
 

 - 1 - 

  9201IGNITION – תחרות תקנון

 :הקדמה

יצירת  היאמטרת התחרות  .ירווהאחיל  עמותתהשנתית של  רטאפיםהסט הינה תחרות IGNITION-ה תחרות

עסקיים, על מנת ליצור קשרים  ,זאת .וירוהאשל בוגרי חיל בשלב מתקדם יחסית  זמיםימפלטפורמה לחשיפת 

 ומשקיעים פרטיים. הון סיכון קרנות ידי עלהזדמנויות השקעה חשיפה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת 

 הן המתבטאים ,ניכרים מאמצים הב יםועל כן מושקע האוויר חיל עמותת הדגל של יאחד מאירוע אהיהתחרות 

 .האווירחיל  בוגריוהיזמים  המיזמים לחשיפתהמופנים  כספיים במשאביםמתנדבים והן ה תעשייב

 מטרות עיקריות:  ארבעלתחרות 

 .האווירבוגרי חיל  שלחשיפת מיזמים מובילים  .א

 .  העמותהנוספות של  המשך כניותלת וחשיפתם בעתיד משותפות יוזמות, יצירת היזמים בין ורחיב יצירת .ב

עם אנשים וגופים רלוונטיים  הארוך לטווח פעולה ושיתופי קשרים יצירת לצורך ,העמותה פעילות חשיפת .ג

 .בתעשייה

 .חברתי מפקטיא יצירת .ד

 :הגדרות

 .תחרות יזמות טכנולוגית למיזמים מתחומים מגוונים, ללא הגדרת תחום עיסוק ספציפי - ״התחרות" .א

 או מטעמה. האוויר חיל עמותת - "עורכי התחרות״ .ב

)לרבות  ואשר השתתפותו בתחרות אושרהאשר הגיש את מועמדותו להשתתפות בתחרות  מיזם - ״מיזם" .ג

; ובלבד שהחברים במיזם או לפחות אחד מהם הוא הינו בוגר חיל אושר בסטטוס של המתנה(ש מיזם

 . האוויר וחבר עמותת חיל האוויר

 כהגדרתו לעיל ו/או כל חבר בצוות באופן אישי, לפי העניין. , המיזם צוות - "המשתתף""הצוות" או  .ד

 . החלק הטכנולוגי אותו המיזם מציג בתחרות - "המוצר" .ה

, אשר ייבחרו בשלב חצי הגמר חברים 6 ועדבשלב הגמר  חברים 10 מעדועדה המורכבת  - "ועדת השופטים .ו

על ידי עורכי התחרות. עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הרכב ועדת השופטים, לרבות 

 מספר חבריה, על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת. 

 
 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. 

 :הגמר חצי בשלבהרשמה לתחרות ובחירת המיזמים המשתתפים 

  .23:59בשעה  1/10/19תאריך לעד תתאפשר ו ,8/9/19 בתאריך למשתתפיםתיפתח  לתחרותהגשת מועמדויות  .1

: הקישור דרךההרשמה לתחרות תתבצע  .2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yqj0tUPgWkWxm5BHmVT8BaGEVW-

NEmZEgybOZr71dqlUM0RFOURFWk82UUo4OUdOTkFLOTJQRkZQVy4u להשלמת . תנאי 

)כולל תשלום  הצוותחברות בעמותה על ידי לפחות אחד מחברי ו שירות תקין מלא בחיל האוויר הוא הרישום

 דמי החבר השנתיים( ואישור תקנון השתתפות זה.

