
 

 

 "אדפטתון" תחרות תקנון
 

 הגדרות .1

לאיתור, התאמה ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום  "אדפטתון"התחרות  – "התחרות" .1.1
 , מושא תקנון זה.התחבורה החכמה

 .510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, ח.פ  –" נתיבי איילון"/"החברה" .1.2

 .580548162 ר.ע ,המכון הישראלי לחדשנות וחברהעמותת  –" המכון" .1.3

 . או לחוד יחדב ,החברה והמכון –" המארגנים"או  "התחרות מארגני" .1.4

כל בגיר, כהגדרתו בחוק הכשרות או  , חברה או ארגוןיחידים שלאו קבוצה  צוות –" תמודדמ" .1.5

ועומד בתנאי לתחרות , אשר בחר להירשם 1962-המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב

 .להלן 5ההשתתפות המנויים בסעיף 

 להלן. 6.1כמפורט בסעיף  –" האתגרים" .1.6

 .להלן 9סעיף כל אחד מהפרסים המפורטים ברשימה שב –" ים/הפרס" .1.7

 הקדמה .2

התחבורה טכנולוגיות חדשניות בתחום  , התאמה ויישוםאיתורלהינה יוזמה  "אדפטתון"התחרות 
או  "EcoMotion"להלן: ) חכמה תחבורהל  EcoMotionקהילת פותחה על ידיש ,החכמה

חברת נתיבי בשיתוף עם  . התחרות מתבצעתהישראלי לחדשנות המכוןהמנוהלת על ידי  ("אקומושן"
 .בשלבי פיתוח מתקדמים מוצריםבעלות  טכנולוגיות חברותפונה ל, והיא ילוןיא

 מארגני התחרותעל  .3

נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית המתמחה בניהול פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה  .3.1
 2558' מס ממשלה להחלטת בהתאם. עורקי תחבורה עירונייםשל הקמה ופיתוח , ובהיבשתית

, היתר התחבורה. בין ומשרד הממשלה מטלות לביצוע כזרוע החברה , מונתה24.3.2017 מיום
 והטכנולוגיה החדשנות בתחום פרויקטים ופיתוח ייזום, מונתה החברה לעסוק בניהול

נתיבי הדרך.  ובמתקני רכב בכלי טכנולוגיות להתפתחויות התשתיות ובהתאמת, התחבורתית
ים איילון פועלת בתחום החדשנות ואמונה על קידום, שיפור ויצירת תחבורה חכמה בכלל הנתיב

  והתשתיות שבאחריותה.

 ללא מוסד שהינו, לחדשנות הישראלי המכון ע״י הוקמה אשר קהילה היא EcoMotion קהילת .3.2
 ראש במשרד חכמה ותחבורה דלקים תחליפי ומנהלת הכלכלה משרד בשיתוף, רווח כוונת

 תחום את ולקדם החכמה התחבורה בתחום חדשנות כמרכז ישראל את למצב במטרה, הממשלה
 . בישראל החכמה התחבורה

 את" אקומושן" תלווה שבמסגרתו פעולה שיתוף לקדם והמכון החברה בכוונת זו, במסגרת .3.3
 אדפטתון. תחרות בתהליך איילון נתיבי חברת

 התחרות מטרות .4

 לטובת, החברה לצרכי והתאמתן ברמת בשלות גבוהה, רלוונטיות טכנולוגיותאיתור וסינון  .4.1
 . החברה של פעילותה במסגרת שימושהטמעה ול חדשניות טכנולוגיות כניסת קידום

 .יצירת תהליכים פנים ארגוניים לליווי המתמודדים .4.2

 .לאתגרי ופרויקטי החברה המתמודדיםושל  למתמודדיםחשיפה הדדית של החברה  .4.3



 

 

 בתחרות להשתתף רשאים .5

 להלן.  6הסף המפורטות בסעיף  בדרישות העומדיםמתמודדים  .5.1

 ארגוןאו כל חברה או יחיד המעורבים ב המכון עובדי, החברה עובדי בפני סגורה התחרות .5.2
 . )בני זוג, הורים, אחים, ילדים( ראשונה מדרגהשל כל הנ"ל  משפחתם וקרובי ,התחרות

