
 

 

 "SustainIL 2021" תחרות 
 תקנון התחרות 

 
 כללי .1

( )להלן: 540290897עורכי התחרות, אי אס איי אל טכנולוגיות, שותפות מוגבלת )ש.מ.   .1.1

"(, עורכים תחרות במסגרתה יוכלו הזכאים להשתתף בה להגיש הצעתם עורכי התחרות"

"  המשתתפים"-" והתחרותוהקיימות )להלן: "אפ מקורי בתחום איכות הסביבה  -לסטארט

 בהתאמה(. 

1.2. " שונים,  מסלולים  בשני  יוגשו  צעיריםההצעות  ומסלול  בוגרים"-"  לוותק מסלול  " בהתאם 

 אפ והכל כפי שיפורט בתקנון זה.   -הסטארט

ההצעות שתוגשנה תיבחנה על ידי חבר השופטים המקדים, שיבחר מתוך ההצעות השונות   .1.3

אשר יעברו סינון נוסף בפני חבר שופטים מורחב ואשר מתוכם יבחר חבר השופטים    20

אפ שלהם ביום המסכם  -המורחב את ששת המועמדים הסופיים אשר יציגו את הסטארט

חבר  המקדים והמורחב להלן ייקראו יחד: "  "; חבר השופטיםהאירועשל התחרות )להלן: "

  .("השופטים

סך  -הסטארט .1.4 על  בפרס  יזכה  הצעירים  במסלול  המנצח  "  25,000₪אפ  פרס  )להלן: 

אפ המנצח במסלול הבוגרים יזכה בחבילת יחסי ציבור אשר  -"(, ואילו הסטארטהצעירים

הסטארט סיקור  היתר  בין  הסטארט-תכלול  פרסום  באמצעות  היתר  בין  במדיה,  אפ  -אפ 

באחת   כתבה  פרסום  וכן  התחרות  עורכי  של  החברתית  המדיה  בפלטפורמות  הרלוונטי 

רס ובהיקף ובתנאים שייקבעו על  מפלטפורמות התקשורת השונות, על פי שיקול נותני הפ 

  .("הפרסידי עורכי התחרות )להלן ייקרא ביחד עם פרס הצעירים: "

נוסף על האמור, כלל המועמדים הסופיים אשר יציגו עצמם ביום האירוע יזכו בסדנת עמידה   .1.5

"(, וכן  סדנת פיצ'ינגודיבור מול מצלמה בהיקף ובתנאים שייקבעו על ידי עורכי התחרות )"

הצגת הסטארט  בעותק וערוך של  עתידי  -מצולם  לטובת שימוש  האירוע  מיום  אפ שלהם 

אפ יוכל  -"(. להסרת ספק, הסרטון יהיה בבעלות עורכי התחרות והסטארטהסרטון)להלן: "

 לעשות בו שימוש לצרכיו לאחר סיום התחרות.  

 ההשתתפות בתחרות כפופה לכל התנאים שיפורטו בתקנון זה.  .1.6

ה על הסכמתם של המשתתפים לתנאים המפורטים בתקנון ההשתתפות בתחרות מעיד .1.7

 זה. 

 שלבי התחרות .2

"(, אשר יפרט בין היתר את מהות  האתריושק אתר התחרות )להלן: "  30.11.2020 ביום .2.1

התחרות, הרכב חבר השופטים, לוחות הזמנים, המסלולים והפרסים השונים וכן יכלול לינק  

 .("הלינקלהרשמה לתחרות )להלן: "

ליום   .2.2 ועד  האתר  השקת  מיום  הלינק  באמצעות  להגיש  יש  עד    22.12.2020הצעות  או 

 לתאריך שיקבעו עורכי התחרות ויפורסם באמצעים השונים.



 

 

יודיע חבר השופטים המורחב על ששת המועמדים הסופיים, הן    3.1.2020-עד לתאריך ה .2.3

 ם ביום האירוע. אפ שלה-ממסלול הצעירים והן ממסלול הבוגרים, אשר יציגו את הסטארט

אפ שלהם בסדר אלפבתי או על פי  -ביום האירוע, יציגו המועמדים הסופיים את הסטארט .2.4

 החלטת מארגני האירוע. 

