
לביצועי תיק ההשקעות שלהם ,ולהעביר את הדיווחים בזמן אחת לרבעון.
 4.16התחייבות ידע :כל עוד התחרות נמשכת ,ההתחייבות היחידה של ידע כלפי המתחרים ,הראשיים
והמשניים כאחד ,היא לפרסם את תוצאות התיקים של המתחרים בקבוצת הפייסבוק ולדרג את תוצאות
כל המתחרים בתחרות ,מדי רבעון ,בתנאי והעבירו המתחרים דיווח מדויק על תוצאותיהם בזמן
ובהתאם למועדי הדיווח (כלומר בין סיום כל רבעון ועד  10ימים לאחר מכן).
 4.17סילוק מתחרים :ידע רשאית לסלק מתחרה מן התחרות במידה ולא העביר את תוצאותיו במועד
ו/או במידה ודיווח דיווח שקרי אודות תוצאותיו ו/או במידה והפר את מגבלת הנכסים המותרים.
 4.18טבלת דירוג המשתתפים עם פרטי המשתתפים ותשואת התיק שלהם תפורסם במהלך תקופת
התחרות בקבוצת הפייסבוק של ידע .טבלה זו לא תיחשב כמזכה אדם כלשהו לפרס כלשהו ,והקביעה
הבלעדית לזכאות אדם כלשהו לפרס כלשהו תיקבע בהתאם להודעת ידע או נציגיה.
 .5דירוג ובחירת המנצח:
בתום תקופת התחרות ידורגו המשתתפים לפי התשואה הכוללת שהשיגו בתיק השקעות שלהם שיבחר
לצורך התחרות .המנצח יהיה המתחרה שהשיג את התשואה הגבוהה ביותר במידה ועמד בתנאי התחרות.
 .6הפרסים:
 6.1המפסיד בתחרות מבין המתחרים הראשיים יתרום  ₪ 1,800לצדקה לעמותה שזהותה תיבחר על ידי
המנצח מבין המתחרים הראשיים.
 6.2במידה ויזכה אחד המתחרים המשניים בתחרות ,קרי ידורג ראשון מבין כל המשתתפים ,הראשיים
והמשניים כאחד ,יזכה לארוחה זוגית במסעדה ע"ח יואב.
 .7פרטיות
 7.1כל משתתף מסכים ומאשר בזאת כי הפרטים אשר נמסרו לידע או ייאספו על ידה במהלך פתיחת
חשבון ו/או ההרשמה לתחרות או במסגרת כל אלה ("המידע") ,לרבות ,אך לא רק ,זהות המשתתף,
תשואות תיק וכו' ,ישמשו את ידע לצורך התחרות ו/או מימוש הפרס ו/או כל מטרה חוקית אחרת .שימוש
כזה במידע והעברתו כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ,ידע לא תיחשב כמי שפוגעת בפרטיות בשל
פעילות זו.
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 7.2כל משתתף מוד ע לכך כי לא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את המידע לידע (אך גם לכך שאם
אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה ,הוא לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות) ,וכי מסירת המידע נעשית
על פי רצונו החופשי ובאישורו.
 7.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מסכים לכך כי המידע שימסור לידע ,כולו או חלקו ,וכן נתונים
אודות תשואת התיק ,עשויים להיות מפורסמים באתרים הקשורים לתחרות ויהיו פתוחים לעיני כל.
 .8שונות
 8.1ידע תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסביר בנסיבות העניין ,לשנות מעת לעת תקנון זה
ובכלל זה ,ומבלי לגרוע ,תהיה רשאית ידע לבטל את התחרות ו/או להפסיקה ו/או לקצר את תקופת
התחרות ו/או לשנות את המועד או המקום בו תתקיים התחרות ו/או לשנות (ובכלל זה להוסיף או לגרוע)
את הקריטריונים להשתתפות בתחרות ו/או כל שינוי אחר בתקנון זה ,והמשתתפים מוותרים על כל טענה
בנוגע לכך.
 8.2ההשתתפות בתחרות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .ידע ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות
לכל נזק גופני או נפשי או נזק אחר אשר נגרם לאדם ו/או לרכוש ו/או כל נזק אחר ,ישיר ו/או עקיף ,אשר
נגרם ו/או ייגרם למשתתף בקשר עם השתתפותו בתחרות ו/או בקשר עם זכייתו בתחרות ו/או בקשר עם
הפרס ו/או מימושו ,לרבות בשל טעות ,שיבוש ,איחור ,תקלה או כל עניין אחר הקשור בתחרות.
 8.3המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בתחרות ,לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת ידע ו/או
שיבושים באתר התחרות ו/או שיבושים אחרים ,לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ,ולא יקנו למשתתף כל
זכות ו/או סעד.
 8.4כתנאי להשתתפות בתחרות ו/או לקבלת הפרס ,המשתתף מוותר על כל טענה ,אם וככל שתהיה
לו ,כנגד ידע ,הברוקר ,יואב ,רונן ,לרבות עובדיהן ,מנהליהן ,שלוחיהן ו/או מי מטעמן בקשר עם התחרות
ו/או בקשר עם הפרס ו/או בקשר לכל טענה ,דרישה או תביעה ,מכל מין וסוג וללא יוצא מן הכלל ,שעשויה
להיות לו ,לרבות לגבי טעות ,בקשר לתחרות ו/או בקשר לתנאי ההשתתפות בתחרות ו/או בקשר לפרסים.
 8.5כל מחלוקות ,טענות ותביעות בקשר לתחרות ידונו על פי דיני מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין
שלהם .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולתחרות הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר
תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
 8.6היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ,אזי לא
יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית
המשפט ,אשר לא בוטלו או צומצמו.
 8.7כל השתהות של ידע בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה
או על פי דין ,הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של ידע על זכות כאמור.
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