ו/או חשש  התמודדותו בתחרותניגוד עניינים עם לחשש לגביו או מי מטעמו, אשר קיים מתמודד  .5.3
, אלא אם נתנה בתחרותלא יוכל לקחת חלק  –ו/או המכון לניגוד עניינים בינו לבין נתיבי איילון 

 , על פי שיקול דעתה הבלעדי.למתמודדהחברה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד 

 בתחרות טכנולוגיותהלהגשת  סףדרישות  .6

 :שלהלן, במצטבר הסף דרישותכל ב עמידה מחייבת בתחרות להתמודדותבקשה  הגשת

פתרון בתחום התחבורה החכמה, אשר יכולה לספק הטכנולוגיה המוצעת על ידי המתמודד הינה  .6.1
 :שלהלןלאחד מהאתגרים טכנולוגי 

יצרני הרכב מפתחים תקשורת של הרכב  -)חיבור בין התשתית לכלי הרכב( V-2-Iמערכות  .6.1.1
עם סביבתו, אך על מנת לקדם את עתיד התחבורה החכמה ולנהל אותה נכון, על התשתית 
להבין את סביבתה וכל הנע עליה. לכן, אנו הפכנו את המושג ומחפשים הטמעת מערכות 
 שיח בין התשתית לרכב )ולא להפך(, המבצעות ניטורים שונים, אלגוריתמיקה מתקדמת

 whole life cost)כגון תיוג רכבים לפי סוג ועוד(. יינתן דגש ויתרון למערכות בעלות 
 מינימאלי.

באחריות נתיבי איילון האבים  -פתרונות מגוונים להשלמת המייל הראשון והאחרון .6.1.2
(hubs ומסופים רבים כגון: סבידור מרכז, תחנת אוניברסיטה. האתגר הינו בשירותי )

דות למייל הראשון והאחרון על מנת לעודד את הנסיעה השלמה של שירותי ניי
 השיתופית/ציבורית, להשלים אותה ולהפחית את השימוש ברכב הפרטי.

 לחדשנותקטגוריה פתוחה  .6.1.3

הטכנולוגיה המוצעת על ידי המתמודד הינה בשלבי פיתוח מתקדמים, לפחות בשלב אבטיפוס  .6.2

(TRL4 )ומעלה. 

זכויות קניין רוחני  כללרבות כל הזכויות, ב ,בלתי מוגבל המתמודד הינו הבעלים, או בעל רישיון .6.3

(IP ,)להעניקהוא רשאי והטכנולוגיה המוצעת, של )ככל שרלוונטי( רכיבי התוכנה והחומרה ב 
 לחברה. אלו שימוש זכויות 

פרטיות של ב תפוגעאו ו/קניין רוחני זכויות  המפראינה  הטכנולוגיה המוצעת על ידי המתמודד .6.4
 צד שלישי.

 לתחרות ההרשמה .7

, בכתובת: של התחרות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בתחרות להתמודדותבקשה  הגשת .7.1

eng-ways-the-https://www.ecomotion.org.il/adapt החל"( התחרותאתר " :)להלן 
 .    10:00     בשעה      1811.4.   יום לועד        8:00     בשעה  ,    20.9.18   מיום 

  .אינה כרוכה בתשלוםההרשמה  .7.2

פרטי את  בתחרותימסור בעת הרישום  בתחרות להתמודדותגיש בקשה המעוניין לה .7.3
, כתובת, מספר מספר חברה )ח.פ.( /שמו המלא, מספר תעודת הזהות -פרטיו האישיים /התאגיד

מגיש טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על 
אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או מארגני התחרות ולהבקשה להתמודדות בתחרות, 

 אי נכונות ו/או דיוק הפרטים, שנמסרו כאמור.  

