
HUJI Innovate–2022-יזמותתחרותתקנון

הגדרות.1

innovate.huji.ac.il-"אתר התחרות"

האוניברסיטה העברית בירושלים-"האוניברסיטה"

ש"ח5,000בסךכספיפרס–ראשוןפרס-"הפרס"

פרסים שני ושלישי – פרס סמלי, כפי שיוחלט על-ידי עורך התחרות
ש"ח1000בסךכספיפרסהקהל-חביבפרס

יתאפשרבמסגרתהואשריצירתיתחשיבהלעוררשמטרתהתחרות-"התחרות"
מקורייםופתרונותחדשיםלשימושיםהצעותלהציעלמשתתפים

למחזור אריזות.

לפיואחרים,התחרותעורךצוותמאנשישתורכבחברים4בתועדה-"ועדת הסינון"
שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

האוניברסיטהובוגרימנהלהעובדיסגל,אנשיפעיל,סטודנטשהואמי-"משתתף"
מרכזעובדישלמשפחהקרוביזולתהתחרות,תקופתבמהלךהעברית
היזמות.

ניתןאריזות.למחזורמקורייםפתרונותו/אוחדשיםשימושיםמציאת-"פרויקט"
בדיםעץ,צבעים,דבק,חוטים,(לדוגמה,משנייםגלםבחומרילהיעזר

ועוד).

לפיואחרים,התחרותעורךצוותמאנשישיורכבשופטים4שלפאנל-"צוות השיפוט"
שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

Asper-HUJI–האוניברסיטהשלוהיזמותהחדשנותמרכז-"עורך התחרות" Innovate

שלבי התחרות; לוח זמנים.2

שלב א' – פרסום התחרות וקריאה להשתתפות2.1

הרשתותהתחרות,אתרבאמצעותהתחרותשלפרסוםיבוצע6.3.22-24.3.22התאריכיםבין
החברתיות, מיילים ובנוסף גם דרך עזרים ויזואליים נוספים- הכל לפי שיקול דעת עורך התחרות.

שלב ב' – הרשמה לתחרות2.2

תתאפשר")הרישוםתקופת("00:00בשעה24.3.22ליוםועד00:00בשעה6.3.22מיוםהחל
להלן.3 סעיףלהוראותבהתאםבתחרותמועמדותהגשת

שלב ג' – סינון משתתפים2.3

לגמר,שיעלוהמשתתפיםשלובחירהסינוןיבוצע"),הסינוןתקופת("24-31.3.22התאריכיםבין
להלן.4 סעיףלהוראותבהתאם

.31.3.22ה-בתאריךתתקיים–הגמרועדת–ד'שלב2.4

התחרותעורךשלהבלעדידעתולשיקולבהתאםלשינוייםכפופיםהתחרותושלביהזמניםלוח2.5
ולתנאי תקנון זה.
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רישום לתחרות.3

להשתתףבקשהלהגישרשאייהיהבתחרותלהשתתפותבקריטריוניםעומדאשרמשתתףכל3.1
").בקשת השתתפותבתחרות ("

בצוות).משתתפים2(עדבצוותיםההשתתפותתתאפשר

אחרמועדבכלאוהרישוםתקופתבמהלךהתחרותאתרבאמצעותתוגשההשתתפותבקשת3.2
שיפורסם (אם יפורסם) על ידי עורך התחרות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אתהמציגסרטון)ב(ההרשמה;בטופסהפרויקטשלמילוליתיאור)א(תכלול:ההשתתפותבקשת3.3
אישהמשתתף(ים),שםאתהיתר,ביןהכוללים,אישיים,פרטים)גו-(דקה;עדשלבאורךהפרויקט

קשר, טלפון וכתובת דוא"ל.

שיבושו/אודיוקאינכונות,איבדבראחריותכלתהיהולאאיןמטעמולמיו/אוהתחרותלעורך3.4
בהקלדת הפרטים האישיים בטופס הרישום ו/או בכל מקום נדרש אחר במסגרת התחרות.

