
 תקנון פעילות

P&G Ventures Innovation Challenge In Israel  

 כללי

מעבדות "ל.א. חברת בישראל. P&G Ventures של החדשנות לאתגר הבאים ברוכים .1            

התחרות על בזאת מכריזה התחרות") "עורך או ("החברה" 515692440 ח.פ. בע"מ",             חדשנות

המצטיין המיזם לבחירת "משתתפים") או ("מועמדים" ומיזמים חברות בין שתערך            שבכותרת,

("נותן Procter & Gamble חברת בחסות מתקיימת התחרות "הפעילות"). או            ("התחרות"

  החסות").

בתקנון להלן המפורטים והקריטריונים הסף לתנאי עת בכל כפופה בתחרות ההשתתפות .2            

של הבלעדי דעתם שיקול פי על תהיה דירוגם וכן בה הזוכים בתחרות, המועמדים בחירת                זה.

  עורך התחרות,  השופטים שמינה לשיפוט בתחרות וכן נותן החסות ("השופטים").

החלטתם את לנמק חייבים יהיו לא החסות, נותן לרבות השופטים, או התחרות              עורך

 ושיקוליהם בנוגע לתהליך הבחירה. החלטתם היא סופית ומוחלטת ולא ניתן יהיה להשיג עליה.

(כהגדרתו התחרות באתר נמצא נוסף מידע וכלליה. התחרות נהלי את מפרט זה תקנון .3              

סוג מכל אחר, פרסום כל ובין התקנון הוראות בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל                  להלן).

משתתפי בין החוזיים היחסים את להסדיר נועד התקנון יגברו. זה תקנון הוראות              שהוא,

לתחרות הרישום בה. וההשתתפות לתחרות הנוגע בכל התחרות, עורך לבין            התחרות

התחרות ממשתתפי מבקשים אנו לכן התקנון, לתנאי הסכמה על מעידים בה             וההשתתפות

 לקרוא אותו בעיון רב.

התחרות את מדיה ובכל דרך בכל לפרסם הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, החברה .4              

התחרות, עורך של הבלעדי דעתו לשיקול מסור כאמור ידיעה או פרסום כל תוכן               ופרטיה.

 בשיתוף נותן החסות.

יהיה והוא התחרות עורך ויפרסם שיקבע במועדים ויסתיימו יחלו בה שלב וכל התחרות .5              

התחרות של העיקריים מועדיה בתחרות. שלב כל של מועדו את להקדים או לדחות               רשאי

 מפורטים בתקנון זה.

שיפרסם ובלבד עת, בכל - בה חלק כל או כולה - התחרות את להפסיק הזכות התחרות                  לעורך

התחרות כללי את לשנות הזכות התחרות לעורך התחרות. באתר מתאימה הודעה כך              על

הודעה כך על שתפורסם ובלבד זה, בתקנון שנקבעו כפי התחרות), שלבי רק, לא אך                (לרבות,

  מראש באתר התחרות.

עורך המשתתפים. של הבלעדית באחריותם תהא שלביה, כל על בתחרות, ההשתתפות .6            

רק לא אך (לרבות מטעמם מי וכל התחרות, אתר מפעילי החסות, נותן השופטים,               התחרות,

סוג מכל עקיף, או ישיר נזק, לכל באחריות יישאו לא אחר) תפקיד בעל וכל מנהלים                 עובדים,

השתתפותם אי ו/או השתתפותם עם בקשר ו/או עקב מהמשתתפים למי שייגרם             כלשהו,

 בתחרות.

בתחרות. להשתתף רשאים אינם אלה כל של משפחותיהם ובני החסות נותן החברה, עובדי .7              

 לעניין סעיף זה, כ"בן משפחה" ייחשב בן/בת-זוג, הורה, ילד/ה, אח או אחות.