  



 

 

, בשמו ובשם כמפורט בסעיף זה, יראוהו כמי שמסכים, מאשר ומצהירתחרות אדם אשר נרשם ל .7.4
תקנון והוא מקבל על עצמו את כי קרא את ה כל מי מטעמו המבקש לקחת חלק בתחרות,

 . תחרותוהשתתפותו בעצם הרשמתו  ,הוראותיו

מארגני את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי  מתמודדבכל מקרה בו יפר  .7.5
ו/או את בתחרות רשאים לבטל את השתתפותו מארגני התחרות , יהיו מי מטעמםו/או התחרות 
, מארגני התחרותמוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד המתמודד זכייתו. 

 בעניין זה.

 שלבי התחרות .8

 :מיטאפ חשיפה .8.1

יתקיים כנס, במסגרתו תוצג מטרת התחרות  ,8:30-:0012, בשעות    11.10.18   ,      חמישי   ביום 
 ויוצגו האתגרים השונים מושא התחרות.

 :בקשותשקילת ה .8.2

מארגני התחרות ישקלו את לתחרות, כאמור לעיל, הגשת מועמדות האחרון להמועד לאחר 
ויבחנו את עמידת המתמודדים בדרישות הסף שנקבעו  ,להתמודדות בתחרותשהוגשו הבקשות 

 .   7.11.18   תינתן עד ליום לתחרות  שהתקבלולמתמודדים הודעה בתקנון זה. ה

 :(אדפטציההתאמה )ליווי המתמודדים בתהליך ה .8.3

 והמודלים החברה לצרכי המוצר התאמת של תהליךלתחרות יתבצע  שהתקבלועם המתמודדים 
במסגרתו ו שבועות 3-2שלב זה יימשך . והמכון מהחברה מנטורים בליווי, שלה העסקיים

 בתהליך במתמודדים יתמכו אשר, המנטוריםצוות  עם ושיחות פגישותקיימו, בין היתר, ית
 המותאם הדמו ביצוע לצורךבהכוונת המתמודדים  יסייעוו ובהעברת מידע נדרש ההתאמה

 .המיטבית בצורה

 :"האדפטתון" )תחרות דמו( .8.4

יריד , Talkhouse -שיתקיימו ב מרוכזים יומייםמפגש שיתבצע בב לשיאה תגיע התוכנית
 שנבחרוהמתמודדים  צוותי כל בהם, 28.11.18-27בין התאריכים , נמל תל אביב ,12המזרח, ביתן 

הטכנולוגיה המוצעת על ידם  בצעו התאמה שלוי ,המנטורים עםקיימו סבב פגישות ודיונים י
של הטכנולוגיות  (דמוהדגמה ) תחרות תתקיים השני ביום. המפורטים לעיל חברהאתגרי הל

 המפורטותהטכנולוגיות ייבחנו על ידי ועדה מקצועית בהתאם לאמות המידה  המותאמות.
ים בפרס ויזכבתחרות  ביותר יםהגבוה ניםציובשלושת ה ושיזכ יםלהלן. המתמודד 10סעיף ב

בנוסף, המתמודד  .כל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלןהלהלן,  9המפורטים בסעיף 
במידה היה זכאי לפרס השלישי גדר כ"זוכה חלופי", אשר יוישיזכה לציון הרביעי הגבוה ביותר 

 להלן. 9בסעיף  , כמפורטתבוטלמהזוכים וזכייתו של מי 

 

 ביצוע הפיילוט בחברה:  .8.5

)כולל מע"מ(, לצורך ₪  140,000הראשון בתחרות החברה תעניק לזוכה במקום בנוסף לפרס, 
שהותאם על ידו לצרכי  פתרון הטכנולוגיהליישם את  הזוכה ", במסגרתו יידרשפיילוט"ביצוע 

או מתקנים  אתרים,בהטכנולוגי  הפתרון החברה במסגרת התחרות, ולהדגים את יכולות
 עליהם תורה החברה. מערכות 

 פתרון ציעי הזוכיםמי מש מצג ו/או התחייבות מצד החברה, ככלכל מבלי להוות בנוסף לפרס, ו .8.6
 הפתרון תא ליישם, החברה תשקול תכנית "פיילוט" בהצלחה םוישלי הגדירה שהחברה לאתגר

, המתמודד הזוכה של שותף או ללקוח תהפוך שהחברה כך, יותר רחב מידה בקנההטכנולוגי 
 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובשים לב להוראות הדין החלות עליה.

