
  

 תקנון ותנאי השתתפות:  

 4.0למענה לאתגרי תעשייה   i4Valleyתכנית הטכניון ו 

 מבוא 

)להלן "החממה"(     i4Valley)להלן "הטכניון"( בשיתוף עם חממת מרכז הידע לחדשנות בטכניון   .1

תוכנית שבסופה מתקיימת תחרות נושאת פרסים בין משתתפים ) "התחרות", כהגדרתם   עורכים

להלן(, אשר עניינה הצגה ותחרות רעיונות ו/או מיזמים, בקרב חוקרים וסטודנטים בטכניון, בתחום  

 והעומדים בתנאי הסף לקבלתם לתחרות )להלן: "התחרות"(.   4.0תעשיה חכמה  

 

  -ם הבאיםהתחרות כוללת את ארבעת השלבי

 תקופת ההרשמה   .א

 תהליך המיון .ב

 תכנית אקסלרציה לטיוב ופיתוח הרעיונות ו/או המיזמים  .ג

.  לעורכי התחרותשיש בהם ערך   0.4תחרות רעיונות לפתרונות, לאתגרי תעשייה   .ד

התחרות תתקיים ביום היזמות של הטכניון שמארגן מרכז היזמות והחדשנות של  

 T-HUB-ה  הטכניון

 

התחרות, וכל   עורכיהסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין תקנון זה מהווה  .2

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. 

 

לינק לתקנון זה מתפרסם באתר האינטרנט של התחרות בכתובת:   .3

https://www.i4valley.com/industry4connect  :אתר התחרות"(. )להלן" 

 תנאי ההשתתפות בתחרות 

בעל אזרחות ישראלית ותושב בטכניון )או בוגר/ת  ת/ או סטודנט ת/ נרשם חוקי לתחרות הינו חוקר .4

נרשם לתחרות בטופס המקוון ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה, כי קרא תקנון זה  . ש ישראל(

 והוא מסכים לכל הנאמר בו.  

 

ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי   .5

 להשתתפות בתחרות. 

 

 (.)להלן: "תקופת ההרשמה" 04.03.2022-ההרשמה לתחרות החלה, תינעל בתאריך ה  .6

להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתן הבלעדי )להלן:    רשאיםהתחרות  יעורכ .7

 "התקופה המוארכת"(. 

 

 – רשם לתחרות ייחשב כמי שעומד בתנאים הבאים נ .8

הגיש את כלל הפרטים הנדרשים כפי שמצוין בטופס ההגשה המקוון )להלן: "טופס   .א

  ההרשמה"(. לינק לטופס המקוון:

https://forms.monday.com/forms/a58ba7ab87aaf9a3390b227220

f22770?r=use1 

,  23.4.2023-ועד ה 12.3.2023אישר השתתפות בתכנית האקסלרציה אשר תיערך בין  .ב

 טופס ההרשמה.במילוי שור מתבצע ותכלול חמישה מפגשים בני שלוש שעות. האי

במילוי אישור מתבצע  2.5.2023  -אישר השתתפות ביום היזמות בטכניון אשר ייערך ב .ג

 טופס ההרשמה  

https://www.i4valley.com/industry4connect
https://forms.monday.com/forms/a58ba7ab87aaf9a3390b227220f22770?r=use1
https://forms.monday.com/forms/a58ba7ab87aaf9a3390b227220f22770?r=use1


  

הסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את פרטיו, דמותם וקולם של אנשי המיזם וצוותו,   .ד

  עורכיכפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי 

התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו או את שמם, בכל כלי תקשורת  

ר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של הטכניון  ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות את

התחרות וללא כל   עורכיהתחרות, בהתאם לשיקול דעת  עורכיו/או החממה  ושאר 

תמורה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה 

ם  תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיי

לצורך השתתפות המיזם אותו הוא מיצג בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על  

 עצמו מראש תנאי זה.  

אלף דולר   50 -הצהיר והתחייב כי המיזם או רעיון אותו הוא מייצג, גייס לא יותר מ .ה

אמריקאי מיום הקמתו )להוציא מענקים ללא דילול שאינם כלולים בחישוב זה(  וכן  

השתתפה בתכניות של רשות החדשנות, למעט תנופה. בנוסף, מצהיר   החברה טרם

 הנרשם שהמיזם או הרעיון בשלבי גיבוש ראשונים. 

