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הגדרות

"התחרות"

תחרות " "DigitalHealth.il start-up contestהנערכת ידי ארנסט אנד יאנג
ישראל בע"מ Start-Up Nation Central ,וIATI- Israel Advanced-
 ,Technology Industriesאשר מורכבת משלושה שלבים )1( :דירוג המוצרים על
ידי עורכת התחרות ,כמפורט בסעיף  6להלן; ( )2שלב חצי הגמר; ( )3שלב הגמר,
במסגרתה ניתן לזכות בפרס (כהגדרתו להלן).

"המוצר" או
"המוצרים"

מוצר טכנולוגי ,אפליקציה או שירות ,בתחומים כמפורט בסעיף  4.1להלן.

"טופס
הרישום"

טופס ייעודי להרשמה ולהשתתפות בתחרות ,באמצעות הפלטפורמה של חברת רג-
אין בע"מ ,באמצעותו יציגו המשתתפים את המוצר ואת פרופיל החברה המשתתפת
בתחרות בפני עורכת התחרות.

"פלטפורמת
הרישום"

פלטפורמה של חברת רג-אין בע"מ אשר באמצעותה מגישים מועמדות לתחרות,
כאשר הגישה אליה תהיה דרך עמוד התחרות (כהגדרתו להלן) או ישירות
מפרסומים שונים.

"עורכת
התחרות"

ארנסט אנד יאנג ישראל בע"מ Start-Up Nation Central ,וIATI- Israel -
Technology Industries Advanced

"עמוד
התחרות"

עמוד אינטרנט ייעודי שכתובתו  ,www.digitalhealth-il.comאליו יוכלו
המשתתפים להיכנס ישירות ,דרך באנרים פרסומיים ,מודעות או באמצעות כל
מדיה אחרת.

"המועמד
לזכייה"

משתתף ,אשר לגביו נקבע כי הינו זכאי לעלות לשלב חצי הגמר ,והכל ,לאחר
שאותר ,ושהוכח כי הוא עומד בתנאי תקנון זה להלן.

"הזוכה"

מועמד לזכייה אשר יזכה בשלב הגמר כמפורט בסעיף  8להלן.

"המשתתף"
ו/או
"המשתתפים
"

מי שעמד בתנאי ההשתתפות בתחרות ,המפורטים בסעיף  4להלן ובשאר תנאי
תקנון זה בכלל ,ואשר פרטיו האישיים הנדרשים על פי הוראות תקנון זה נקלטו
בטופס הרישום.

"הפרס"

הפרס אשר יחולק במסגרת שלב הגמר הוא  Roadshowהכולל שני ( )2כרטיסי
טיסה לארה"ב לשני בעלי תפקידים בחברה הזוכה ,כולל תיאום פגישות עבורם.

"ועדת
השופטים"

ועדת שופטים אשר תהיה מורכבת מארבעה ( )4אנשי מקצוע מתחום ההייטק ,לפי
שיקול דעתה של עורכת התחרות.

"האפליקציה
הייעודית"

אפליקציית הצבעה ייעודית באמצעותה ידורגו המוצרים בחצי הגמר ובגמר.

השלב בו  15המועמדים לזכייה שעלו לחצי הגמר ,או כל מספר אחר שייקבע על ידי
עורכת התחרות ,בהתאם שיקול דעתה הבלעדי ,יתחרו ביניהם על עלייה לשלב הגמר
בו ניתן יהיה לזכות בפרס .שלב חצי הגמר יתקיים ביום  2.1.2019בתל אביב .מובהר,
כי עורכת התחרות תהא רשאית לשנות את מועד ו/או מיקום תחרות חצי הגמר ולעדכן
על כך את המשתתפים ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

"שלב חצי
הגמר"

"הגמר"

שלב בו ( 6או כל מספר אחר שיקבע על ידי עורכת התחרות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי) המועמדים לזכייה שעלו לשלב הגמר יתחרו ביניהם על הזכייה בפרס .שלב
הגמר יתקיים ביום  30.1.2019במלון הילטון תל אביב במסגרת כנס
 .2019 DigitalHealth.ilמובהר ,כי עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את מועד
ו/או מיקום תחרות הגמר ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

"כנסDigital
Health.il
"2019

כנס המהווה מקום מפגש לתעשיית ה ,Digital Health-שיערך ביום 30.1.2019
בין השעות  08:00-18:00במלון הילטון תל-אביב ,או בכל מקום ו/או מועד אחר
בהתאם לפרסומים של עורכי הכנס.
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פרשנות
2.1

המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2

תקנון זה בא להוסיף על תנאי ההשתתפות הכלליים המופיעים בעמוד התחרות .בכל
מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר התחרות ,בכתב או בעל פה ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בעיתונות
הכתובה ,בניוזלטרים ,בטלוויזיה ,ברדיו ,באתרי אינטרנט (לרבות עמוד התחרות),
תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין ,כפי שתעודכנה מעת לעת ,למעט הודעה
כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3

כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד ,ואין ליתן להן כל
משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4

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

2.5

בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע ,כי עורכת התחרות תבצע דבר מסוים ו/או
תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים ,או בו מוקנית לעורכת התחרות,
במפורש או מכללא ,הזכות ,הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או
להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים ,תפעל עורכת התחרות בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה ,ופעולתה של עורכת התחרות כאמור תהיה
סופית ובלתי ניתנת לערעור ,ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ,טענה או דרישה בגין
פעולתה של עורכת התחרות כאמור.

כללי
3.1

מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל התחרות,
והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה .התקנון יפורסם בעמוד התחרות.

3.2

התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין ,שיש בו כדי
למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות .עורכת התחרות
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן ,לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת ,לרבות
במהלך התחרות ,ללא צורך בהודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד

התחרות .באחריותו של המשתתף להתעדכן בפרטי התכנון ובכל שינוי ,עדכון ,תיקון
וכיו"ב שיעשו בתקנון.

.4

3.3

משתתף יוכל לקחת חלק בתחרות ,בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ,והכל ,כמפורט
בתקנון זה.

3.4

בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם ,לרבות כל
שינוי שיעשה בהם ,וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו .מובהר ,כי על
משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בתחרות ,ובכלל
זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים והצגת המוצרים.

3.5

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,להאריך או לקצר את
תקופת התחרות ,לבטלה ,כולה או חלקה ,וכן לשנות את תנאיה ,כלליה ,מועדיה או
כל פרט אחר הקשור אליה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה שתתפרסם בעמוד
התחרות ,ולמשתתף לא תהא כל טענה ,תביעה או דרישה בגין כך.

3.6

עצם ההרשמה לתחרות תחשב כהסכמה ,אישור והצהרה כי המשתתפים בתחרות
מאשרים כי קראו והבינו ,וכי הם מסכימים ,לכל הוראות תקנון זה ומחויבים לפעול
על פיהם ,ופוטרים את עורכת התחרות ,מי מעובדיה או מי מטעמה ,מכל טענה ,תביעה
או דרישה בקשר לתחרות ,לתקנון ולתקלות כלשהן בקשר לתחרות ומוותרים על כל
טענה הקשורה באלה ,בלא יוצא מן הכלל.

3.7

המשתתפים מחויבים לשמור על כללי התנהגות נאותים ,לפעול בהתאם לכל דין,
לתקנון זה ולהוראות עורכת התחרות.

תנאי ההשתתפות בתחרות
4.1

רשאי להשתתף בתחרות מי שמקיים (במצטבר) את כל התנאים הבאים:
4.1.1

חברות סטארט-אפ ,אשר מקום התאגדותן בישראל ואשר פועלות בתחום ה-
.DigitalHealth

4.1.2

חברה שעמדה בכל הוראות תקנון זה.

4.2

על אף האמור בסעיף  4.1לעיל ,מי שהשתתף בעבר בשלב הגמר במסגרת התחרות
בשנים הקודמות ( ,)2018 - 2014אינו רשאי להשתתף בתחרות נשוא תקנון זה.

4.3

לעורכת התחרות תהא הסמכות הבלעדית לפרש מושגים מקצועיים (לרבות סטארט-
אפ Digital Health ,וכיו"ב).

4.4

לעורכת התחרות שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למנוע או לפסול משתתף
מלהשתתף בתחרות כאמור ,בכל שלב שהוא משלביה המתוארים בתקנון זה ,בנסיבות
בהן יש לעורכת התחרות חשד כי אותו משתתף פועל בניגוד להוראות הדין או תקנון
זה .המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כנגד עורכת התחרות בקשר
עם פסילה כאמור.

4.5

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להתנות את
ההשתתפות בתחרות בתנאים נוספים או שונים.

4.6

ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
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אופן הרישום לתחרות
5.1

ההרשמה לתחרות תיערך החל מיום  04.11.2018עד ליום  ,2.12.2018או עד מועד אחר
כפי שתקבע עורכת התחרות וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת

5.2

השתתפות בתחרות תתבצע על ידי שליחת טופס הרישום הייעודי של התחרות לעורכת
התחרות ,וזאת באמצעות פלטפורמת הרישום דרך עמוד התחרות או ישירות דרך
פרסומים שונים.