 



 

 

 

 פרסיםה .9
 

 גובה הפרס דירוג
 שיוענק על ידי המכון.₪  30,000בסך של   פרס כספי מקום ראשון

להטמעת הטכנולוגיה בפעילות החברה, מימון תכנית "פיילוט" 
 .כולל מע"מ ₪ 140,000בסך של 

 שיוענק על ידי המכון.₪  20,000בסך של   פרס כספי מקום שני
 שיוענק על ידי המכון.₪  10,000בסך של   פרס כספי שלישימקום 

 

, ייפסל הזוכה, להלן 11.1המפורטים בסעיף  לא עמד בתנאי קבלת הפרס יםהזוכמי מבמידה ו .9.1
ובמקומו יבוא המתמודד שדורג אחריו במדרג הזוכים, והזוכה החלופי יהיה זכאי לפרס 

 השלישי. 

, מכל בקשר עם קבלת הפרס או דרישה לתשלום מכל סוג שהואאגרה, כל מס, ניכוי, מובהר כי,  .9.2
 סוג שהוא, יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד.

מי שפרטיו הפרס יוענק ל, , חברה או ארגוןיחידים שלאו קבוצה  צוותככל שזוכה בפרס הינו  .9.3
, וחלוקת ו/או פיצול הפרס בין היחידים שלקחו חלק בתחרות תחרותנמסרו בעת ההרשמה ל

תיקבע פנימית בין חברי אותה קבוצה, מבלי שתהיה למארגני התחרות מעורבות ו/או אחריות 
 בקשר עם חלוקה ו/או פיצול הפרס כאמור. 

שמספרה חברה  תעודת התאגדות/תעודת זהות, בעל לתחרות רישוםהלגבי במקרה של מחלוקת  .9.4
ייחשב ההרשמה לתחרות בטופס  שנמסר( .מספר חברה )ח.פ/זהה למספר תעודת הזהות

זכאים לפרס, . זוכים פוטנציאלים עשויים להידרש להציג הוכחה להיותם הזכאי לפרס תמודדכמ
 בהתאם לאמור לעיל. 

 .אחד פרסלזכות ביותר מלא יהיה רשאי אחד מתמודד  .9.5

 הטכנולוגיים הפתרונות לבחינת מידה אמותבחירת הזוכה ו .10

של הטכנולוגיות  (דמוהדגמה ) תחרותכאמור לעיל, ביום השני של ה"אדפטתון" תיערך  .10.1
על ידי פאנל שופטים  ,להלןשוהמשקולות בהתאם לאמות המידה ייבחנו , אשר המותאמות

  ."(הוועדה)להלן: " התחרות מארגניקבע על ידי ייאשר  המומח

 .בשלות ומוכנות להטמעה בישראל .10.1.1

 .חדשנות .10.1.2

 .יכולת השפעה על השוק .10.1.3

 .איכות הצוות .10.1.4

 (.25%לכל קריטריון יינתן משקל זהה ) .10.2

)על ידי בציונים הכוללים הגבוהים ביותר  הטכנולוגיה המוצעת על ידו תנוקדאשר תמודד המ .10.3
כמפורט בפרס  היזכ ,(ביחס לכל אחד מהקריטריונים השופטיםהניקוד שניתן על ידי  לכלמיצוע 
 חליטתון הוועדה דות, בציון שהוענק לשני מתמודדים או יותר במקרה של שוויון .לעיל 9בסעיף 

לרבות אך  לקבל כל החלטה לצורך הכרעת השוויון כאמור, תרשאי ההית, והזוכים זהות רבבד
לא רק, בדרך של תחרות נוספת בתנאים עליהם תורה הוועדה, או בדרך של עריכת הגרלה או 