 עורכי התחרות רשאים להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי.  .3

 לאחר הגשת טופס ההרשמה, לא ניתן לשנות את פרטי הרישום.  .4

הודעות  ישמש כאיש קשר לקבלת ומסירת הנציג .יע על זהותו לעורכי התחרותויוד ימנה נציג משתתפיםכל צוות  .5
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עורכי התחרות וכל גורם המעורב  עםוכן לכל עניין הנוגע לניהול הצוות והשתתפותו בתחרות. הנציג יעמוד בקשר 

 .בתחרות, ייתן תשובות בשם הצוות, וינהל כל עניין הנוגע להשתתפות הצוות בתחרות

צוותים אשר  15 עד ,הבלעדי והמוחלט םבהתאם לשיקול דעתהנרשמים לתחרות,  מבין והתחרות יבחרעורכי  .6

 אחדדרג צוותים נוספים בהמתנה לפי שיקול דעתו הבלעדי, למקרה שלרשאי  יהיהוכן  ,הגמר לחצי יעלו

ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה מצד עורכי  חלק. וייקח ב לאלשלב חצי הגמר  שנבחר יםצוותה

גמר, והמשתתף מאשר כי ידוע לו כי התחרות כוללת סינון בהתחרות כי המיזם ישתתף בשלב חצי הגמר או 

 עורכי התחרות. של םמוקדם של משתתפים שנרשמו לתחרות, לפי שיקול דעת

 שליחת .אם ידרש השופטים עדתו בפני יציג םאות ,חומרים להצגהלעורכי התחרות מראש מסור ימשתתף  כל .7

 . בתחרות להשתתפות תנאי מהווה התכנית עורכי ידי על לכך שנקבעו ובהיקף במועד כאמור חומרים

עמד  שלא או במועד חומרים מסר שלא או, מקומו על לוותר החליט הגמר חצי לשלב שנבחר שמשתתף במקרה .8

יהיו רשאים עורכי התחרות לפנות לצוות המצוי בסטטוס המתנה )לפי סדר בכללי התחרות בכל צורה אחרת, 

. על הצוות האמור יהיה לפעול הגמר חצי בשלבהדירוג שערכו עורכי התחרות( ולהודיע לו כי נבחר להשתתף 

, שאם לא החומרים הנדרשיםולמסור את  לאשר את השתתפותו בתחרותימים  1 ובתוך, בהתאם לאמור לעיל

המתנה בהתאם לאמור לעיל, וחוזר  כן, יהיו רשאים עורכי התחרות לפנות לצוותים הבאים המצויים בסטטוס

 חלילה.

או לתחרות רישום עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת  .9

 .בתחרות עקב כךתימנע ההשתתפות 

 :השתתפות בתחרות, הצהרות והתחייבויותנהלי 

יאשר את הסכמתו גיש את מועמדותו להשתתפות, האשר  במיזםצוות כל חבר מותנית בכך ש השתתפות בתחרותה

 לתנאים הבאים: 

וחבר עמותת בוגרי חיל האוויר, אשר שילם בשנה  האווירחיל  בוגרמחויב להיות המיזם חברי לפחות אחד מ .10

 .את דמי החבר בעמותה נוכחיתה

מקוון של התקנון בעת בנוסף לאישור לכל הוראותיו. את תנאי תקנון זה, מחויב לו, ומסכים במפורש הוא קרא  .11

 בשולי נוסח מודפס של תקנון זה. הרישום לתחרות, כל אחד מחברי צוות המיזם יאשר את הסכמתו גם 

קחים בה חלק, כפי שיוגדר על ומפגשי הכנה לצוותים הלבההשתתפות בתחרות מותנית בהשתתפות במפגש או  .12

נציג  על ידירי הצוות, יינתן באופן בלעדי מפגשים, לאחד או יותר מחבב מהשתתפותפטור ידי עורכי התחרות. 

  ., לפי שיקול דעתועורכי התחרות

, על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמםל שישתתף בו( הוא יצולם כהוא מסכים לכך שבעת אירוע הגמר )אם וכ .13

 , התחרותלפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי ו תפורסמנה בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן ותמונותי וכי

 .דרך אחרתו/או בכל  העמותהאתר האינטרנט של ב, האוויר חיל עמותתעמוד הפייסבוק של בלרבות 

בכל מקרה של טענה  .שלישיצד  כלרוחני של זכויות קניין לא יפר במסגרת התחרות המוצר אשר הצוות יציג  .14