5.3

במסגרת טופס הרישום יתאר המשתתף ,בין היתר ,את המוצר שבבעלותו ,פרופיל
החברה ופרטים אישיים ,הכוללים ,בין היתר ,את שם נציג החברה ,תפקידו ,טלפון,
כתובת דוא"ל .למניעת ספק ,מובהר ,כי הקלדת הפרטים האישיים ,באופן מדויק
ומלא ,הינם אך ורק באחריותו של המשתתף .לעורכת התחרות או למי מטעמה אין
ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ,אי דיוק ושיבוש בהקלדת הפרטים האישיים
בטופס הרישום במסגרת התחרות.

המועמדות לזכייה
6.1

במהלך תקופת ההרשמה ועד לסיומה ,ביום  ,2.12.2018ירוכזו וידורגו על ידי עורכת
התחרות המוצרים שנשלחו לעורכת התחרות בהתאם לסעיף  5לעיל ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי 15 .המשתתפים אשר המוצרים שלהם זכו לניקוד הגבוה ביותר על ידי
עורכת התחרות ידורגו ראשונים ויהיו מועמדים לזכייה אשר יעלו לשלב חצי הגמר,
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה,
דרישה או תביעה בגין כך.

6.2

זכאותו של המועמד לזכייה לעלות לשלב חצי הגמר מותנית בעמידתו בכל תנאי תקנון
זה.

6.3

למניעת הספק מובהר ,כי עורכת התחרות תהא האחראית היחידה לקביעת זכאותו
של המשתתף לעלות לשלב חצי הגמר .החלטתה של עורכת התחרות ביחס לזכאותו
של המשתתף לעלות לשלב חצי הגמר כאמור בסעיף  6.1לעיל הינה סופית ואינה ניתנת
לערעור ולא תהא למשתתפים כל טענה ,דרישה או תביעה לעניין זה כנגד עורכת
התחרות או מי מטעמה.

6.4

לאחר קביעת זהות המועמדים לזכייה ,עורכת התחרות תיצור עם כל מועמד לזכייה
קשר ביום  ,7.12.2018באמצעות הדואר האלקטרוני אשר נמסר על ידו בטופס
הרישום ,על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו מועמד לזכייה ועל עלייתו לשלב
חצי הגמר.

6.5

.7

עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המוצרים ותהליך בחירת
המועמדים לזכייה אשר יזכו לעלות לשלב חצי הגמר כמפורט בסעיף  6זה ,לרבות
להוריד ו/או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה.

מהלך חצי הגמר וההשתתפות בו
7.1

משתתף אשר יוכרז כמועמד לזכייה יזכה לעלות לשלב חצי הגמר ולהשתתף בהדרכה
מקצועית בנושא בניית והצגת " ,"Pitchהמועברת על ידי חברה מקצועית ,והכוללת
הדרכה קבוצתית ,במיקום ובמועד שייקבע על ידי עורכת התחרות.
מובהר ,כי לעורכת התחרות שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם עליית
המועמדים לזכייה לשלב חצי הגמר ,ולמועמד לזכייה לא תהא כל דרישה ,תביעה או
טענה בגין כך.
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7.2

למועמד לזכייה לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי עורכת התחרות בגין אירוע,
נזק ,הוצאה או הפסד שיג רם לו או למי מטעמה ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם
התחרות לרבות עם עלייתו לשלב חצי הגמר.

7.3

המועמדים לזכייה שעלו לשלב חצי הגמר יציגו את המוצרים שלהם ,במסגרת אירוע
חצי הגמר שייערך ביום  ,2.1.2019בפני קהלים רלוונטיים לדעת עורכת התחרות
לרבות נציגים מקרנות הון סיכון ומשקיעים .לכל מועמד לזכייה יינתן פרק זמן של 5
דקות להצגת המוצר במסגרת ה ,"Pitch" -ו 3-דקות נוספות למענה על שאלות ,ככל
שיהיו.