 .הבלעדי הלפי שיקול דעתהכל  בכל דרך אחרת שתמצא לנכון,

היו רשאים יהתחרות  מארגני ,ס נפסל מכל סיבה שהיאבכל מקרה שבו הזוכה הפוטנציאלי בפר .10.4
ם , או למתמודד אחר על פי שיקול דעתבעל הציון הגבוה ביותר הבאלהעניק את הפרס לזוכה 

 . הבלעדית



 

 

 הוראות לאחר הזכייה .11

 עמידה בכל התנאים הבאים, במצטבר:בכפוף להזכייה בפרס הינה  .11.1

קבלת הפרס טופס את כל הפרטים הנדרשים, באופן מדויק ונכון, בלא ימהזוכה  .11.1.1
 שיומצא על ידי מארגני התחרות. 

 תנאי התקנון;הזוכה עמד בכל  .11.1.2

שמספרה זהה חברה  תעודת התאגדות/תעודת זהותמארגני התחרות הזוכה הציג ל .11.1.3
וזאת בתוך עמה נרשם המתמודד לתחרות,  )ח.פ.( מספר חברה/למספר תעודת הזהות

 ;םו/או מי מטעממארגני התחרות פרק הזמן שייקבע על ידי 

וזאת בתוך  ,לתקנון זה 'אנספח הזוכה חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח המצורף כ .11.1.4
 .םו/או מי מטעממארגני התחרות פרק הזמן שייקבע על ידי 

, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפיצוי על הפרס זוכה שלא אותר ו/או נפסל ו/או ויתר .11.2
ו/או מי מארגני התחרות כלשהו ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 הפרס.מטעמם בגין אי קבלת 

הזוכה בפרס לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את הפרס לאחר, למעט במקרה  .11.3
מראש בכתב, אשר יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא ה של נתיבי איילון בו קיבל את אישור

 תהא רשאית לסרב מכל סיבה שהיא. 

שלא למסור את  םרשאימארגני התחרות מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  .11.4
הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה ו/או מרמה ו/או בתחבולה ו/או בחוסר הגינות או 

 ., הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מארגני התחרותבמעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא

 רוחני קנייןוזכויות  .12

במסגרת  ותאמויאשר  מוצריםולהמתמודדים יהיו בעלי זכויות הקניין הרוחני להגשותיהם  .12.1
לרבות הנלווה אליהם  וכל מוצריםבשימוש  עשותל יוכלוהתחרות  מארגני ךא ,התחרות
הגבלה  ללא, ויבחרכל פלטפורמה שבראו  ,התחרות מארגני ייערכו אשרופרסום  שיווקגרפיקה, 

 לצורך:  לרבות, וללא תמורה

, מודפסת עיתונות לרבות, ובכל פלטפורמה שונים המדי באמצעי שיווקיים קמפיינים .12.1.1
 . המארגניםהבלעדי של  דעתם לשיקול אםבהת אינטרנט ,טלוויזיה

רוע ימיום אחודשים  12למטרות לא מסחריות, לתקופה של עד  מוצריםב שימוש .12.1.2
  .של התחרות הגמר

 ארגנימפי לכ ,בתחרותמתמודדים של הוהצהרה  הסכמהכי השתתפות בתחרות מהווה  מובהר .12.2
 םוקול תצלומיהם, ם, דמותמתמודדיםשל ה םלשימוש המארגנים בשמ ,התחרות וסוכניהם

 ,הנלווה אליהם וכלעל ידם ו/או יותאמו אשר יפותחו  מוצריםפרסום הטכנולוגיות ו/או הוב
מכל  ללא תשלום או תמורהובכל מדיה, בכל העולם, ה, מטרכל ל ,ללא הגבלה ,בגרפיקה לרבות

 .של המארגניםהבלעדי שיקול דעתם לפי  , הכלסוג שהוא

מצהירים ומתחייבים כי הינם הבעלים הבלעדיים של  המתמודדיםבעצם הרשמתם לתחרות,  .12.3

על ידם,  וצגויאשר ו/או בטכנולוגיות מוצרים ב(, IPזכויות קניין רוחני ) כללרבות כל הזכויות, 
או ו/ הפרה של זכויות צד ג' כלשהו התחרות על ידי מארגנים המידע אודותיהם בפרסווכי אין 

