
 עיריית חיפה
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 תחרות ארצית ליזמים בפיתוח מוצרים טכנולוגיים

 
 -תקנון השתתפות-

 
 פתח דבר

 

פיתוח מוצר טכנולוגי )תוכנה ו/או ב ישראליים יזמים טכנולוגייםלתחרות הארצית ברוכים הבאים ל
ין התאריכים ב במסגרת מרתון אשר תתקייםווחת חיי היומיום של תושבי ישראל, חומרה( לשיפור ר

 , חיפה. 28רחוב הנמל  -  In ventבמתחם  30.6.18 – 28.6.18
 

 הגדרות
 

 עיריית חיפה.   "העירייה"
vent.co.il-www.in וכתובתו:  In ventאתר האינטרנט של   "אתר האינטרנט"

  )להלן: "אתר התחרות"(    

ואישר במקום בדף ההרשמה יזם טכנולוגי, אשר נרשם לתחרות  "נרשם"
  .המתאים בדף ההרשמה באתר כי קרא את תקנון זה

ר במייל שרואנרשם אשר קיבל הודעה מאשרת מעורכי התחרות  "משתתף"
 חוזר את השתתפותו בתחרות. 

  משתתפים בתחרות.   חמשהבין שלושה עד  "צוות"
  

המיון, תימסר לנרשמים, אשר עורכי התחרות אישרו בתום תהליך  "הודעה מאשרת"
את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם 

 .בתחרות באמצעות הטלפון והמייל

 ותנעל ביום  9:00בשעה  3.6.18ההרשמה לתחרות תחל ביום   תקופת ההרשמה""

  .20:00בשעה  26.6.18

תקופת ההרשמה לתחרות על עורכי התחרות רשאים להאריך את  התקופה המוארכת""
  פי שיקול דעתם הבלעדי.

שיחולקו בין חברי ₪  15000 -זוכה במקום הראשוןצוות הלפרס  "הפרסים"
 הצוות.

שיחולקו בין חברי  ₪ 5000 - זוכה במקום השניצוות הלפרס  
 הצוות.

 רחפנים שיחולקו בין חברי הצוות. -פרס לצוות השלישי                                                      
וש. פרידמן  EY, אינטל ,בחסות מיקרוסופטהפרסים מוענקים                                                       

 .עו"ד ושות'
   

ט אחד, אשר הרכבו יפורסם באתר בתחרות יפעל צוות שיפו "השופטים"
  .התחרות

עורכי התחרות רשאים לערוך שינויים בצוות השופטים על פי  
שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל 

 שיתהוו. 

 בתחרות שני מקומות זוכים.מקום זוכה יהא צוות בלבד, כאשר  "הזוכים בתחרות"
אשר פיתחו במסגרת הצוותים אשר השופטים מצאו, כי המוצר 

התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים של יצירתיות, 
טבלת שיפוט  .חדשנות ורלוונטיות לחיי היומיום של תושבי ישראל

 מצ"ב לתקנון זה ומסומן כנספח "א".  –לדוגמא 

http://www.in-vent.co.il/
http://www.in-vent.co.il/
http://www.in-vent.co.il/


 ועד יום 17:00בשעה  28.06.18התחרות תיערך בין המועדים  "הזמן המוקצה לתחרות"

  .16:00עה בש 30.06.18 
 
 
 

 כללי
 

ת"( )להלן: "החסו "ש. פרידמן ושות" " וEY""מיקרוסופט", , "אינטל" חברתהעירייה בחסות  .1
פיתוח מוצר טכנולוגי )חומרה על יזמים טכנולוגיים בין  תחרות ארצית נושאת פרסיםתקיים 

  וזאת בהתאם למפורט להלן בתקנון.ו/או תוכנה( לרווחת תושבי ישראל, 

 

בשעה  30.06.18ועד יום  18:00בשעה  28.06.18 -התחרות תתקיים במתכונת "מרתון" בין הימים .2
)להלן: "המתחם"(, ויכלול את הזמן המוקצה , חיפה. 28רחוב הנמל  -  In ventבמתחם  16:00

 .והענקת הפרסים הצוות הזוכה בתחרותלתחרות, סבב שופטים ואת טקס ההכרזה על 

 

על פי לוח זמנים מוגדר שייקבע.  התחרותהעירייה תפעל לפרסומים מגוונים לקראת קיומה של  .3
והיה ונפלה סתירה ו/או אי התאמה בין המפורט בתקנון זה לבין פרסומים הנוגעים, בין 

 במישרין ובין בעקיפין, הרי שהוראות התקנון הן שיגברו.
 