7.4

המוצרים מטעם המועמדים לזכייה ירוכזו וידורגו על ידי קהל הנוכחים בחצי הגמר,
בהתאם לשיקול דעתם המוחלט ,באמצעות האפליקציה הייעודית ,על פי
הקריטריונים המפורטים כדלקמן (בנוסף לאפשרות לציין הערות כלליות):
7.4.1

חדשנות טכנולוגית לעומת חדשנות פונקציונלית;

7.4.2

השפעה על תעשיית ה;healthcare-

7.4.3

איכות ,ניסיון וידע של הצוות;

7.4.4

מודל עסקי;

7.4.5

נתח שוק ואפשרות צמיחה;

7.5

 6המועמדים לזכייה אשר זכו לניקוד המצטבר הגבוה ביותר ,בהתאם לקריטריונים
המפורטים בסעיף  7.4לעיל ,ידורגו ראשונים ויעלו לשלב הגמר ,ולמשתתף לא תהא
כל טענה ,דרישה או תביעה כנגדם או כנגד עורכת התחרות בגין כך.

7.6

עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים והליך בחירת
המועמדים לזכייה אשר יבחרו לעלות לשלב הגמר כמפורט בסעיף  7זה ,לרבות להוריד
ו/או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה.

מהלך שלב הגמר וההשתתפות בו
8.1

המועמדים לזכייה שעלו לשלב הגמר יציגו את המוצרים במסגרת כנס
 2019 DigitalHealth.ilשיערך ביום  30.1.2019במלון הילטון תל אביב .לכל מועמד
לזכייה שעלה לשלב הגמר יינתן פרק זמן של  5דקות להצגת המוצר במסגרת ה-
"."Pitch

8.2

המוצרים מטעם המועמדים לזכייה שהוצגו בשלב הגמר ירוכזו וידורגו על ידי קהל
הנוכחים בכנס  2019 DigitalHealth.ilוועדת השופטים באמצעות האפליקציה
הייעודית ,על פי התרשמות כללית (טווח ניקוד של  1-5נקודות) ,בהתאם לשיקול
דעתם המוחלט .המועמד לזכייה אשר זכה לניקוד הגבוה ביותר ידורג ראשון ,יוכרז
כזוכה בתחרות ויזכה בפרס.

8.3

עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת
הזוכה כמפורט בסעיף  8זה ,לרבות להוריד ו/או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או
הבחירה.

תוצאות שלב הגמר – הפרסים
9.1

למועמד לזכייה אשר יוכרז כזוכה בשלב הגמר ,בהתאם לאמור בסעיף  8לעיל ,יוענק
הפרס ,והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של קהל הנוכחים בכנס

 2019 DigitalHealth.ilוועדת השופטים ,ולאף משתתף לא תהא כל טענה ,דרישה או
תביעה כנגדם או כנגד עורכת התחרות בגין כך.
9.2

תיאור הפרס בתקנון זה או בכל פרסום אחר של עורכת התחרות הינו לשם המחשה
בלבד ,והוא אינו מחייב את עורכת התחרות או מי מטעמה.

9.3

לעורכת התחרות ,שיקול הדעת הבלעדי ,לקבלת כל החלטה בקשר עם הענקת הפרס,
ובכלל זה ,קביעת מועד הענקת הפרס ,מועד מימוש הפרס ,וכן את משך הפרס ,וכל
פרט נוסף בנוגע לפרס ולזוכה לא תהא כל דרישה ,תביעה או טענה בגין כך.

9.4

עורכת התחרות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב ,לשנות או להחליף
את הפרס בפרס חלופי או שווה ערך ,ובכלל זה לשנות את יעד הטיסה כמפורט בתקנון
זה או כל פרט אחר בקשר לפרס ,ולזוכה לא תהא כל דרישה ,תביעה או טענה בקשר
לכך.

9.5

במקרה שזכייתו בפרס של אחד המועמדים לזכייה תיפסל ,רשאית ועדת השופטים
להעביר את הזכאות לפרס למועמד לזכייה אחר או שלא להעניק את הפרס כלל,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9.6

המשתתפים מצהירים ,מסכימים ומאשרים כי בעצם השתתפותם בתחרות ידוע להם
שעורכת התחרות שומרת על זכותה לשנות ,בכל עת ,את הפרס ,שוויו או כל פרט אחר
בנוגע לפרס ,או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים או להוסיף פרסים על האמורים,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה בעמוד התחרות.

9.7

הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית ,ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה
כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום .הפרס (כולו או חלקו) אינו ניתן להחלפה או להמרה,
לרבות בכסף ,בשווה כסף או בכל דרך אחרת .למען הסר ספק ,הזוכה אינו רשאי
להחליף או לשנות את יעד הטיסה או את מועד הטיסה כמפורט בתקנון זה.