הנרשם מצהיר, שהרעיון אותו הוא מייצג בתחרות הוא בעלי זכויות היוצרים וכי כל פתרון   .ו

ו/או פעילות  ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך 

ו/או מצגת וכיו"ב שפותח בהקשר לרעיון אותו הוא מייצג, פותחו במלואם במסגרת הרעיון 

באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כאמור  

בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה  

כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיה הנרשם אחראי באופן בלעדי לכל הקשור  של הפרה  

התחרות האחרות, עם דרישתה/דרישתן, בגין כל   עורכיעם ההפרה, ויפצה את מי מטעם 

נזק או הוצאה שייגרמו להם בקשר עם האמור . זכויות הקניין הרוחני בכל תוצרי התחרות  

   .מכון טכנולוגי לישראל  –של הטכניון   1999-בתקנות הקניין הרוחנייהיו בכפוף לאמור 

 

 ההרשמה לתחרות הינה פרטנית ומתייחסת למיזם המיוצג ע"י הנרשם לתחרות.  .9

 

ת פרטי התחרות א עורכיעד תום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם  .10

לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם   רשאים התחרות  עורכיהנרשמים ופרטים נוספים. 

 בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי )להלן: "תהליך המיון"(.

 

התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות,   עורכיבתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר  .11

לרציה ובתחרות באמצעות הטלפון ו/או המייל הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתכנית האקס

 עורכי)להלן: "הודעה מאשרת"(. משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מ

התחרות ואישר במייל חוזר או בטופס שיישלח אליו למילוי את השתתפותו בתחרות )להלן:  

או לא לאשר  לאשר  רשאיםהתחרות   עורכי"משתתף" או "משתתפים" ברבים(. מודגש כי 

 השתתפות עבור הנרשמים עפ"י שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתן.  

 

לאחר אישור השתתפות בתחרות, המשתתפים יעברו תכנית אקסלרציה לטיוב ופיתוח הרעיונות   .12

התחרות. ההשתתפות בתכנית האקסלרציה הינה תנאי הכרחי   עורכיו/או המיזמים מטעם 

, אחת  בתחרות ביום היזמות בטכניון. תכנית האקסלרציה כוללת חמישה מפגשים להשתתפות 

. שניים מהמפגשים יערכו פרונטלית בטכניון 3.5.22עד ה 29.3.22בין הבני שלוש שעות  לשבוע,

נרשמים אשר  התחרות, ושלושה מפגשים יערכו באמצעות הזום.  עורכיבמקום שיקבע על ידי 

התחרות   עורכימודגש כי התחרות.  עורכייסיימו את התכנית בהצלחה יהיו זכאים לתעודה מטעם 

לאשר או לא לאשר השתתפות ביום היזמות עבור המשתתפים עפ"י שיקול דעתן הבלעדי  רשאים

 וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתן.  

 

ת הרעיונות ו/או המיזמים ביום היזמות  לאחר סיום תכנית האקסלרציה, המשתתפים יציגו א .13

או המיזמים ישפטו בהתאם לתנאים המפורטים  /. הרעיונות ו2.5.2023- בטכניון אשר ייערך ב

https://research.technion.ac.il/files/2017/03/by-laws.pdf
https://research.technion.ac.il/files/2017/03/by-laws.pdf


  

 בסעיף "התחרות".

 

שעות ייעוץ חינם שיינתנו  , וזאת מעבר להפרסים כפי שהתפרסמו בהזמנה לתחרות יהיו כספיים  .14

 .  התחרות עורכימטעם 

 

 ו המשתתפים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.המשתתפים בתחרות יהי .15

 התחרות 

התחרות וצוות   עורכיתחרות תתקיים באופן פרונטלי בטכניון במקום ושעה שיקבעו על ידי ה .16

  t-hub  ההפקה של מרכז היזמות

 

התחרות וכל גורם  עורכי חבר השופטים, אשר יבחר את המיזמים הזוכים בתחרות יורכב מנציגי  .17

 התחרות.  עורכיחר לפי שיקול א

 

לערוך שינויים בחבר השופטים על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם    רשאיםהתחרות  עורכי .18

 לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו. 