בכתובת התחרות, באתר עת בכל לעיון מצוי יהיה זה תקנון של ביותר העדכני הנוסח .8               
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כדין זו תחרות של ודינה פרס ומתן משתתפים בין בחירה שעניינן הוראות כולל זה תקנון .9                

כל עליו. חלה התשל"ג-1973 כללי), (חלק החוזים לחוק 33 סעיף והוראת ציונים, למתן               חוזה

כל משפט. בבית לדיון נושא תהיה לא התחרות, במסגרת שתתקבל החלטה בכל              הכרעה

זה בעניין טענה כל להישמע תוכל ולא זה, בסעיף לאמור שמודע כמי מוחזק בתחרות                משתתף

 ולרבות טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.

נותן התחרות, עורך את פוטר הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר מסכים, בתחרות המשתתף .10              

את וכן אחר) תפקיד בעל וכל מנהלים עובדים, רק לא אך (לרבות מטעמם מי וכל                 החסות

ניהולה לתחרות, בעקיפין או במישרין הקשורה דרישה או תביעה טענה, מכל             השופטים,

 ותוצאותיה.

עובדיהם, החסות, נותן התחרות, עורך את ולשפות לפצות מתחייב בתחרות המשתתף .11            

הראשונה, דרישתם עם מיד השיפוי"), ("מקבלי השופטים את וכן הנ"ל מטעם ומי              מנהליהם

עו"ד שכ"ט משפט, הוצאות (לרבות דרישה או תביעה הוצאות, אובדן, הפסד, נזק, כל               בגין

מי או המשתתף, מצד הפרה כל בשל מהם, חלק כל או השיפוי, מקבלי כלפי שהופנתה                 ומע"מ)

 מטעמו, במעשה או במחדל, במישרין או בעקיפין, את הוראות תקנון זה או הוראות כל דין.

 תנאי התחרות

התחרות, באתר ופרטיה התחרות קיום דבר את יפרסמו החסות נותן ו/או התחרות עורך .12              

החסות נותן ו/או התחרות עורך בתחרות. חלק לקחת למשתתפים ויקראו דעתם, שיקול              לפי

 רשאים לפנות לחברות ומיזמים, על מנת לעניין אותם בהשתתפות בתחרות.

בכתובת בלבד, התחרות אתר באמצעות תתבצע לתחרות ההרשמה .13         

מלוא ומסירת ההרשמה הליך השלמת על-ידי התחרות"), ("אתר /https://pgv.fusionlabs.la         

ניתן יהיה לא במפורש. יסומנו הרישום בטופס החובה שדות ההרשמה. בטופס הנדרש              המידע

 להשלים את ההרשמה ללא מסירת המידע שיתבקש בשדות אלה.

ביום תסתיים ההרשמה .8:00 בשעה ,22.02.2021 ביום להרשמה תיפתח התחרות .14           

לא שלהם ההשתתפות שטופסי משתתפים הרישום"). ("תקופת 24:00 בשעה 12.03.2021          

לא הרישום, תקופת במהלך התחרות, אתר באמצעות ותקין, מלא באופן התחרות לעורך              יוגשו

של קליטה אי בגין אחריות כל תהיה לא התחרות לעורך בתחרות. ולהשתתף חלק לקחת                יוכלו

  פרטי המשתתפים, לרבות ככל והדבר נבע בתקלה במערכותיו.

שהם תאגידים או ומעלה, 18 בני פרטיים משתתפים רק להשתתף רשאים בתחרות .15             

(להלן: במצטבר הבאים לקריטריונים שעונים בישראל, המאוגדות הזנק/טכנולוגיה          חברות

  "תנאי הסף"):

  ❖ חברות שגייסו עד 3 מיליון דולר ארה"ב נכון ליום פתיחת ההרשמה;

  ❖ חברות שנוסדו לכל המוקדם בשנת 2015;

 ❖ מיזמים מבוססי טכנולוגיה.

 ❖ מוצר צריכה פיזי
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אתר כתובת מלא, שם ופעילותו: למיזם ביחס הבאים הפרטים את למסור יתבקשו              המשתתפים

רקע המיזם, על מצגת הון, גיוס היקף הקמה, שנת ומייל), (טלפון התקשרות פרטי               האינטרנט,

  אודות הטכנולוגיה והמיזם ופרטים נוספים לפי שיקול דעת עורך התחרות, אם יידרשו.