9.8

עורכת התחרות או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאיכות או לטיב
הפרס ,אי תקינות או אי התאמה של הפרס ,אספקת הפרס ,המועדים והתנאים
לאספקת הפרס ,תוצאות מימוש הפרס או אי מימושו ,או לכל פרט אחר בקשר עם
הפרס ,ולא תישא בכל אחריות בגין אירוע ,נזק ,הוצאה או הפסד שיגרם לזוכה או למי
מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות נזקים כלכליים ,גופניים או אחרים בקשר עם
הפרס או עם מימושו או אי מימושו מכל סיבה שהיא ,ולזוכה או למי מטעמו לא תהיה
כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי עורכת התחרות או מי מטעמה בגין כך.

9.9

הפרס ,אספקתו ומועד אספקתו ,טיבו ואיכותו ,ותקינותו ,הם באחריות הבלעדית של
היצרן ,היבואן ,המשווק או הספק ,בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ"ל.

 9.10הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה .הוצאות נוספות ,לרבות כל מס,
ניכוי או דרישה לתשלום אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול) יחולו על הזוכה בלבד,
ויהיו תנאי לצורך מימוש הזכייה וקבלת הפרס .עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר
לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על פי הדין ,את פרטי הזוכה או ניכוי מס במקור.
עורכת התחרות לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 9.11האחריות למימוש הפרס וכל הכרוך בכך ,ובכלל זה הוצאת כל האישורים או ההיתרים
הנדרשים ,לרבות ויזה (ככל שנדרש) ,דרכון בר תוקף וביטוח נסיעות ,יחולו על הזוכה
בלבד ,ולא תהיה לזוכה כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי עורכת התחרות או מי
מטעמה בקשר לכך.
 9.12עורכת התחרות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה או לבטל את הזכייה בו,
לבטל את התחרות ,כולה או חלקה ,בכל מקרה של חשש ,כי משתתף או משתתפים,

לרבות המועמד לזכייה או הזוכה ,במישרין או בעקיפין ,פעל או פעלו (לפי העניין)
בניגוד להוראות תקנון זה ,בחוסר תום לב או ביצע או ביצעו (לפי העניין) מעשה עבירה
או מעשה שאינו כדין ,בקשר עם השתתפותם בתחרות ,על כל שלביה ,והכל לפי
החלטתה של עורכת התחרות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה ,דרישה או טענה כנגד
עורכת התחרות בגין כך.
.10