 . הוג' כלשפרטיות של צד ב העיפג

 
  



 

 

 מדיניות פרטיות .13

תקבל על ידי מארגני י אשר מידע כל כי מתמודדיםהבעצם ההרשמה לתחרות מסכימים  .13.1
ארגני מ בפני חשוף ויהיה התחרות מארגני אצל שמריי ,התחרות במסגרת נאסף התחרות ו/או

 סודי.הנ"ל אינו מהווה מידע  כיו, ומי מטעמם התחרות

באתר  ולמדיניות הפרטיותתנאי השימוש כפוף להתחרות דרך אתר  תחרותההרשמה ל .13.2
 התחרות. 

, בתחרות לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ועבירילא מארגני התחרות  .13.3
 אלא במקרים הבאים:

 ו/או בהסכמתו המפורשת; מתמודדישת הפי דר-על .13.3.1

 ביצוע תקין של התחרות ומתן הפרס; ככל שהדבר דרוש לצורך .13.3.2

צו שיפוטי המורה מארגני התחרות על מנת למלא אחר כל דין, לרבות אם יתקבל בידי  .13.3.3
 ו את המידע אודותיהם לצד שלישי;למסור את פרטי המשתתפים א םלה

כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור  וסברמארגני התחרות יבכל מקרה בו  .13.3.4
 אדם. לגופו או לרכושו של

 כללי .14

 . כאחד וגברים לנשים היא בו הפנייה אך ,לבדב נוחותזה נכתב בלשון זכר לצורכי  תקנון .14.1

או המפריע  משבשהלפסול כל אדם או מתמודד  התחרות שומרים לעצמם את הזכות ארגנימ .14.2
 תקנון זה.שפועל בניגוד להוראות לניהול התקין של התחרות או 

, כי עצם השתתפותו מארגני התחרותבפני  מתמודדמצהיר ה תחרותבעצם השתתפותו ב .14.3
ו/או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או  תחרותו/או זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון הבתחרות 

אינה נכונה ו/או אינה  מתמודדכי הצהרתו של ה מארגני התחרותבניגוד לדין, ואם יתברר ל
ו/או לדרוש  תחרותב מתמודדלבטל את השתתפות ה םרשאי מארגני התחרות יהיומדויקת, 

 הבלעדי. םממנו להשיב את הפרס לאלתר, על פי שיקול דעת

הבלעדי,  םבכל עת, לפי שיקול דעת םרשאי יהיו מארגני התחרותעל אף כל האמור בתקנון זה,  .14.4
, לשנות תקופת ההרשמהלקצר או להאריך את  -תקנון, לרבות אך לא רק הלשנות את הוראות 

 , כולה או חלקה,תחרותהאת תנאיו ו/או מועדיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את 
 .  התחרותבאתר  מויפורס תחרותאו עדכון לתקנון או ביטול ה . תיקוןומכל סיבה שהיא בכל עת

מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכדומה  תחרותב תמודדו/או המעוניין לה מתמודדה .14.5
בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות שמקורם 

 או כוח עליון, לא ייחשבו להפרה של התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת  מארגני התחרותלמען הסר ספק, רישומי  .14.6
ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי  תחרותבמסגרת התמודדים פרטי המ

 דיוק הפרטים ברישומים אלו. 

כי קרא את התקנון  תמודדהממאשר ומצהיר  ,מסכיםבתחרות  השתתפותאו ה/ו הרשמהעצם ה .14.7
 והוא מקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייגים. 