בקריטריונים עמידתם למידת ביחס מידע ההרשמה בטופס לפרט המשתתפים יתבקשו            בנוסף,

("הקריטריונים"). בתחרות המשתתפים ובחירת סינון מיון, ייקבעו לפיהם להלן,           המפורטים

 הקריטריונים לתחרות יהיו כדלקמן (ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעת עורכי התחרות):

התחרות▪ באתר שפורסמו כפי ,PGV Focus areas ל- המיזם של הפתרון התאמת              מידת
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 הצוות.▪

  יתרון תחרותי, חדשנות וטכנולוגיה.▪

  השוק והפוטנציאל העסקי.▪

  התרשמות כללית.▪

פי על הקריטריונים וביתר לעיל הסף בתנאי העומדים למשתתפים רק מיועדת התחרות .16             

  תקנון זה ואתר התחרות.

עורך ובקריטריונים. הסף בתנאי המשתתפים עמידת את לבחון הזכות התחרות לעורך .17            

לצורך שיידרש נתון או מסמך כל הצגת מהם, כל או מהמשתתפים, לדרוש רשאי               התחרות

משתתף מצד פעולה שיתוף חוסר כאמור. בקריטריונים או הסף בתנאי עמידתם             בחינת

דעתו שיקול לפי הכול בפעילות, השתתפותו להפסקת ויביא יכול הנדרשים הנתונים             במסירת

  הבלעדי של עורך התחרות.

השתתפות טפסי את ימלא הסף, בתנאי ועומד בתחרות להשתתף המעוניין תאגיד או אדם .18              

לא בלבד. התחרות אתר ובאמצעות הרישום תקופת במהלך לעיל, כמפורט התחרות             באתר

  יתאפשר רישום לתחרות בדרך או באמצעי אחר.

 מהלך התחרות

עורך של דעתו לשיקול בכפוף להלן, המפורטים לשלבים בהתאם תיערך התחרות .19            

 התחרות.

"טופס ולשלוח למלא המשתתפים יתבקשו לתחרות ההרשמה במעמד - לתחרות הרשמה .20            

ניתן לא לעיל. כמפורט לקריטריונים, התייחסות ובו שאלון הכולל להשתתפות",            הרשמה

  להירשם יותר מפעם אחת.

לשלב העוברים המשתתפים ובחירת הרישום טפסי וסינון בדיקת - הראשוני הסינון שלב .21             

התחרות, לצרכי שתוקם שיפוט וועדת התחרות עורך ידי על יעשה התחרות של השני               הסינון

ומידת הסף לתנאי התאמה פי על היתר, בין ויבוצע, הבלעדי, דעתם שיקול לפי החסות נותן                 וכן

הסינון לשלב שיעברו המשתתפים ייבחרו זה בשלב לעיל. המפורטים בקריטריונים            העמידה

 השני.

את יציגו הראשוני הסינון שלב את שיעברו המועמדים - הגמר) (חצי השני הסינון שלב .22               

כ-15 לבחור יתבקשו ההרשמה בטפסי הנתונים עם יחד אשר השופטים. צוות בפני              המיזם
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היתר בין הבלעדי, דעתו שיקול לפי התחרות עורך ידי על שייקבע אחר מספר כל (או                מועמדים

בהתאם לכמות המשתתפים שנרשמו לתחרות).

בקריטריונים התחשבות תוך דעתם, שיקול לפי הנבחרים למועמדים ניקוד יעניקו           השופטים

ויהיו הגמר לשלב יעלו השופטים ידי על ביותר הגבוה הניקוד את שיקבלו המועמדים              לעיל.

.("  המועמדים הסופיים לזכייה בתחרות ("המועמדים הסופיים

עורך ידי על שייקבעו לשינויים (בכפוף 20:00 בשעה ,15.04.2021 ביום יתקיים הגמר חצי              שלב

התחרות לפי שיקול דעתו) במקום שיקבע מראש, בהתאם להנחיות בעניין נגיף הקורונה.

אם בין אישי, עניין או עניינים ניגוד להם יש בהם מועמדים בדירוג חלק ייקחו לא שופטים .23                

באופן ישיר או עקיף.