שימוש בפרטי המשתתפים והעברה ,משלוח והצגה של תכנים מסחריים
 10.1פרטיהם של המשתתפים בתחרות (ובכלל זה של המועמד לזכייה והזוכה) ,לפי תקנון
זה ,יישמרו במשרדי עורכת התחרות ,אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות
הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה ,כמפורט בתקנון בעמוד התחרות.
 10.2בהשתתפות בתחרות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת לעורכת התחרות
לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת התחרות בכל דרך שהיא,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות לצורך עשיית פרסומים והצגת מידע על ידי עורכת
התחרות או מי מטעמה (כולל מידע מסחרי ופרסומי) ,בהתאם להוראות הדין ,לרבות
חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-
 10.3עורכת התחרות שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או הזוכה כפי
שנקלטו במסגרת ההשתתפות בתחרות בכל ערוצי התקשורת ובדרכים שונות ,לרבות,
אך לא רק ,פרסומים בעיתונות הכתובה ,בניוזלטרים ,בטלוויזיה ,ברדיו ,ב-
 ,Facebookב Linkedin-וברשתות חברתיות אחרות ו/או באתרי אינטרנט אחרים
(לרבות בעמוד התחרות) והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10.4למשתתף לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד עורכת התחרות בקשר עם
השימוש בפרטים או במידע אשר מסר המשתתף במסגרת התחרות ,לרבות פרסומם.
 10.5למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי משתתף בתחרות לא יהיה זכאי לתשלום ,לתגמול,
לשכר או לפיצוי מכל סוג שהוא במקרים בהם יעשו שימוש בפרטיו על ידי עורכת
התחרות ,לרבות לצורך פרסומים.
 10.6בעצם השתתפותם בתחרות ,מסכימים כל המשתתפים )1( :למסור לעורכת התחרות
את פרטיהם המלאים ולהתראיין בעניין זכייתם בתחרות זו; ( )2כי עורכת התחרות
תהיה רשאית לסקר ,לפרסם ,לצלם ולעשות כל שימוש אחר ,בהתאם לקביעתה
ובכפוף לכל דין ,בשמותיהם ,בפרטיהם ,תמונתם או עובדת זכייתם בפרס באמצעי
התקשורת השונים לרבות טלוויזיה ,עיתונות ,רדיו ,ב ,Facebook -בLinkedin-
וברשתות חברתיות אחרות ו/או באתרי אינטרנט אחרים ,ניוזלטרים ,ללא תשלום
וללא כל מגבלה ,לרבות מגבלת זמן ,ובכל לשם פרסום ,יחסי ציבור וקידום מכירות
או לשם מטרה אחרת ,כפי שייקבע ע"י עורכת התחרות.
 10.7המשתתפים מוותרים ,ללא תמורה ,על כל זכות או טענה בנוגע לשימוש בתמונותיהם,
שמותיהם או בפרטיהם לטובת עורכת התחרות ,במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות
זו או תחרויות אחרות .למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי להטיל חובה
כלשהי על עורך התחרות לפרסם את תמונות ,שמות ,מוצרים ,פרטי ו/או עובדת
הזכייה של הזוכה.
 10.8עורכת התחרות תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים ,פרסומים
וצילומים כמפורט לעיל (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
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אחריות
 11.1ההשתתפות בתחרות ,על כל שלביה ובכל הכרוך בה ,הינה באחריותו הבלעדית של כל
משתתף.
 11.2עורכת התחרות או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן לכל אירוע ,נזק ,הוצאה,
הפסד מכל מין וסוג שהוא ,הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש) ,שיבוש
או כל פגם אחר שיגרם למשתתפים ,למי מטעמם או לצד שלישי ,במישרין או בעקיפין,
בכל בנוגע לתחרות או לפרס ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל הקשור לאופן
ביצוע התחרות ,אופן בחירת הזוכה ,לאופן מימוש הפרס ולנותני השירותים הקשורים
בכך ,ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי
עורכת התחרות או מי מטעמה בכל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בתחרות.
 11.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה ,כל משתתף מוותר בזה ,באופן בלתי חוזר,
על כל זכות תביעה ,טענה או דרישה בקשר עם השתתפותו בתחרות או בגין כל נזק
ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בתחרות או בזכייתו בפרס.
 11.4עורכת התחרות או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של
משתתף כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף או מכשל או פגם אחר כלשהו
במערכת התחרות בה נקלטו פרטי המשתתף ,ואשר כתוצאה מהם נמחקו ,הושמדו או
שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם ,לרבות עובדת השתתפותו בתחרות ,מועד
השתתפותו וכיוצ"ב.
 11.5המשתתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,וישפה או יפצה את עורכת התחרות,
עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל
נזק (לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה
במוניטין) ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה ,מכל מין וסוג ,שייגרמו להם ,ובכלל
זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט ,עקב הפרה ,במישרין או בעקיפין ,של הוראה
מהוראות תקנון זה ,הוראה מהוראות כל דין או כל זכות צד שלישי.
 11.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,עורכת התחרות לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל
נזק ,אובדן או פגיעה שיגרמו למשתתף או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה או אי קיום
הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתתף ,לרבות בגין מימוש
זכייתו .המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות בגין כל דמי נזק או הוצאה
שתחויב בה בקשר לתחרות כאמור ,לרבות בגין כל הוצאה שתישא בה עקב תביעה
שתוגש כנגדה בבית המשפט או כל פשרה שתתפשר בה ,ובשל הצורך להתגונן כנגד
תביעה כאמור.
 11.7מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר ,כי עורכת התחרות לא תישא באחריות
במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ,לרבות מחלוקת עם צד שלישי
כלשהו בקשר עם התחרות או הפרס.
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שונות
 12.1עורכת התחרות תהיה האחראית הבלעדית ,לביצוע כל שלב משלבי התחרות ,ובכלל
זה פרסום התקנון ,פרסום תוצאות התחרות והענקת הזכאות לשלב חצי הגמר והגמר,
בכפוף לאמור בתקנון זה .כמו כן ,תטפל עורכת התחרות בפניות הציבור למידע או
לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של התחרות.
 12.2תוצאות התחרות או כל עניין הנוגע אליהן תהיינה סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות
לערעור.