 המשתתפיםעל ידי  יפותחואשר  המוצריםת העירייה תפעל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להצג .4
 .התחרותלמשך תקופה מוגדת לאחר מועד  ,במהלך התחרות במסגרת המתחם

 
 תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם לעיל, לבין עורכי התחרות.  .5

כל משתתף אשר נרשם לתחרות, בהתאם לתקנון זה, וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על 
 עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם וכלשונם והביע את הסכמתו להם. 

 

השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו והם  .6
 מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון זה. 

 
 . כאחד וגברים לנשים היא הפנייה .בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח התקנון .7

 
 

 הרשמה

 
כפי )של התחרות קטיבית באתר בצע הרשמה אינטראי לתחרותלבצע רישום  מעונייןה יזם .8

ובמסגרתה , 20:00בשעה  26.6.18ועד יום  9:00בשעה  3.6.18שמופיע לעיל( בין התאריכים: 
  מסור את הפרטים הבאים :י

 

 פרטי ושם המשפחה;שם  .א
  לרבות מספר טלפון נייד; – מספר טלפוןכתובת המגורים מלאה,  .ב

 כתובת דואר אלקטרוני; .ג

 

. בגין הרישום יישלח דואר בתחרות הנרשםהרישום אינו מהווה אישור העירייה להשתתפות  .9
 אלקטרוני המאשר קבלת הבקשה לרישום מוקדם בלבד. 

 

דואר אלקטרוני הטלפון ותישלח בנפרד באמצעות  בתחרות הנרשםהודעה על אישור השתתפות  .10
 , אותו יש להציג בעמדת הרישום במועד האליפות. בתחרותהווה אישור השתתפות ואשר י

 
ההרשמה להשתתפות בתחרות ומסירת הפרטים הנ"ל למאגר המידע של העירייה, מהווה   .11

 אישור לדיוור ו/או יצירת קשר בעתיד עם היזם.

 
לתחרות ולא העירייה מתחייבת לשמור על זכות הפרטיות והסודיות של פרטי הנרשמים  .12

 להעבירם הלאה אלא לצרכיה בלבד.



 

 

 יובהר ויודגש כי הרישום המאוחר הינו על בסיס מקום פנוי בשיטת "כל הקודם זוכה".
 

בעמדת הרישום תעודות  יציגו, המוארכתתקופת ההרשמה והן בתקופה , הן במשתתפים יזמים .13
 .זהותםזהות לאימות 

 

 תנאי מהווה אך, בתחרות להשתתפות הבטחה או/ו אישור מהווה אינה לתחרות ההרשמה .14
 . בה להשתתפות

 
נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי השתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר  .15

 משתתפים. 

 
נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים למלא את פרטיו האישיים ואפשר קבלת הודעות   .16

 .אלקטרוניות ממארגני התחרות

 
או סרטון הכולל את דמותו וקולו, כפי ו/ נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום  .17

שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכי התחרות 
בחלקם ו/או במלואם, עם או מבלי לציין את שמו בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום 

ט ו/או עמוד הפייסבוק, בהתאם לשיקול דעת עורכי התחרות, וזאת אחר, לרבות אתר אינטרנ
 מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מבלי לגרוע 

 
לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר  עדיומובהר, כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בל

צמו שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על ע
 מראש תנאי זה.

 
 ההרשמה לתחרות הינה פרטנית בלבד. .18

 

בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו עורכי התחרות ו/או נציגים מטעמם את  .19
 פרטי הנרשמים והרעיונות. 

 
במידה ויירשמו יזמים בעלי רעיונות דומים, בחירת הרעיון תתבצע לפי סדר ההרשמה ותינתן   .20

 הצטרף למציע הרעיון אשר קדם לו.  אפשרות לאותו נרשם ל

 
הנרשם מצהיר ומתחייב, כי הקוד אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו   .21

 קוד אשר נכתב בזמן המוקצה לתחרות, כפי שהוא מוגדר לעיל. 

 

משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד   .22
 תחילת התחרות. 

 
לעיל, משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב בזמן המוקצה לתחרות, כפי  16כאמור בסעיף 

 שהוא מוגדר לעיל. 
 

 בתחרות. משתתף אשר יימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות ייפסל מלהשתתף .23

 

 ההשתתפות הינה לגברים ולנשים כאחד.  .24

 
 זכויות יוצרים

 
המוצר אשר יפתח בעצמו ו/או ביחד עם צוות משתתפים הינו  כי, ומצהיר מתחייב הנרשם .25

 מוצר מקורי.