כל  האוויר חיל עמותתבמסגרת התחרות, לא תהיה ל ומטעמו של צד שלישי כי זכויות הקניין הרוחני שלו הופר

  ה שייגרמו לעמותת חיל האוויר בקשר לכך.אאחריות לכך והצוות ישא באחריות לכל נזק או הוצ

באשר למיזמים שיעלו משלב חצי הגמר  רשאית לשקול שיקולים שונים ומגוונים השופטיםידוע לו כי ועדת  .15

 לשלב הגמר, וכן באשר לזוכה בתחרות, וכי לא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

מיזם וכל כל בכל שלב לפסול  ,המוחלט ם, בהתאם לשיקול דעתעורכי התחרות יהיו רשאיםהוא מאשר כי  .16

משתתף מהשתתפות בתחרות, מאחד או יותר מהשיקולים הבאים: )א( התרשמות כי הצוות אינו מחויב במידה 

ואינו עומד בכללים שנקבעו לניהול התחרות )לרבות השתתפות במפגשים, מסירת חומרים מספקת לתחרות 
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( ג) משלבי התחרות;מספקת לצורך הצגה בשלב ברמה אינם מיזם או ה מוצרה)ב( התרשמות כי וכיוצא באלה(; 

( התברר כי מי מהמשתתפים אינו עומד בתנאי הסף להשתתפות ד) ;התנהגות בלתי הולמת מצד מי מחברי הצוות

 או יותר מהוראות תקנון זה. ת( אחד מחברי הצוות הפר אחה) ;הצהיר הצהרה שאינה נכונה או בתחרות

כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף, פן סביר באורשאים לדחות או להאריך יהיו עורכי התחרות הוא מאשר כי  .17

רשאים לבטל או להפסיק את התחרות בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת יהיו עורכי התחרות 

 או יחייבו את דחייתה./גורמים שאינם תלויים בהם, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות ו

 הקודמות. לא יוכל להשתתף בתחרות מיזם אשר עלה לגמר התחרות בשנים .18

 :תהליך השיפוט, הפרסים ואופן מימוש הזכייה

. תוצאות שלב זה יימסרו בנפרד, השופטיםכרוכה בהצגה בפני ועדת ייתכן ותהיה ההשתתפות בשלב חצי הגמר  .19

 .השופטיםמספר ימים לאחר תום הצגת כל המיזמים בפני ועדת 

 בקבלת הפנים של האירוע השנתי. ובפני קהל השופטיםההשתתפות בגמר כרוכה בהצגת המיזם בפני ועדת  .20

הצוות את  יציג כל צוות יידרש להיות נוכח באירוע מתחילתו ועד סופו, לרבות בזמנים שבהם לאבאירוע הגמר,  .21

 .שלו המיזם

 הדיוןתום לאחר ו דיון פנימי בין חברי ועדת השופטים, יתקייםעל ידי הצוותים השונים  יזמיםלאחר הצגת המ .22

 נציג הצוות הזוכה יציג את המיזם על הבמה המרכזית בפני הקהל. .הזוכהעל הצוות  ההכרזה תתקיים

ייעשה לפי שיקול דעתם המוחלט של חברי ועדת השופטים והם לא יהיו מחויבים לפרסם בשני השלבים השיפוט  .23

תיאור , בהיבט המוצר)משקל לרמת ההצגה את שיקוליהם או לשקלל אותם באופן כלשהו, אם כי הם יונחו לתת 

נות העסקי או החברתי של המיזם, ולרמת החדשפוטנציאל ל , להרכב הצוות,(וכו׳הפיתרון הבעיה, בשלות 

 . והיצירתיות הכרוכים במיזם

 לא ידורגו מקומות נוספים. .בלבד הראשון במקום זוכה צוותועדת השופטים תידרש להכריז על  .24

עורכי התחרות יהיו זכאים בכל עת להודיע לצוותים המשתתפים בתחרות כי היקף הפרסים בתחרות יקטן מכל  .25