 12.3למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה ,מובהר ,כי לעורכת התחרות
מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לתחרות ,וכן כי עורכת התחרות תהא
המכריעה ,המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לתחרות ,ובכלל זה עורכת
התחרות תקבע את כללי וחוקי התחרות ,את תקופת התחרות ואת זהות המועמדים
לזכייה (לרבות המועמד החלופי כהגדרתו להלן) ,את מועד התחלת וסיום השתתפות
המשתתפים בתחרות.
 12.4מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין ,עורכת התחרות תהא רשאית שלא
להעלות את המועמד לזכייה לשלב חצי הגמר או לשלב הגמר או לבטל את המועמדות
לזכייה או הזכייה ,בכל מקרה של חשש ,כי משתתף או משתתפים ,לרבות המועמד
לזכייה ,במישרין או בעקיפין ,פעל או פעלו (לפי העניין) בחוסר תום לב או ביצע או
ביצעו (לפי העניין) מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות ,למניעת ספק ,מעשה
המהווה הפרה של הוראות תקנון זה) ,בקשר עם השתתפותו או השתתפותם (לפי
העניין) בתחרות ,והכל לפי החלטתה של עורכת התחרות .למניעת ספק ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי משתתף או מועמד לזכייה יפסל בכל מקרה בו
עורכת התחרות תסבור ,כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף זה .במקרה כאמור,
המשתתף ,או המועמד לזכייה ,יהא מנוע מלהשתתף בהמשך התחרות ,והכל בהתאם
לקביעת עורכת התחרות.
 12.5במידה ומועמד לזכייה או מועמד לזכייה שעלה לשלב הגמר לא יאותר ,יימצא כי הוא
אינו זכאי לעלות לשלב חצי הגמר או הגמר (לפי העניין) או לא עמד בתנאי הכשירות
להשתתפות בתחרות – והכל לפי הוראות תקנון זה (להלן" :המועמד הפסול") ,עורכת
התחרות תהיה זכאית ,לפסול אותו ולהעלות לשלב חצי הגמר או לשלב הגמר (לפי
העניין) משתתף אחר אשר דורג אחרי המועמד הפסול (להלן" :המועמד החלופי
לזכייה") או שלא להעלות כלל משתתף במקומו ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 12.6למניעת הספק ,מובהר ,כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד
החלופי לזכייה.
 12.7עורכת התחרות תכריע בכל מחלוקת או עניין בקשר עם התחרות ,לרבות במקרה של
הפרת התקנון ,ובכלל זאת פסילת משתתפים ,ובכל מקרה של אי הבנה ,ספק או קושי,
בקשר עם התחרות לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה או בקשר עם הפרתו .הכרעות,
החלטות וקביעות עורכת התחרות כאמור בתקנון זה ,תהיינה סופיות ,מוחלטות ואינן
ניתנות לערעור ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה כנגד עורכת
התחרות או מי מטעמה.
 12.8עורכת התחרות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ,להפסיק או
לבטל את התחרות או את התחרות ,לשנות את תנאי תקנון זה ,לשנות את תנאי
התחרות או התחרות וההשתתפות בהם ,להאריך או לקצר את תקופת התחרות או
התחרות או מועדים אחרים ו/או את מספר המועמדים לזכייה שייבחרו בתחרות ו/או
מספר הזוכים שייבחרו בתחרות ו/או את הפרס ,לרבות במקרה בו יתברר ,כי חלו
תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת
להשתתף בתחרות ו/או בתחרות ,ובכלל זה ,תקלה טכנית ,כשל מכאני ו/או טעות אנוש
(להלן" :הגורם המשבש") ,לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת התחרות ו/או
במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בתחרות ו/או בתחרות
ו/או מכל סיבה אחרת.
 12.9כל משתתף מסכים בעצם ביצוע ההרשמה לתחרות ,כי בכל מקרה בו יחול ביטול או
שינוי כאמור בסעיף  12.8לעיל ,לא יהיו למשתתף כל טענה ,תביעה או דרישה בקשר
עם ביטול או שינוי זה כלפי עורכת התחרות או מי מטעמה .עורכת התחרות תפרסם
את דבר הביטול או השינוי (לפי העניין) בעמוד התחרות או בכל דרך אחרת שתמצא