 



הנרשם מתחייב ומצהיר, כי לא יעשה כל שימוש במסגרת השתתפותו בתחרות בקוד ו/או  .26
 אופן אשר מפר זכויות צד שלישי. , בתוכנה ו/או יישום

 
 סכום בכלהעירייה  את מלא באופן ולפצות לשפות, תשלום כל לשלם הנרשם מתחייב כן .27

 יוצרים זכויות דיני הפרת בגין לעירייה שתיגרם הוצאה או/ו דרישה או/ו תביעה קבלת בגין
 להתגונן הזדמנות לנרשם נתנה העירייהש ובלבד. לתשלום החיוב היווצר עם מיד דומצ

 במתן יהא השיפוי מועד. תביעה באותה' ג צד הודעת ואלי שנשלחה או כאמור בתביעה
 מוחלט אישור ללא שלישי לצד העירייה בין פשרה במסגרת הנרשם על יחול ולא חלוט ד"פס
 . פשרה על חתימה טרם העירייה של

 
 הרוחני והקניין היוצרים זכויות לרבות, במוצר הזכויות כלרשם, כי עוד מצהיר ומתחייב הנ

  הנרשם ו/או פרי פיתוחו. של הינו בו המלאה והבעלות
 

ככל שהשתתפותו של הנרשם בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים, יתחלקו זכויות  .28
 היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות. 

 

יובהר ויודגש, כי הנרשם מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו שום דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  .29
לו כי לעירייה אין  כלפי העירייה בגין אופן חלוקת זכויות היוצרים בין חברי הצוות וכי ידוע 

 חלק באופן החלוקה כנ"ל. 
 

 
 

 התחרות
 

הרישום לקבלת מספר מתחרה בעמדת  18:00-18:30בין השעות  יתייצבו משתתפים נרשמים .30
"( כפי שתקבע טרם ( )להלן: "עמדת הרישוםסומן בשטח התחרות)התואם למס' חלקה המ

 .בשיקול דעת בלעדי של העירייה התחרות

 

 יחל כל צוות, צוות הנהלת התחרות( על ידי 20:00)בשעה  28.6.18ביום  עם מתן אות ההזנקה .31
 . פיתוח המוצרמתחרה ב

 
 יציגו בפני הקהל את רעיונותיהם. לכל משתתף תינתן עד דקה להצגה.מציגי הרעיונות  .32

 
 ולהירשם כצוות, כהגדרתו לעיל. לגבש את הצוותיםהרעיונות, המשתתפים יוכלו  לאחר הצגת .33

 
עם זאת, במהלך  .התחרותיעשה אך ורק על ידי המשתתפים הרשומים במסגרת פיתוח המוצר י .34

התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר יימצאו במקום מטעם העירייה ו/או 
ו/או אינו נוכח במקום מטעם אינו רשום כמשתתף  סיוע של אדם אשר .עורכי התחרות בלבד

 צוות היזמים המתחרה כולו והשתתפותוידית של תביא לפסילה מעורכי התחרות כיועץ, 
 פסק לאלתר. בתחרות תו

 

ל פי כללי התנהגות מחמירים. וע הצוותים המתחריםיעשה ללא כל קשר בין פיתוח המוצר י .35
מתחרה והעשויה לפגוע  צוותשינהג בצורה לא הולמת כלפיי משתתף ו/או בתחרות  משתתף
הוא מייצג  ייפסל גם כל הצוות אותוייפסל המשתתף ומהנה ומאתגר, כאירוע  התחרותבמהות 

 בתחרות תופסק לאלתר.  ווהשתתפות
 

ולא  פיתוח המוצרמ המתחרים יחדלו הצוותים 13:00בשעה  30.6.18, ביום תום מועד התחרותב .36
צוות בפני  , אלא רק על ההכנות להצגתועד לסיום התחרות יורשו להמשיך לעבוד על פיתוחו

 . השופטים
 

על פי ארבעת המוצרים שפותחו  , יתקיים סבב שיפוט אשר יבחן את 13:00-15:30 בין השעות .37
 הקריטריונים המפורטים להלן:

 

 25% – יצירתיות .א



 25% – חדשנות .ב

  25% –רמת הדיוק בפרטים  .ג

 25% – רלוונטיות לחיי היומיום של תושבי ישראל .ד

 
 החלטת השופטים הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.

