
 

 
 תקנון ותנאי השתתפות בהאקתון "עיר-קהילה"

 תאריך עדכון אחרון - 08.12.2020
 

להשתתף שבחרת על לך מודים ,("JLM Impact" (להלן: JLM Impact הירושלמי החדשנות מאגד               אנו,
בכתובת: התחרות בדף שתיערך "התחרות") (להלן: עיר-קהילה" ה-"האקתון          בתחרות

 https://jlmimpact.org.il// (להלן: "דף התחרות"), והכל בכפוף לתנאי תקנון זה להלן.
 

כי מובהר אלה לתנאים הסכמתך על מעידה בתחרות השתתפותך בקפידה. זה תקנון לקרוא מתבקש                הנך
 תנאי התחרות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומתייחס לכולם.

 כללי1.

כיצד1. לשאול ירושלים אוהבי ושאר ובוגרות בוגרים סגל, וסטודנטיות, סטודנטים מזמין JLM Impact              
תושבי עם יחד ולעבוד ירושלים, מהעיר העולים האתגרים בפתרון לסייע יכול/ה ואחת אחד               כל

 ותושבות העיר.

בינואר2. 6 יום ועד 2021 בינואר 3 מיום החל התחרות, דף על-גבי מקוון, באופן תיערך                 התחרות
.2021  

 מטרות התחרות הינן:3.

 מציאת פתרונות אפשריים לאתגרים השונים המוצגים בתחרות.1.3.1.

 יצירת חוויה מהנה למשתתפים במהלך פתרון הבעיות.1.3.2.

 יצירת אימפקט בירושלים ובתוך הקהילה הירושלמית.1.3.3.

 הרשמה2.

ועד1. 2020 דצמבר 9 התאריכים: בין התחרות בדף יירשם לתחרות רישום לבצע המעוניין               משתתף
של דעתה שיקול לפי אחרים במועדים או הרישום"), ("תקופת 23:59 בשעה 2020 דצמבר 28              

 JLM Impact, ובמסגרתה תתבקש למסור את הפרטים האישיים הבאים:

 שם פרטי ושם משפחה2.1.1.

 טלפון נייד2.1.2.

 כתובת אימייל2.1.3.

 מוסד אקדמי2.1.4.

 חוג לימודים2.1.5.

 מקום עבודה2.1.6.

 המניעים להשתתפותך בתחרות2.1.7.
 (להלן: "המידע האישי")

קבלת2. את המאשרת האלקטרוני הדואר כתובת באמצעות אלקטרונית הודעה תישלח הרישום             לאחר
 הבקשה לרישום בלבד. אישור זה אינו מהווה את אישור JLM Impact לרישום בתחרות.
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על3. אישור ומהווה האלקטרוני הדואר לכתובת בנפרד מכן לאחר תישלח לתחרות רישום על               הודעה
 השתתפות בתחרות.

צדדים4. עם המידע את תשתף ולא בלבד התחרות לצרכי האישי במידע שימוש תעשה JLM Impact               
לתחרות הקשורים JLM Impact-ל שירותים מתן לצורך שירותים נותני למעט כלשהם             שלישיים

 ולשותפים של JLM Impact בתחרות לצורכי יצירת קשר בעתיד בנושאים הקשורים לתחרות.
תנאי5. מהווה אך בתחרות, להשתתפות הבטחה או אישור מהווה אינה לתחרות             ההרשמה

  להשתתפות בה.
מספר6. של בצוות ורק אך תיעשה בתחרות שהשתתפותו לכך מודע הוא כי בזאת מצהיר                המשתתף

 משתתפים.
לכתובת7. אלקטרוניות הודעות לו לשלוח JLM Impact-ל מאשר הוא כי בזאת מצהיר              המשתתף

  האימייל שסיפק בעת ההרשמה ממארגני התחרות.
 ההרשמה לתחרות אישית ואינה ניתנת להעברה.8.

 כשירות3.

 על מנת להגיש מועמדות עליך המשתתף:1.

  להשתייך לאחד או ליותר מהתחומים הבאים:3.1.1.

 סטודנט, חבר פקולטה או בוגר של מוסד חינוכי בישראל3.1.2.

 גורם בתעשייה3.1.3.

ליום2. עד לנו ולהודיע משתתפים, 2-5 של בקבוצה חבר להיות עליך בתחרות להשתתף מנת                על
 31.12.2020 על הרכב הקבוצה.

 
 מתווה התחרות4.

   התחרות תיפתח בפגישת Zoom בה יוצגו האתגרים והציפיות מהמשתתפים במסגרת התחרות.1.

 במהלך הימים הבאים, תתקיימנה פגישות במטרה לסייע למשתתפים להגיע למוצר הסופי הטוב ביותר.2.

סרטוני3. הצגת של במתכונת יהיה הגמר, לשלב שיעלו הפיצ'ים שמונה ישתתפו בו האירוע, של הגמר                 שלב
  פיץ' ופורום שאלות ותשובות שייערך בזמן אמת (לייב) בפני חבר שופטים.

  סרטוני הפיץ'4.
 

 כיצד ניתן לזכות ומה הקריטריונים?5.