סינון המשתתפים ובחירת מועמדים סופיים.4

מועמדים("משתתפים8כ-המשתתפיםכללמביןתבחראשרהסינוןועדתתתכנסהסינון,בתקופת4.1
המשתתפיםלכמותבהתאםלהשתנותעשויהשתבחרהסופייםהמועמדיםכמותכייודגש").סופיים

שתירשם לתחרות בפועל, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

שלהערכהבאמצעותתיעשההסינוןועדתע"יהסופייםהמועמדיםשלוהבחירההסינוןעבודת4.2
הקריטריוניםעלבהתבססהיתר,ביןההשתתפות),בבקשתוהסרטוןהמסמךבסיס(עלהפרויקט

בשלותיישימות,ומקוריות,חדשנותמידתיצירתיות,מידתרלוונטיות,"):הקריטריונים("הבאים
הרעיון ואיכות הצגת הרעיון.

חסוייםיישארואשרפרויקט,לכלשיינתנוציוניםבאמצעותתבוצעהסופייםהמועמדיםבחירת4.3
וישמשו את צוות השיפוט באירוע הגמר.

הסופייםהמועמדיםסרטונישארייפורסמו,הסופייםהמועמדים8מתוךהזוכים3בחירתלאחר4.4
שלהאינסטגרםובדףוהחדשנות,היזמותמרכזשלהפייסבוקבדףהקהלחביבלפרסכמועמדים

המרכז ליזמות וחדשנות.

הלייקיםהתגובות,כמותסכימתבאמצעותהתחרותכללשלהקהלחביבייבחרזוקבוצהמתוך4.5
לתאריךועדהתחרות,בסוףשלהםהסרטוןפרסוםלאחריתקבלואשרסרטוןלכלוהשיתופים

3.4.22

הצהרות והתחייבויות המשתתף.5

כל משתתף בתחרות מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת כלפי עורך התחרות את הדברים הבאים:5.1

בלעדיבאופןושייךפותחאשרמקוריתפרויקט/יוזמההינובתחרותיוצגאשרהפרויקט)1(
לצדשייכותבגינו,היוצריםזכויותאשרפרויקטמגישאינוכימצהירוהמשתתףלמשתתף,

שלישי כלשהו.

המשתתף ישתף פעולה באופן מלא עם עורך התחרות.)2(

וידועהפרויקטפרטיאתלפרסםלאוניברסיטהו/אוהתחרותלעורךמאשרהמשתתף)3(
לצפייתחשופיםיהיוהתחרות,במסגרתשיפורסמוהחומריםלרבותהפרויקט,כילמשתתף

הציבור הרחב ולא תהא לו כל טענה בשל כך כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

לעורךכן,כמוהפרויקט.לפרסוםחוזרתבלתיזכותאתהתחרותלעורךמעניקהמשתתף)4(
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הזכותתהאהשיפוט,ולצוותהסינוןלוועדתו/אומטעמםמיו/אולאוניברסיטהו/אוהתחרות
פרסוםלצורךהגבלה,וללאתמורהללאוזאתשיבחרופלטפורמהבכלהפרויקטאתלפרסם

אחרצורךלכלו/אולתחרותהקשוריםהשוניםהמדיהבערוציו/אוהתחרותבאתרהפרויקט
בהקשר עם התחרות.

מהשימושכתוצאהשיגרםככלשהוא,סוגמכלנזק,לכלאישיובאופןהבלעדיהאחראיהואכי)5(
ומפרסום הפרויקט, לרבות, אך לא רק, בקשר עם הפרת זכויות קניין רוחני והגנת הפרטיות.