כל מידע שגוי או לא מדויק,  (1) :מארגני התחרות אינם אחראים למבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .14.8
המתמודדים, טעויות דפוס או על ידי כל המארגנים ומי מטעמם, נגרם על ידי סופק או בין אם 

כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, ( 2) ;כנות הקשורים בתחרותוציוד או ת
 חומרה או תוכנהמחשוב או ורשת האינטרנט תקלות, הפרעות או ניתוקים של קווי הטלפון 

טעות טכנית או אנושית אשר עלולה ( 3) ;המתמודדיםולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות 
אשר  רכושלאו ו/או נזק לגוף ו/כל פגיעה ( 4) ;להתרחש בניהול התחרות או בעיבוד של רשומות



 

 

מתמודד השתתפות של  בקשר עםאו חלקי, ו/או בעקיפין, באופן מלא ו/עלול להיגרם, במישרין 
 או שימוש לרעה כלשהו בפרס.ו/או שימוש ו/או קבלה ו/בתחרות 

מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את תחרות ב מודדלהת ןו/או המעוניי תמודדהמ .14.9
תחרות מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למארגני התחרות 

 ושפילשאת ולא  ודרשייו ולא שאילא ימארגני התחרות ו/או לפרס ו/או למימושו של הפרס. 
בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר או תמודד מעוניין להמי שכלשהו או תמודד לשפות מ וידרשיולא 

 תחרות,עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או אי השתתפותו ב
דרישה וטענה כנגד  כל תביעה,מוותרים מראש, באופן סופי ובלתי חוזר, על  מתמודדיםוה

 כלעם ו תחרותהבקשר עם לתחרות  החסות ונותני התחרות שותפי, נציגיהם, התחרות מארגני
או /ו ישיר נזק לכל ובקשר, טעות או תקלה לכל בקשרבה ינקטו המארגנים  או מחדל פעולה
 השתתפותם עקבבתחרות  למשתתפים שייגרמו עקיפות או ישירות הוצאות לרבות, עקיף

 . בתחרות

דרישה וטענה כנגד  כל תביעה, מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על בתחרות המתמודד .14.10
 לרבותבקשר עם התחרות לתחרות  החסות ונותני התחרות שותפי, נציגיהם, התחרות מארגני

לשון הרע, הפרת זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות , פרטיותב פגיעהב ,רשלנות טענות בשל
  רכוש.ל אוו/נזקים מכל סוג שהוא לאדם מו קניין רוחני

מעוניין מי שו/או  מתמודדלבין  םו/או מי מטעמ מארגני התחרותבכל מקרה של מחלוקת בין  .14.11
, ובכלל זה לפרשנות לתחרותו/או זוכה ו/או כל אדם שהוא, בכל עניין הקשור התמודד ל

ו/או תוצאותיה, תהיה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן בלעדי התחרות התקנון, לאופן ניהול 
 תהיה סופית, מכרעת ותחייב את כל הצדדים.  הוהחלטתלנתיבי איילון 

 . החברהובמשרדי התחרות תקנון זה יימצא לעיון באתר  .14.12

 היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון. .14.13

 ביתהנובעים או קשורים בתחרות ייושבו באופן בלעדי על ידי  ותותביעא, טענות כל סכסוך שהו .14.14
 .של מדינת ישראל על פי הדין ,יפו –המשפט המוסמך בתל אביב 

  



 

 

 'אנספח 

 כתב קבלה אישור והודאת סילוק

 

חברת אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת תחרות ה"אדפטתון", אשר נערכה על ידי  .1

מארגני "ביחד ולחוד, להלן: )ע.ר  עמותת המכון הישראלי לחדשנות וחברהו איילון בע"מנתיבי 

 ________________.______"( זכיתי בפרס התחרות

מארגני הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .2

 ייתי. בקשר עם זכייתי ו/או מימוש זכ םו/או מי מטעמ התחרות

באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או  םו/או מי מטעמ מארגני התחרותהנני פוטר/ת את  .3

ייגרם לי במישרין ו/או בעקיפין נגרם או שתביעה בגין כל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, ש

 ממימוש הפרס. מהשתתפות בתחרות ו/או כתוצאה 

, ו/או בן משפחה של מי מבין םו/או של מי מטעמ רגני התחרותמאהנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת של  .4

 הנ"ל. 

 

 

 שם הזוכה: __________________________

 מס' ת.ז: ____________________________

 תאריך: ____________________________

 חתימת הזוכה: ________________________

 

 

 
 
 
 

 