השופטים הסופיים המועמדים מבין - הזוכה) ובחירת הגמר (שלב השלישי הסינון שלב .24            

יבחרו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, את הזוכים בתחרות, כמפורט להלן:

חלופי מועד כל (או 20:00 בשעה ,6.04.2021 ביום תתקיים בתחרות הזוכים בחירת .24.1            

החסות, נותן התחרות, עורך נציגי בהשתתפות התחרות), עורכי ידי על           שייקבע

ומשתתפים נוספים, לפי שיקול דעתו של עורך התחרות.

דעתם, שיקול לפי הסופיים, המועמדים את ידרגו השופטים המצגות, הצגת לאחר .24.2           

לרבות תוך התחשבות בקריטריונים שנקבעו לעיל.

התחרות, שלבי בכל נוספים, רלבנטיים פרטים או המועמדים, התחרות, ופרסום סיקור .25           

לעורך בזאת מאשרים התחרות משתתפי התחרות. עורך של הבלעדי דעתו שיקול לפי             יהיה

צילומיהם לרבות מצוותם, מי או התחרות, משתתפי בשמות להשתמש החסות ונותן            התחרות

ומידע שמסרו במסגרת התחרות, במסגרת פרסומים מטעמם, לרבות פרסומים שיווקיים.

ייבחרו אשר משתתפים של נוספים ופרטים שמותיהם לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .26            

בהיקף וזאת השונים, המדיה בערוצי יפורסמו בתחרות, סופיים וכמועמדים נבחרים           כמועמדים

ובמקום על פי שיקול דעתו של העורך.

בתחרות, הזוכים של נוספים ופרטים שמותיהם לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .27           

יפורסמו בערוצי המדיה השונים, וזאת על פי שיקול דעתו של עורך התחרות.

הסכמתם את המשתתפים נותנים ההשתתפות, טפסי ומשלוח לתחרות הרישום בעצם .28          

מי וכל המשתתפים של ותמונות פרטים לפרסום ובפרט לעיל 27 - 25 בסעיפים כאמור               לסיקור

אתרי רדיו, עיתונות, טלוויזיה, לרבות אחרים, תקשורת אמצעי מצד לסיקור ולרבות            מטעמם

אינטרנט ורשתות חברתיות.

הזכייה בתחרות

29. לזוכה במקום הראשון בתחרות יינתן הפרס כדלקמן מנותן החסות:

1Fusion LA-ללא אקווטי) בסך 10,000$ מ מענק (.
עשר שעות ייעוץ משפטי ופטנטים מפירמת פרל כהן בשווי 2.2,500$.

לכל המועמדים (לא כולל המקום הראשון) שיגיעו לגמר יינתן פרס כדלקמן מנותן החסות:

ארבע שעות ייעוץ משפטי ופטנטים מפירמת פרל כהן בשווי 11,000$.



  כל מס החל בגין הפרס, ככל וחל, יחול על המשתתף לבדו.

בלתי שימוש רישיון החסות, ולנותן התחרות, לעורך בזאת מקנים בתחרות המשתתפים .30            

בתשלום צורך וללא משנה, רישיונות לתת זכות לרבות ובמקום, בזמן מוגבל בלתי              חוזר,

התחרות. במסגרת יוצגו או יימסרו שיוגשו, וסוג, מין מכל מידע, או תוכן בכל כלשהם,                תמלוגים

דעתם שיקול לפי השונים, המדיה בערוצי לפרסם, הזכות החסות ולנותן התחרות             לעורך

מי אל שיועברו – מהם חלק או טקסטים סרטונים, תמונות, ולרבות ומידע, פרטים               הבלעדי,

יעשו שהנ"ל שימוש לכל הסכמתם את מראש מביעים והמשתתפים מהמשתתפים,            מהם

 בחומרים כאמור, לרבות לצרכיהם השיווקיים.

ו/או דין כל פי על הנדרשות הזכויות מלוא בעלי הם כי ומצהירים, מתחייבים המשתתפים .31               

במסגרת החסות לנותן ו/או התחרות לעורך ידם על שיועברו ובחומרים בתוכן במידע,              הסכם

  השתתפותם בתחרות.