בין  .2.5 השונים  המועמדים  את  להעביר  הזכות המלאה  את  לעצמם  עורכי התחרות שומרים 

 מסלולי התחרות, המפורטים לעיל, על פי שיקול דעתם הבלעדי. 

נם האחראים הבלעדיים לכל פרט מידע ו/או נתון כזה או אחר הקשור  יוער כי המשתתפים הי .2.6

"(, אשר ייחשף בפני חבר השופטים ו/או כל אדם אחר  מידעאפ המוצע )להלן: "-בסטארט

במסגרת התחרות, וכי לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בפני עורכי התחרות  

 בגין חשיפתו של מידע כאמור.  

 הענקת הפרס  .3

המו .3.1 את הסטארטבחירת  יציגו  הסופיים, אשר  על-עמדים  באירוע, תעשה  ידי  -אפ שלהם 

וחומרים(, )אנרגיה, מים, זיהום   חבר השופטים בהתבסס על התאמה לנושאי התחרות 

וכן   שוק  וגודל  צוות  השוק,  לצרכי  המוצר  של  התאמה  פוטנציאל  חדשנות,  עסקי,  מודל 

 קריטריונים נוספים על פי החלטת חבר השופטים. 

על .3.2 תעשה  בפרס  הזוכים  הצגת -בחירת  אופן  על  בהתבסס  באירוע  השופטים  חבר  ידי 

השופטים.  -הסטארט וחבר  הצופים  ידי  על  למשתתפים  יוצגו  אשר  לשאלות  והמענה  אפ 

דעתם   שיקול  פי  על  ותעשה  בלבד  השופטים  לחבר  שמורה  המנצחים  בדבר  ההכרעה 

 הבלעדי. 

לחשבון הבנק שפרטיו יימסרו לאחר אישור  פרס הצעירים יוענק במלואו בתשלום חד פעמי   .3.3

הזכייה. על המשתתפים לפרט פרטי חשבון בנק אחד בלבד. במקרה של מציעים במשותף,  

לא   נציג מתוכם לקבלת הפרס בשם כלל המציעים. עורכי התחרות  על המציעים לבחור 

  יישאו בכל אחריות בקשר עם חלוקת פרס הצעירים בין המציעים השונים לאחר העברתה 

 לנציג המציעים.

לעשות   .3.4 מוחלט  יינתן שיקול דעת  בו  ולזוכים  מוגבל,  אינו  הצעירים  פרס  בכספי  השימוש 

 בכספי הפרס כראות עיניהם. 

 תנאי ההשתתפות .4

בסעיף   .4.1 לאמור  ועוסקים   5.4בכפוף  רשומות  חברות  בתחרות  להשתתף  רשאים  להלן, 

על הקניין הרוחני המשמש   בסיס לפתרון הטכנולוגי  מורשים, המחזיקים במלוא הזכויות 

יוער כי ביחס למסלול הצעירים תנאי סף להשתתפות בתחרות  אפ.  -המוצג של הסטארט

יהיה   .MVP  (Minimum Viable Product)הינו   הכרח שהמיזם  אין  הצעירים  במסלול 

  חברה רשומה או עוסק מורשה.

זה   .4.2 תקנון  תנאי  הן את  לעדכן  הזכות  את  לעצמם  תנאי  עורכי התחרות שומרים  את  והן 

 התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, בהודעה אשר תפורסם באתר.



 

 

עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול משתתפים מהשתתפות בתחרות ו/או לבטל את זכייתם  .4.3

של משתתפים באם לדעתם הם פועלים בדרכים פסולות, וכן שומרים לעצמם את הזכות 

צא שאותם משתתפים נהגו בחוסר  שלא להעניק את הפרס למשתתפים שזכו במידה ויימ

 יושר ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה. 