 את הפיצ' יש להגיש עד ליום רביעי, 6 בינואר, 2021, בשעה 7:00. לפי הקריטריונים כדלקמן:1.

.a.אורך הסרט לא יעלה על 2 דקות 

 שלבי התחרות:

אורחים4.1.1. ושופטים JLM Impact של הצוות חברי ע"י יתבצע בתחרות הראשון השיפוט              שלב
סף העובר ציון עם ואלו הפיצ׳ים את ידרגו הצוות חברי .9:00 בשעה ,2021 בינואר 6                 ביום

 מוגדר  יעלו לשלב הגמר.
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שופטים4.1.2. מקבוצת המורכב שופטים פאנל ע"י יתבצע (ה״גמר״) בתחרות השני השיפוט             שלב
את ויבחרו ביניהם ידונו הפיצ'ים לאחר ומיד (לייב), אמת בזמן Zoom שיחת באמצעות               אורחים

 הזוכים באירוע

 צוות השופטים יבחר על-פי הקריטריונים הבאים את הזוכים בפרסים:2.

  הרעיון - עד כמה הוא פותר את הבעיה? עד כמה הוא יצירתי וחדשני?4.1.3.

 ישימות  -עד כמה הפתרון ישים? האם לצוות יש את יכולות הביצוע?4.1.4.

 אב טיפוס - עד כמה האב טיפוס פותר את הבעיה? מה רמת הבשלות של האב טיפוס?4.1.5.

 פיץ' - עד כמה הפיץ' ברור? עד כמה הוא משכנע?4.1.6.

 
 הכרעת השופטים

תביעה1. ו/או דרישה כל תהא לא ולמשתתף לתחרות הקשור בכל הבלעדיים המחליטים יהיו               השופטים
 כנגד JLM Impact ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תהא2. ולא לערעור, ניתנת ובלתי מוחלטת סופית, תהא השופטים על-ידי הזוכה והכרזת התחרות               תוצאת
 נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973.

 
 הפרסים5.

 הפרסים שיוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים הינם כדלקמן:1.
 מקום ראשון –  15,000 ₪ (לחלוקה שווה בין המשתתפים בקבוצה הזוכה)5.1.1.

 מקום שני – 10,000 ₪ (לחלוקה שווה בין המשתתפים בקבוצה הזוכה)5.1.2.

 מקום שלישי- 5,000 ₪ (לחלוקה שווה בין המשתתפים בקבוצה הזוכה)5.1.3.

 
עבור2. לזוכה וההולם הבלעדי התגמול/ההטבה/הפיצוי את (א) מהווה: מהזוכים מי ידי על הפרס               קבלת

להיות או לפרס בקשר נוספות דרישות כל תהיינה לא לזוכה כי לכך הסכמה (ב) וכן בתחרות;                  זכייתו
 הפרס תגמול/פיצוי הולם עבור השתתפותו וזכייתו בתחרות או בכל היבט אחר הנוגע בתחרות.

 הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה , ואינם ניתנים להעברה.3.
  

.6 JLM Impact -הענקת זכויות היוצרים באופן בלעדי ל 

תמונות,7. הפיץ', סרט לרבות התחרות, לצרכי המשתתף שישלח החומרים כל כי בזאת              מובהר
של הבלעדית בבעלותו ויוותרו הם ויזואלים, ואודיו ויזואליים וחומרים טקסטואליים,            חומרים
וללא חוזר בלתי באופן ,JLM Impact-ל משתתף כל בזאת מעניק בתחרות בהשתתפותו              המשתתף.
גישה לתת וכן ושיווק, פרסום ולצרכי התחרות לצרכי שהעלה בחומרים שימוש לעשות רישיון               תמורה,
בנושאים בעתיד קשר ויצירת הערכה לצורכי בתחרות JLM Impact של לשותפים אלו              לחומרים
ושותפיה JLM Impact כי חוזר, בלתי באופן בזאת, ומאשר שלהם, לפרויקטים או לתחרות               הקשורים

 יהיו רשאים לעשות שימוש בחומרים כאמור, בין במסגרת תקופת תחרות זו ובין לאחר מכן.
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.8JLM-ש מסכים, והוא לו, שידוע בזאת ומאשר מצהיר לאו) אם ובין זכה אם (בין בתחרות משתתף                  כל
וחומרים תמונות הפיצ', בסרטון לרבות חלקם, או כולם אלו, בתוצרים לעשות רשאית תהא Impact              
באמצעות היתר (בין התחרות במהלך שיתבצעו והקלטות בצילומים וכן ויזואליים, ואודיו             ויזואליים
לצרכי הבלעדי, דעתה שיקול פי על מלא, שימוש התחרות) תתקיים גביה שעל Zoom-ה               פלטפורמת
בכדי JLM Impact ע"י הרוחני בקניין בשימוש אין ספק, הסר למען מכירות. וקידום פרסום                שיווק,
כאמור השימוש זכות מלבד נוספת זכות ו/או הרוחני בקניין בעלות זכות JLM Impact-ל               להקנות
המשתתפים בידי ונותרות היו בחומרים, היוצרים זכויות לרבות הרוחני, הקניין זכויות כל              לעיל.