זכויות אחרים בחומרים ו/או בטקסטים ו/או בסרטונים ו/או בתמונות ו/או במידע שיש              ככל

של הכתובה הסכמתם את מראש להשיג המשתתפים מתחייבים כלשהם, שלישיים            לצדדים

כאמור התחרות במסגרת החסות נותן ו/או התחרות עורך ידי על שימוש לכל הזכויות               בעלי

עפ"י מטעמם, מי וכל החסות נותן ו/או ו התחרות עורך את ולשפות לפצות ומתחייבים                לעיל

ככל ראשונה דרישה עם אלו חומרים ו/או במידע שימוש בגין גם לעיל, 11 סעיף                הוראות

מטעמם מי ו/או החסות נותן ו/או התחרות עורך שעשו השימוש כנגד טענות              שתועלינה

 בחומרים.

ותכנים מידע יכללו לא תחרות במסגרת שימסור תוכן או מידע כל כי ומאשר מצהיר                המשתתף

  בלתי חוקיים, לרבות ולמען ההמחשה בלבד -

  כל תוכן ו/או מידע שהוא שקרי, מטעה או מסולף.▪

זכויות▪ לרבות - אותן מפר או אחרים, של קנייניות בזכויות הפוגע מידע ו/או תוכן                כל

 יוצרים, פטנטים או סימני מסחר.

 כל תוכן ו/או מידע פורנוגרפי, או בעל אופי מיני בוטה.▪

מענם▪ את או האישיים פרטיהם את אותם, ומזהה לקטינים הנוגע מידע ו/או תוכן               כל

  ודרכי ההתקשרות עימם.

תוכנות-עוינות▪ לרבות נגיף-מחשב, הכוללים יישום או מחשב קוד מחשב, תוכנת            כל

(Malicious Applications) מזיקים יישומים , (Worms)תולעים כסוס-טרויאני,         הידועות

 וכיו"ב.

מחשב,▪ בתוכנות שימוש המאפשרים אחרים, ופרטים משתמש שמות          סיסמאות,

בלא תשלום, או הרשמה הטעונים שירותים, או אינטרנט אתרי דיגיטליים,            קבצים

 תשלום או הרשמה כאמור.

 כל תוכן ו/או מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.▪

לפרסום▪ הסכמתם את שנתנו מבלי אחרים, אנשים אישית המזהה מידע ו/או תוכן              כל

 זהותם.

 כל תוכן ו/או מידע בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.▪



גזע,▪ בסיס על פסולה אפליה או לגזענות, מעודד הוא או בו, שיש מידע ו/או תוכן                 כל

או גופנית נכות מחלה, מינית, נטייה עיסוק, מין, דת, לאומיות, עדה, עור, צבע               מוצא,

 נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

או▪ לתביעה בסיס להוות עלול או פלילית עבירה לביצוע המעודד מידע ו/או תוכן               כל

 אחריות אזרחית.

או▪ פרסומי אופי בעל מידע ו/או תוכן כל וכן צרכן להטעות העלול מידע ו/או תוכן                 כל

 מסחרי.

הוראות כל את בתחרות, והשתתפותם רישומים בעצם עליהם, מקבלים התחרות משתתפי .32            

לא אשר וסוג, מין מכל דרישה, או תביעה טענה, כל מטעמם, למי או להם, תהיה ולא זה                   תקנון

  תעלה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה והוראות כל דין.

 תנאים נוספים

  33. ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו.

התחרות, עורך כלפי דרישה או תביעה טענה, כל מטעמו, מי כל לרבות למשתתף, תהיה                לא

תכונות בגין לרבות הנ"ל, מטעם מי ו/או השופטים השונים, המדיה שותפי החסות,              נותן

התחרות, עורך והפרס. הזכייה בדבר והכללים ניהולה דרך מגבלותיה, הוראותיה,            התחרות,

או מגבלות ללא ותתנהל תופרע לא התחרות כי מתחייבים אינם מטעמם מי ו/או החסות                נותן

דיוקים, אי קלקולים, נזקים, מורשית, לא גישה מפני חסינה תהיה טעויות, ללא תנוהל               הפסקות,

יהיה ולא לאתר התקשורת בקווי או בתוכנה בחומרה, תקלות לרבות - ותקלות דפוס               שגיאות

 אחראי לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך למשתתפים ו/או לכל מי שמטעמם.