 

מספר הזוכים בתחרות: שלושה מקומות זוכים. מספר זה כפוף לשינויים לפי שיקול דעתם הבלעדי  .19

 התחרות.  עורכישל חבר השופטים ו/או 

 

חבר השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למיזמים, אשר אינם נמנים על אחד המקומות   .20

הזוכים, על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם מיזמים ובהתאם לתנאים 

 התחרות.  עורכישיוגדרו ע"י 

 

לפרס. למשתתפים  הזוכים בתחרות הינם המיזמים אשר חבר השופטים מצא אותם ראויים  .21

 בתחרות לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים. 

 אופן עריכת התחרות 

  מהלך התחרות יהיה כדלקמן: .22

התחרות תיערך ביום היזמות של הטכניון בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד 

 פתיחת התחרות.

 פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכייה

 2.5.2023  -הוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום הז .23

 

כל משתתף אשר נרשם לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון  .24

התחרות   עורכיזה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי 

ד הזכייה יכולות להיות מפורסמות בכל אמצעי  ו/או מי מטעמן ותמונתו ופרטים נוספים ממעמ

 התחרות. עורכימדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של 

 

לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים  20כפי המפורט בסעיף    הפרסים לזוכים יפורטו באתר התחרות. .25

 נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.

 

 .ושותפיו שזכה בפרס לבעל הרעיוןסכום הזכייה יחולק  .26

 

והל קבלת הפרסים לאחר סיום התחרות יועבר בנפרד לזוכים. על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל  נ .27

את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכייה. מימוש הזכייה הינו באחריות הזוכים. 



  

הניתנים ע"י צדדים שלישיים מימוש הפרסים כפוף  במקרה בו הפרסים הינם מוצרים או שירותים 

 לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלוונטיים נותני השירותים/מוצרים. 

התחרות לא תשאנה באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם,   עורכי

שר עם הפרסים  לרבות לעגמת נפש, הוצאות, הפסדים, נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בק

 ומימושם.

 

 הפרס הינו למיזם ולאנשי צוותו ואינו ניתן להעברה. .28

 

תהיה הבחירה להמשיך את פיתוח הרעיונות במסגרת החממה או    לכל המשתתפים בתחרות .29

 יבחרוש כל משתתף או קבוצת משתתפים. , או בכל דרך אחרתבמסגרת טכניון דרייב אקסלרטור

למחקר פיתוח   נושא אל מול מוסד הטכניוןהבאופן פרטני את  יסדירולהמשיך את פיתוח הרעיונות 

 בע"מ.

 

עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש   .30

 בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירתו.

 

 כללי:  

להפסיק השתתפות בתחרות ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את    רשאיםעורכי התחרות  .31

הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי וללא צורך 

 . בנימוקים 

 

המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות  

חרות ו/או מהלכה, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים  שיתקיימו בקשר עם הת

 והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו"ב

 

המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם  

וע מהאמור,  התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות. מבלי לגר

 .על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות

 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי המארגנים ו/או מי 

   .מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם התחרות ו/או השתתפותם בה

 

 לערעור.  תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות  .32

 

  עורכילדחות, לשנות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף   םהתחרות רשאי יעורכ .33

לבטל או להפסיק תחרות זו או לערוך כל שינוי בקשר עם התחרות, בכל עת,   רשאיםהתחרות 

מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהן, אשר לא יאפשרו את קיום  

 ו את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה, או מכל סיבה אחרת.התחרות, ו/א

 

התחרות לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת   עורכי .34

משתתף להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה  

 ס. תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפר

 

 לתקן תקנון זה, בכל עת.   רשאיםהתחרות  עורכי .35

 



  

 הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים.  .36

 

הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתחרות הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית   .37

 פה בלבד. בקשר עם התקנון והתחרות מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז חי

 

 טל"ח.   .38