. לצוותים המשתתפים לא תעמוד כל טענה ביחס שיחולקואת הפרסים באופן אחר סיבה שהיא וכן לשנות 

 השתתפותםעל בסיס  מסוימים פרסים לקבלתשעניינה ציפייה  טענה כללפרסים הנכללים בתחרות, לרבות 

 . בתחרות

, על פי הזוכיםגם לצוותים אשר אינם נמנים על  ,ככל שיהיו, ועדת השופטים רשאית להעניק פרסים נוספים .26

 צוותים.  אותם לגביהתרשמותם הכללית של השופטים לפי ו השיקול דעת

הודעת הזכייה, בהתאם למועד אשר ימים ממועד  60הפרסים יימסרו לחברי הצוות במסירה אישית, בתוך  .27

הפרס הינו אישי ואינו  .יתואם עמם מראש על ידי עורכי התחרות ובכפוף להצגת תעודה מזהה במועד המסירה

 .ניתן להעברה

בנסיבות אשר לפי כל דין יש בהן עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס,  .28

 את מסירתו. לעכב או לבטל משום הצדקה 

ההשתתפות בתחרות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכי התחרות לא יישאו באחריות לנזק כלשהו  .29

אשר נגרם או עלול להיגרם למשתתף מכל סיבה שהיא, לרבות כל נזק ו/או הוצאה לה יידרש הזוכה בעת מימוש 

מימוש הזכייה או השירותים הקשורים ב הטוביןלאיכות והזכייה. כמו כן, אין עורכי התחרות אחראים לטיב 

התחרות  כיתביעה לעוראו טענה  ,דרישהבכל בתחרות, ובהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי לא יבוא 

 . לטובין ושירותים אלהביחס 

 תוצאות התחרות תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.  .30
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 :שונות

תקנון זה מהווה הסכם בין כל אחד מחברי הצוות המשתתפים בתחרות, לבין עורכי התחרות, וכל משתתף אשר  .31

נרשם לתחרות יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם וכלשונם והביע את הסכמתו להם. 

עורכי ועדת השופטים ו ולהחלטותלהוראות התקנון זה בתחרות מהווה הסכמה מלאה וללא תנאי  שתתפותהה

 התחרות. הזכייה בפרס מותנית במילוי כל הדרישות המפורטות בתקנון זה.

תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות שבין עורכי התחרות לכל אחד מחברי הצוותים אשר משתתפים  .32

בתחרות. בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות 

בכלל זה כל פרסום, בכתב שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי עורכי התחרות בקשר עם התחרות, ו

 תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה.  בכל אמצעישנעשה או בעל פה, 

, והוא יפו-תל אביבבמחוז בית משפט המוסמך הדין החל על תקנון השתתפות זה הוא הדין הישראלי בלבד, ו .33

 .חרותבת תאו מההשתתפו לנבוע מתקנון זה העשויאו  מחלוקת הקשורה בלבד, יהיה מוסמך לדון בכל 

מסכימים ביחד וכל אחד לחוד, כי קראנו את התקנון, הבנו את כל הוראותיו ואנו כולם אנו הח"מ מאשרים בזאת, 

 .לפעול על פיהםמתחייבים להן ו

 :ולראיה באנו על החתום

 שם המיזם:_________________________________________.

 :1איש צוות 

 פרטי:_______________. שם משפחה:_________________.שם 

 כתובת:______________________. ת.ז:__________________.

 תאריך:________________ חתימה:_______________________.

 :2איש צוות 

 שם פרטי:_______________. שם משפחה:_________________.

 כתובת:______________________. ת.ז:__________________.

 תאריך:________________ חתימה:_______________________.

 :3איש צוות 

 שם פרטי:_______________. שם משפחה:_________________.

 כתובת:______________________. ת.ז:__________________.

 _______________________.תאריך:________________ חתימה:

 :4איש צוות 

 שם פרטי:_______________. שם משפחה:_________________.

 כתובת:______________________. ת.ז:__________________.
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 תאריך:________________ חתימה:_______________________.


