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 "))ע"ר תעשיידעלעמותת מוצאים סלוגן חדש קול קורא "

 תקנון

 

 :ואופן השתתפותכללים תנאים .1

 התחרות נערכת בכפוף להוראות תקנון זה בלבד. 1.1

 חברי מוסדות עמותת תעשיידע ובני משפחותיהם אינם רשאים ליטול חלק בתחרות. 1.2

עליו את הוראותיו של התקנון בעצם הגשת ההצעה לסלוגן מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל  1.3

 ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר  ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התחרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד. מובהר כי כל  1.4

 האמור בלשון זכר הינו גם בלשון נקבה במשמע.

 :תנאי סף להשתתפות בתחרות .2

עורך הפעילות יהיה זכאי לבטל זכייה של  שנים ומעלה בלבד. 18שים שגילם זכאים להשתתף גול 2.1

 ,שישתתף בפעילות בניגוד לתקנון זה. 18משתתף שטרם מלאו לו 

)סימון "לייק" לעמוד(, אשר הגיבו  ה"פייסבוק" אוהדי העמוד ברשתזכאים להשתתף גולשים שהינם  2.2

 י שלהם.לפוסט בעמוד העמותה ושיתפו אותו בפרופיל האיש

של משתתף ברשת הפייסבוק, בין מחיקת הלייק ו/ או התגובה ו/או השיתוף למען הסר ספק יובהר כי  2.3 

 בפעילות, אף תביא להפסקת השתתפותו בפעילות.  ביוזמתו ובין שלא ביוזמתו, לאחר השתתפותו

תקופת הפעילות, תחודש  בתוך של משתתף בפייסבוקו/ או התגובה ו/או השיתוף   ויחודש סימון ה"לייק"היה 

 אף השתתפותו בפעילות .

שייכים לו  שהוא עצמו יצר לבדו ושכל זכויות היוצרים סלוגן מקורי בלבדמובהר, כי על המשתתף לשלוח  2.4

 ולו בלבד )להלן : "היצירה"( 

 הצעות. 3כל משתתף יכול להגיש עד  2.5

 ולא יתקבלו הצעות שתישלחנה בדרך אחרת.  עמוד התחרות באתרהצעות תישלחנה רק דרך  2.6

ניתן להגיש כל הצעה ובלבד שאין בה תכנים לא ראויים ו/או פגיעה ברגשות ואו הפרת פרטיות בהתאם  2.7

 לכל דין.
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 :זמנים. לוח 3

 בלילה. 24:00בשעה  30.6.21ותיסגר ביום  1.6.21התחרות תיפתח ביום  3.1

לתעשיידע שמורה הזכות לשנות  .של תעשיידע קבעמוד הפייסבו 10.7.21שמות הזוכים יפורסמו ביום  3.2

 בעמוד הפייסבוק.את המועדים הנ"ל באמצעות הודעה 

 

 :. בחירת הסלוגן הזוכה4 

 ועדת היגוי מטעם עמותת תעשיידע.תתבצע על ידי  סלוגן הזוכה במקום הראשון, השני והשלישיבחירת ה 4.1

 2מקרה שמציע יציע ב הצעת הסלוגן תוצג בפני חברי ועדת ההיגוי באופן אנונימי ללא ציון שם המציע. 4.2

 הצעות תיבחר הצעתו הטובה ביותר ככזאת שמוגשת לוועדת ההיגוי.

שיידע, מנכ"ל עמותת תעשיידע, סמנכ"לית ועד ההיגוי תכלול את בעלי התפקידים הבאים: יו"ר עמותת תע 4.3

עמותת תעשיידע, סמנכ"ל כספים, מנהל פיתוח תוכן, מנהלי מחוזות, מנהלת מחלקת פרויקטים, מנהלת 

 דיגיטל.