  עצמם, ובידיהם בלבד.

ו/או9. דרישה ו/או טענה כל לו, יהיו ולא לו, אין כי ומאשר משתתף כל מצהיר זו בתחרות                   בהשתתפות
על-ידי בהם שיעשה השימוש ו/או הנ"ל הרוחני הקניין לזכויות בקשר שהוא וסוג מין מכל                תביעה
וסוג מין מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל על מוותר הוא וכי מטעמה, מי ו/או JLM Impact                  

 שהוא כנגד JLM Impact ו/או מי מטעמה בגין הנ"ל.

המשתתף10. על-ידי והומצא נוצר, נכתב, התחרות, במסגרת שהעלה חומר כל כי מצהיר משתתף               כל
צד כל של או אחר משתתף של אם בין חלקו, או כולו אחר, בתוכן שימוש ו/או העתקה תוך ולא                     עצמו,
ו/או יוצרים זכויות מפרים אינם האמורים שהחומרים ומאשר מצהיר משתתף וכל כלשהו, אחר               שלישי

 קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

לכך,11. והבלעדית המלאה באחריות המשתתף יישא לעיל, לאמור בניגוד חומרים המשתתף             העלה
תביעה כל בגין מטעמה מי ו/או JLM Impact את ויפצה ישפה המשתתף לעיל, באמור לגרוע                 ומבלי
המשתתף, על-ידי שנעשתה רוחני קניין ו/או יוצרים זכויות הפרת בגין כלפיה שתופנה דרישה               או
בקשר שיגרמו ככל דין, עורכי ושכ"ט משפט הוצאות וכן עקיף, או ישיר הפסד, או הוצאה נזק,                  לרבות,

 עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.

 הגבלת אחריות12.

או1. נזק לכל מקרה, בכל אחראיות, תהיה לא JLM Impact ו- בלבד באחריותך הנה בתחרות                 השתתפותך
גוף לנזק או תוצאתיים, או מיוחדים עקיפים, ישירים, נזקים רק לא אך לרבות שהוא, סוג מכל                  הפסד
מוותר הנך הפרסים. בקבלת ו/או בתחרות בהשתתפותך הקשורים ו/או הנובעים בלתי-ממוני) או              (ממוני
את לעצמה שומרת JLM Impact זה. בהקשר JLM Impact כנגד לך להיות העשויה טענה כל על                  בזאת
דעתה שיקול לפי התחרות עמוד את ו/או התחרות תנאי את להשהות או לשנות לסיים, לבטל,                 הזכות

 הבלעדי.
 
  אופן תשלום13.

בהוראת2. הפרס ישולם - לימוד' שכר חובות לו ואין העברית באוניברסיטה סטודנט הינו ו'הזוכה                במקרה
 תשלום לחשבון בנק הזוכה.

דרך3. התשלום יועבר - לימוד' שכר חוב בעל והוא העברית באוניברסיטה סטודנט הינו ו'הזוכה                במקרה
 חשבון   שכר הלימוד ממנו ינוכה החוב, באם תישאר יתרת זכות היא תועבר לחשבון הבנק של הזוכה.

בנק4. לחשבון תשלום בהוראת הפרס ישולם - העברית' באוניברסיטה סטודנט אינו ו'הזוכה              במקרה
 הזוכה.

 
 שונות14.
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זה1. ובכלל זה, בתקנון תנאיה את לשנות ו/או התחרות את לבטל ו/או להפסיק רשאית תהא JLM Impact                 
 להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.2.

את3. להחליף ו/או להמיר אפשרות כל אין כי מובהר, ספק הסר למען להחלפה, ניתן ואינו קבוע הינו                   הפרס
 הפרס בכל דרך שהיא.

ככל4. הזוכה, על ו/או הפרס קבלת על חוק על-פי שיחולו המיסים ו/או ההיטלים כל עבור ישלם                  הזוכה
 שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.

לכל5. אחראית תהא לא מטעמה מי ו/או JLM Impact התחרות. בדף תתבצע התחרות כי בזאת,                 מובהר
וכן באתר, שימושו ו/או בתחרות השתתפותו עקב למשתתף שתיגרם שהוא וסוג מין מכל הפרה ו/או                 נזק
לרכוש או לגוף נזק לרבות הפרס, קבלת עקב ו/או בתחרות השתתפותו כדי תוך שנעשתה פעולה                 לכל
מכל מטעמה מי ו/או JLM Impact את פוטר שהוא בזאת מצהיר משתתף כל לפיכך, שיגרמו).                 (ככל

 דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כאמור לעיל.

בדבר6. כלשהם אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי ו/או סתירה של מקרה                 בכל
 התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

מסכים7. הוא כי זה, תקנון תנאי את קרא כי ומאשר מצהיר בתחרות, השתתפותו בעצם משתתף,                 כל
המפורטים התנאים בכל התחרות תקופת כל במשך לעמוד וימשיך עומד הוא וכי בו, האמור את                 ומאשר

 בתקנון זה.
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