לנכון ,לפי החלטתה .למניעת הספק ,מובהר ,כי ביצוע כל ביטול או שינוי כאמור ייראה
כתוספת או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
 12.10כל משתתף ,בעצם השתתפותו בתחרות ,מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות
בתחרות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ,לרבות עמוד התחרות,
תוכנות ומערכות שונות שבאמצעותן מתנהלת התחרות (להלן יחד" :המערכות") ,על
כל מרכיביהם .עורכת התחרות לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט
והמערכות על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן
שירותי האינטרנט או לנזקים כלשהם ,ישירים או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות או
עקיפות ,שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בתחרות בגין שיבושים ו/או
הפרעות כאמור .במקרה של תקלה כאמור עורכת התחרות תהיה רשאית לבטל את
התחרות או לשנות את מועדם ,וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ,והכל מבלי
שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל
טענה ,תביעה או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות ,תקלה ,איחור ,כשל טכני או אחר,
ובכלל זה אי קליטת פרטיו (כולו או חלקו) ו/או מניעת השתתפותו בתחרות.
 12.11על אף מאמצי עורכת התחרות ,עשויים להתרחש טעויות ,שיבושים ,הפרעות או
תקלות ,לרבות שיבושים במערכות תקשורת ,מחשוב ורשת האינטרנט והמערכות,
כאמור בסעיף  12.10לעיל ,בכל שלב משלבי התחרות ,מכל סיבה שהיא ,לרבות ,אך
לא רק ,טעות אנוש .בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף לפטור את עורכת
התחרות או מי מטעמה מכל טענה ,דרישה או תביעה בגין אירוע ,נזק ,הוצאה או הפסד
שיגרם לו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם הטעויות ,השיבושים ,ההפרעות או
התקלות הללו או באשר לפעולות שתנקוט עורכת התחרות ,אם תבחר לעשות כן,
בקשר עם הטעויות ,השיבושים ההפרעות או התקלות הללו ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי,
שיפוי או סעד.
 12.12מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע
או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות ,בכל מקרה של שיבוש ,הפרעה או
תקלה טכנית בעמוד התחרות ,עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר
האלקטרוני  .sivan.hakmon@il.ey.comעל המשתתף לפרט את פרטי התקלה,
השיבוש או ההפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו .למניעת ספק ,מובהר כי אין באמור
בסעיף זה לעיל כדי להטיל על עורכת התחרות או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש,
הפרעה או תקלה טכנית בתחרות רשת האינטרנט ,וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי
להטיל על עורכת התחרות חובה למתן מענה ,פיתרון לשיבוש ,להפרעה או לתקלה
הטכנית בעמוד התחרות באינטרנט.
 12.13מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף כי
כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכיוצא בזאת ,אשר מקורם ,בין היתר ,בכוח עליון ,מלחמה
(לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל) ,שביתה ,פיגועים,
אסונות טבע ,וכן כל ביטול או שינוי בתקופת התחרות ,אשר אינם תלויים בעורכת
התחרות ,לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה ,ולא
יזכו את המשתתף בכל סעד ,זכות ,תרופה ,טענה ,דרישה או תביעה כנגד עורכת
התחרות או מי מטעמה.
 12.14בכל מקרה בו יפר משתתף (לרבות מועמד לזכייה וזוכה) את הוראות תקנון זה ,לרבות
אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בתחרות לפי הוראות תקנון
זה או כי הפר את תנאי תקנון זה ,כולן או חלקן ,או הפר הוראות כל דין או כי לא היה
זכאי לעלות לשלב חצי הגמר או הגמר או לא היה זכאי לזכות בפרס ,עורכת התחרות
תהא רשאית לבטל את השתתפותו או את עלייתו לשלב חצי הגמר או הגמר או את
זכייתו בפרס (לפי העניין) ,בהתאם לקביעתה ,ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה

כל טענה ,דרישה או תביעה בגין כך ,וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של עורכת
התחרות על פי כל דין.
 12.15כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני מסחר
וסודות מסחריים ,ככל שישנם ,הנם רכושה הבלעדי של עורכת התחרות או של צדדים
שלישיים אחרים ,שעורכת התחרות קיבלה מהם רישיון שימוש כדין .זכויות אלו חלות
בין השאר על כל תוכנה ,קוד מחשב ,קובץ גרפי ,שמות וסמלים מסחריים (לוגו) ,טקסט
וכל חומר אחר הכלול בתחרות .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד
שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של עורכת התחרות בכתב ומראש.
 12.16הדין החל בכל הנוגע לתחרות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל .סמכות
השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לתחרות
ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
 12.17במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית
או בלתי תקפה ,אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון או חלקי אותה הוראה
שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
 12.18למען הסר ספק ,תקנון התחרות הינו לצורכי תחרות שיווקית גרידא ,ולא ייחשב
כתחרות כהגדרתה בסעיף  224לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-וזאת עקב העובדה ,כי
הזכייה אינה תלויה בגורל.

אנו מברכים אתכם על השתתפותכם בתחרות ומאחלים לכם בהצלחה!