ככלנזקכלבגיןמטעמם,ומיהאוניברסיטהו/אוהתחרותעורךאתוישפהיפצההמשתתףכי)6(
הוצאותוכןתביעהוסוג,מיןמכלשהוא,ג'צדלכלו/אועקיפים,ישירים,נזקיםלרבותשייגרם,

הקשוריםמחדלאוממעשההנובעתתביעהאודרישהטענהכלבגיןעו"ד,ושכ"טמשפט
שלעקיפהאוישירהמהפרההנובעיםו/אוהמשתתףו/אוהפרויקטלפרסוםכלשהיבדרך

הוראות תקנון זה.

חוזרת,בלתירשותמטעמם,ולמילאוניברסיטהו/אוהתחרותלעורךבזאתנותןהמשתתף)7(
פרסומישימושולעשותלהציגלהעברה,ניתנתואשרבזמןמוגבלתבלתיתשלום,ללא

במסגרתהתחרותלעורךהמסופקבמידעשימושלעשותוכןקרדיט,מתןתוךבפרויקט,
באתרבפרסוםהיתר,ביןחוזר,בלתיובאופןזמןמגבלתללאלה,הנראיתדרךבכלהתחרות
בכלו/אוכתובהו/אואלקטרוניתבעיתונותלרבותאחרים,מקומותו/אובמדיהאוהתחרות

אוטענהשוםללאוהכולשיהיו,ככלפרסומיםבמסגרתהכרזותבשילובו/אואחרתמדיה
דרישה מצד המשתתף וללא תמורה מכל סוג שהוא.

וללאשהיאסיבהמכללשנותרשאייהאהתחרותשעורךמטעמומיו/אולמשתתףידועכי)8(
מועדואתהתחרותתחילתמועדאתהתחרות,תקופתאתנוסף,הסברוללאמוקדמתהודעה

הנבחריםהפרויקטים/משתתפיםשמותפרסוםמועדואתהפרסיםטיבאתהתחרות,סיום
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

התחרותעורךכלפיתביעהאודרישהטענה,כלמטעמו,מיו/אולמשתתףתהיהולאאיןכי)9(
הכרוךוכלבההזכייהניהולה,בתחרות,ההשתתפותבגיןמטעמםמיו/אוהאוניברסיטהו/או
בה.

נזק,לכלבאחריותיישאולאמטעמם,מיו/אוהאוניברסיטהו/אוהתחרותשעורךלוידועכי)10(
וכיבתחרותלהשתתפותםבקשרו/אובגיןבתחרותמהמשתתפיםלמישיגרםשהוא,סוגמכל

צדלכליגרםשנזקוככלמטעמומיו/אוהמשתתףשלהבלעדיתבאחריותהינושייגרםנזקכל
ג' שהוא, מתחייב המשתתף לפצות את הניזוק בהתאם.

כי החלטות ועדת הסינון ו/או צוות השיפוט ותוצאותיה הינם סופיים ומחייבים.)11(

בכלהשיפוטצוותו/אוהסינוןועדתהרכבאתלהחליףאולשנותרשאייהיההתחרותעורךכי)12(
שלב (ובכל עת) ומכל סיבה וזאת ללא הודעה מוקדמת.

הגבלת אחריות.6

ביןמדויק,לאו/אושגוימידעכלעלאחראיםאינםמטעמם,מיו/אוהאוניברסיטהו/אוהתחרותעורך6.1
סופרטעויותלרבותהתחרותעורךמטעםמיע"יו/אוהמשתתףידיעלשנמסרמידעידיעלנגרםאם

במהלך התחרות ו/או אחרי סיום התחרות.

שהוא,סוגמכלטכנייםכשליםעלאחראיםאינםמטעמם,מיו/אוהאוניברסיטה/אוהתחרותעורך6.2
לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או ניתוקים של אתר התחרות ו/או שרת.

אשראנושיתאוטכניתטעותעלאחראיםאינםמטעמם,מיו/אוהאוניברסיטהו/אוהתחרותעורך6.3
תהליכיםבעיבודו/אולפרויקטיםבהקשרכלשהומידעשמירתהתחרות,בניהוללהתרחשעלולה
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במהלך התחרות ו/או לשמירת תוצאות התחרות.