 
, יתקיים טקס במסגרתו ולאחר סיכום סבב השיפוט בעמדת השיפוט 15:30-16:00בין השעות  .38

מקומות הראשונים ויוענקו ה בשני הזוכים( הצוותים המשתתפים )מתוך הצוותיםיוכרזו שמות 
 פרסים מתאימים לזוכים.

 

התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות. כמו כן,  .39
 סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות. 

 
 

 פרסום ותצוגה

 
בפרסים אשר  חברי הצוות הזוכההעירייה רשאית לפרסם בכל אמצעי מדיה שתיבחר את שמות  .40

 המקומות הראשונים. בשנייחולקו 
 

המקומות הראשונים  בשני צוותמכל  ,לרבות המשתתפים ,מהצוותיםהעירייה רשאית לדרוש  .41
 שיקול דעתה לרבות את מוצרינים, על פי להצטלם לצורך פרסום התמונה באמצעי המדיה השו

 צוותותמונות של המשתתפים בכל  התחרותבמהלך  הפיתוחכבר בשלבי  המשתתפיםכל 
 מתחרה.

 

במתחם  הצוותים המשתתפיםעל ידי כל  פותחואשר המוצרים העירייה רשאית להציג את  .42
 למשך תקופה כפי שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 ואופן מימוש הזכייה תוצאות התחרות, הפרסים פרסום 

 

 .30.06.18הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום   .43

 

 על מקבל, ולהלן לעיל זה בתקנון כאמור לתחרות ההרשמה טופס את מילא אשר משתתף כל .44
 הוא, בכזה שיזכה ככל, הפרס קבלת שבעת לכך במפורש ומסכים זה תקנון תנאי קרא כי עצמו

 אמצעי בכל תפורסם הזכייה ממעמד ותמונתו מטעמם מי או/ו התחרות עורכי ידי על יצולם
 הפייסבוק עמוד ולרבות, התחרות עורכי של הבלעדי דעתם שיקול לפי, וזמן מקום בכל, מדיה
 .המתחם של האינטרנט ואתר

 

 7,500  עד של בשווי הם . פרידמן עו"ד ושות'וש EY, מיקרוסופט, אינטל בחסות לזוכים הפרסים .45
 )נכון ליום כתיבת התקנון(. דולר

 

 .הצוות על הנמנים המשתתפים בין שווה באופןסכום הזכייה יחולק  .46

 

 טלפונית מראש עמם יתואם אשר למועד בהתאם, אישית במסירה למשתתפים ימסרו הפרסים .47
 .המסירה במועד מזהה תעודה להצגת ובכפוף, התחרות עורכי ידי על

 

 .להעברה ניתן ואינו אישי הינו פרס .48
 

 בה יש אשר סיבה מכל, הפרס מסירת את לבטל או/ו לעכב הזכות את לעצמה שומרת העירייה .49
 .מסירתו את לבטל או לעכב דין י"עפ

 
 
 

 אחריות



 
העירייה לא תישא באחריות לבקשות רישום מוקדמות )אינטראקטיביות( אשר מסיבה שאינה  .50

 במייל חוזר.בשליטתן לא נתקבלה, למעט כאשר נשלחה הודעת אישור הזמנה 
 

העירייה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או חבלה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה  .51
ואשר על כן תהא האחריות הבלעדית  התחרותמהשתתפות לרבות כל המשתתפים בה במסגרת 

 .םעצמ משתתפיםכולה על ה

 
חברת  01.03.17מאחר והפקת התחרות מתבצעת על ידי חברת אתוס על פי הסכם הפקה מיום  .52

 . המכרזים דיני לרבות דין כל להוראות בהתאם תפעל אתוס

 

 
 שונות

 
משתתף ו/או צוות לרבות דרישה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול זכייה של  .53

 היה ונתגלה לה כי הזכייה הושגה כתוצאה ממעשה מרמה.הפרס, להחזרת 
 

בכל שלב שתיבחר, כתוצאה  התחרותהעירייה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את  .54
המשתתפים ו/או הצוותים מאירוע/תקלה אשר אינו נתון לשליטתה והעשוי להעמיד את 

 ו/או אחר בסכנה ו/או אשר אינו מאפשר את המשכה.  המשתתפים

 
 . זה בתקנון הקבוע מועד כל להאריך אוו/ לדחות רשאית העירייה .55

 
 היזמים בקשת נקלטה לא בגינה תקלה אוו/ טעות לכל כלשהו באופן אחראית תהא לא העיריה .56

 ממנו תמנע בגינה או/ו בתחרות להשתתף שזכאי ממי ההשתתפות תימנע או/ו לתחרות להירשם
 .הפרס את לקבל האפשרות