 תוכן ההצעות .5

  .ההצעות תוגשנה בשפה האנגלית בלבד  .5.1

על המשתתפים למלא את כל שדות החובה בלינק המופיע באתר, ולצרף מצגת על הרעיון   .5.2

ו/או הפתרון המוצע. רק הגשות מלאות יועברו לחבר השופטים ובאחריות המגיש לוודא כי  

 .הפרטים מלאים ונכונים בטרם הגשתם

 על הסטארטאפים המשתתפים בתחרות זו להיות תואמים לנושא הגג של התחרות שהינו .5.3

איכות סביבה וקיימות בעולם הטכנולוגיה. כל הצעה החורגת מנושא זה לא תיבחן על ידי  

 חבר השופטים. 

פים המשתתפים להיות פרי רעיונם המקורי של המשתתפים המציעים  אככלל, על הסטארט .5.4

אותם; ככל ונעשה שימוש בקניין רוחני של צד שלישי במסגרת הרעיון ו/או הפתרון המוצע,  

בכתב לשימוש בקניין רוחני כאמור    על המשתתפים להחזיק ברשותם הרשאה מפורשת 

במסגרת הרעיון ו/או ההצעה. חל איסור מפורש על המשתתפים לעשות שימוש ברעיונות  

ותכנים שהנם יצירה מקורית של צד שלישי אחר כלשהו ללא רישוי כאמור. כמו כן, שימוש  

אפ במהלך האירוע,  -גת הסטארטבתמונות, סמלים ואמצעים חזותיים אחרים במהלך הצ

 ייעשה רק לאחר קבלת אישור מאת בעלי הזכויות בהם לשימוש זה.  

תב  ככל .5.5 ו/או  כל טענה  עורכי התחרות  כנגד  תוגש  ו/או  דרישה שעניינה שתטען  ו/או  יעה 

הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו במסגרת הרעיון ו/או הפתרון המוצע כפי  

 5.4שהוצג על ידי מי מהמשתתפים, וזאת בניגוד להתחייבות המשתתפים כאמור בסעיף  

עורכי התחרות, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל   ויפצו את  ישפו  לעיל, המשתתפים 

ו/או תשלום )לרבות הוצאות משפטיות( ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרמו להם  הוצאה  

מזכויותיהם  מאיזו  לגרוע  מבלי  וזאת  כאמור,  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  בעקבות 

  האחרות של עורכי התחרות על פי כל דין. 

 הצהרות המשתתפים .6

 ת כי: בעצם ההשתתפות בתחרות כל משתתף מצהיר כלפי עורכי התחרו

 כל הפרטים שמסר לו הינם נכונים ומדויקים;  .6.1

ידוע למשתתף והוא נותן את הסכמתו לכך כי במידה ויידרשו עורכי התחרות לעשות כן על   .6.2

ידי כל רשות מוסמכת, יהיו רשאים עורכי התחרות למסור את הפרטים אשר נמסרו להם  

 על ידי מי מהמשתתפים. 

 שונות .7

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון תחרות זה לבין פרסומים  .7.1

 אחרים בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון תחרות זה, לכל דבר ועניין. 



 

 

לעורכי התחרות ו/או מי מטעמם יש את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי המלא לשנות את  .7.2

 ם בו לרבות הפסקת התחרות. המועדים הנקובים בתקנון זה ואת הכללים הקבועי

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית   .7.3

 אביב.-נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

להסרת ספק, מובהר כי הפרס לעיל הינו התגמול המלא והבלעדי עבור הזכייה בתחרות.   .7.4

חובה אחר הכרוך בהענקתו. כל מס החל בגין  פרס זה כולל כל הוצאה, מס או תשלום  

תשלום סכום הזכייה, ככל וחל, יחול על המשתתפים לבדם. עורכי התחרות יהיו רשאים  

להעביר לשלטונות המס, אם יידרשו לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או לנכות כל מס 

 במקור ככל שהם נדרשים לעשות כן על פי דין.  

 

 -סוף  -