בנושא ו/או תוצאותיה ו/או התחרות ניהול אופן אודות השגה ו/או מחלוקת של מקרה בכל .34               

ותחייב סופית תהיה והכרעתו בלעדית הכרעה זכות התחרות לעורך ניתנת - התקנון              פרשנות

נותן ו/או השופטים ו/או התחרות עורך בתחרות. המעורבים הגורמים כל ואת המשתתפים              את

ו/או מהתחרות כלשהו לחלק כתנאי מזהה תעודה של הצגתה את לדרוש רשאים יהיו               החסות

 הענקת הפרס.

 דין, שיפוט והתיישנות

השיפוט סמכות בלבד. הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה תקנון על החל הדין .35               

תביעה לכל ההתיישנות תקופת אביב. תל במחוז המוסמכים המשפט לבתי נתונה             הייחודית

ממועד חודשים) 12) שנה הינה בתחרות מהשתתפות בעקיפין ו/או במישרין הנובע עניין              בכל

  סיום התחרות.

 36. פרטיות

ו/או המשתתפים לפרטיות בכבוד מתייחסים בה המעורבים הנוספים והגורמים התחרות            עורך

התחרות, וארגון ניהול לשם לו הנחוץ אישי מידע מהמשתמש יאסוף התחרות עורך מטעמם.               מי

הדרוש נוסף אישי מידע כל וכן הרישום בטופס הנדרש והמידע האישיים הפרטים – זה                ובכלל

וגורמים התחרות לעורך המשתתפים בין תכתובת כל לרבות התחרות, לצורך            מהמשתתפים

 נוספים המעורבים בתחרות, כגון השופטים ונותן החסות.



ברצונך תלוי והדבר התחרות לעורך והמידע הפרטים את למסור חוקית חובה כל              אין

מוסר אתה כאשר בתחרות. להשתתף תוכל לא אלה פרטים מסירת ללא אך              ובהסכמתך,

פרטיו למסירת המפורשת הסכמתו את קיבלת כי מצהיר אתה שלישי, צד של אישיים               פרטים

  לעורך התחרות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם לתקנון זה.

הזוכים, בחירת ארגונה, התחרות, ניהול לצורך שאסף האישי במידע ישתמש התחרות             עורך

להעניק יידרש בו במקרה וכן עמם, קשר ויצירת הזוכים פרטי פרסום הזוכים, על               ההכרזה

הוראות ואכיפת עדכונים משלוח לצורך וכן לתחרות הנוגע בכל וסיוע תמיכה             למשתמשים

היכן למען שלישיים, לצדדים התחרות משתתפי על מידע מעביר אינו התחרות עורך              התקנון.

 שיידרש לעשות כן בהתאם להוראות כל דין.

 סופיות תנאי ההשתתפות

פרסום התחייבות, הצהרה, מצג, כל במקום ובא לחלוטין ממצה הינו זה בתקנון האמור .37              

מי ו/או החסות נותן ו/או האתר ו/או התחרות עורך ידי על ניתנו, אם ניתנו, אשר                 וכיו"ב

ההשתתפות תנאי את עת בכל לשנות רשאי התחרות עורך אחר. גורם כל ידי על או                 מטעמם,

הסף, תנאי התחרות, שלבי את זה ובכלל הבלעדי, דעתם שיקול לפי חלקם, או כולם                בתחרות,

לתוקפו יכנס השינוי התחרות. באתר תפורסם השינוי בדבר והודעה והפרסים,            הקריטריונים

 בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

והנך במידה ו/או בתקנון מוסדרים שאינם נוספים נושאים קיימים כי סבור והנך במידה .38              

בכתובת התחרות, עורך עם קשר ליצור מוזמן אתה בו, המוסדרים נושאים לברר              מעוניין

 הדוא"ל tibor@groupa.ventures, או באמצעות פרטי הקשר המפורטים באתר התחרות.