כללי.7

שלמקרהבכלהתחרות.באתרהמופיעיםהכללייםההשתתפותתנאיעללהוסיףבאזהתקנון7.1
בכתבהתחרות,בדברכלשהםאחריםלפרסומיםזהתקנוןהוראותביןכלשהיהתאמהאיאוסתירה

או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שיתעדכן מעת לעת.

לצורךמשמעותכללהןליתןואיןבלבד,הקריאהנוחותלמטרתהינןזהבתקנוןהסעיפיםכותרות7.2
הבנתו ו/או פרשנותו.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.7.3

דעתושיקוללפירשאי,התחרותעורךבתחרות.להשתתפותהסףתנאיאתמסדירזהתקנון7.4
בהודעהצורךללאהתחרות,במהלךלרבותעת,בכלהתקנוןאתלעדכןאולשנותלתקן,הבלעדי,

בתקנוןשיעשותיקוןעדכון,שינוי,ובכלהתקנוןבפרטילהתעדכןהמשתתףשלבאחריותומוקדמת.
מעת לעת (ככל וייעשו).

ממנה,חלקכלאוהתחרות,אתלשנותו/אולהשעותלבטל,הזכותאתלעצמושומרהתחרותעורך7.5
פוגעיםהתחרותעורךשלסבירהלשליטהמעבראחרגורםכלאוטכנייםכשליםתרמית,כלאם

דעתושיקולפיעלהתחרותעורךידיעלשיקבעכפיהתחרות,שלתקיןבתפקודאובשלמות
הבלעדי.

למיטבאשרמשתתףכללפסולהבלעדי,דעתושיקולפיעלהזכות,אתלעצמושומרהתחרותעורך7.6
ידיעת עורך התחרות פעל לשיבוש ההליך התקין של התחרות ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה.

עלמקבלהואוכיהוראותיואתהביןהתקנון,אתקראכיהמשתתףאישורמהווהבתחרותהשתתפות7.7
עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

בענייןיחליטו/אומסוימתפעולהיבצעהתחרותעורךכימשתמע,אונאמרבוזהבתקנוןמקוםבכל7.8
ו/אוהזכותבמשתמע,אובמפורשהתחרות,לעורךמוקניתשלגביואומסוים,ענייןיקבעו/אומסוים

מסוים,ענייןלקבועו/אומסויםבענייןלהחליטו/אומסוימתפעולהלבצעהדעתשיקולו/אוהסמכות
וללאהבלעדידעתולשיקולבהתאםכאמור)פעולהבכללנקוטשלאיחליט(אוהתחרותעורךיפעל
ניתנתובלתיסופיתתהיהכאמורהתחרותעורךשלמפעולה)הימנעות(אוופעולתוהנמקה,חובת

שלמפעולה)הימנעות(אופעולתובגיןדרישהאוטענהתביעה,כלתהיהלאולמשתתפיםלערעור,
עורך התחרות כאמור.

השיפוטוסמכותבלבדהישראליהדיןהואממנוהנובעוכלזהתקנוןועלזותחרותעלהחלהדין7.9
הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז ירושלים.

אופן התשלום.8

הפרסישולם-לימוד'שכרחובותלוואיןהעבריתבאוניברסיטהסטודנטהינוהזוכהו'במקרה9.1
בהוראת תשלום לחשבון בנק הזוכה.

דרךהתשלוםיועבר-לימוד'שכרחובבעלוהואהעבריתבאוניברסיטהסטודנטהינוו'הזוכהבמקרה9.2
חשבון   שכר הלימוד ממנו ינוכה החוב, באם תישאר יתרת זכות היא תועבר לחשבון הבנק של הזוכה.

בנקלחשבוןתשלוםבהוראתהפרסישולם-העברית'באוניברסיטהסטודנטאינוו'הזוכהבמקרה9.3
הזוכה.

***********************************
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