 הפרסים:. 5

 הראשון. בתקופת הפעילות ייבחר הסלוגן המוצלח ביותר, הגולש שהציע אותו יזכה לפרס 5.1

 הזדמנות ליזמות"" :שלושת התכניות היזמות החדשות שלנוהראשון יזכה באחת מתוך הפרס הזוכה  5.2

 ט'(.-ז'לילדי חטה"ב )כיתות  בינה מלאכותית"" עתידולוגיה"/ה'( או "-לילדי בית הספר היסודי )כיתות ג'

 ז'(.-פיתוח מיומנויות בעולם טכנולוגי משתנה)כיתות ו' - Ready, Skills Goהזוכה בפרס השני יזכה בתכנית  5.3

בנושאי  עילות "יום שיא" הכולל שתי סדנאות יישומיות והרצאהיום פב הזוכה בפרס השלישי יזכה 5.3

 החדשנות הטכנולוגית.

 (.2021-2022ניתן לממש את הזכייה במהלך שנת הלימודים תשפ"ב  ) 5.4

 זכויות קניין רוחני:. 6

, או לא שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בסלוגן בכל פורמט בו תראה לנכון עמותת תעשיידע 6.1

הפייסבוק שלו ובכל מקום ואמצעי אחר עמוד מאשר בזאת לעורך הפעילות לציין בהזוכה  כלל.להשתמש בו 

 פרטי זכייתו בפרס, לרבות ציון שמו וההמשך אשר זיכה אותו באותו פרס כאמור.  את

 

להיות  כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך שזכייתו בפרס במסגרת הפעילות עשויה מאשר  המשתתף 6.2

מביע המשתתף את  ות לצורך קידום מכירות של עורך הפעילות, ובהשתתפותו בפעילותמסוקרת, לרב

 בכל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו

 

המשתתף מתחייב לפצות ולשפות את עורך הפעילות וכל מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו  6.3

 ישי בטענה לזכויות בתוכן שהעלה המשתתף לתחרות ו/או להפרתן. טענה ו/או תביעה של צד של כתוצאה מכל

 

 זה,תקנון  לעורך הפעילות תהא זכות לשימוש בסלוגן הן לצורך פרסום והפצת מידע בקשר לתחרות נשוא 6.4

עמותת לפעילותה של  הן לצורך פרסום והפצת התחרות והן למטרה של מיתוג פרסום והפצת מידע בקשר

https://www.think.org.il/entrepreneurship/
https://www.think.org.il/entrepreneurship/
https://www.think.org.il/futurology/
https://www.think.org.il/futurology/
https://www.think.org.il/ai/
https://www.think.org.il/ai/
https://www.think.org.il/skillsgo/
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 "השימושים המותרים".להלן: תעשיידע 

לפרסם,  -רשאי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולצורך השימושים המותרים בלבד, עורך הפעילות .6.5

בכל מדיה ועל כל במה או פלטפורמה,  -להפיץ, לשדר, להציג, לערוך, לשעתק, לשכפל, לבצע בפומבי, לשדר 

עתידי. זכות שימוש זו מוענקת לעורך הפעילות באופן קיימת או עתידית, להציג בכל דרך ו/או אמצעי קיים או 

 בלתי חוזר וללא הגבלת זמן, והיא מהווה תנאי יסודי להסכמת עורך הפעילות לשתף את המשתתף בפעילות .

השימושים  למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות עורך הפעילות לבצע.6.6

בעבור ביצוע השימושים  ות על כל היבטיה והם לא יהיו זכאים לכל תמורההמותרים הנ"ל של עורך הפעיל

 המותרים .

הבלעדית של  כויות הקניין הרוחני בסימן המסחר המופיע בפייסבוק וכן הזכויות בפעילות הן בבעלותז.6.7

 עורך הפעילות, ואין לעשות בהן שימוש ללא הסכמתו בכתב של עורך הפעילות.

הסכמה  י להעתיק, להפיץ, לערוך, לשדר, להעביר או לפרסם תכנים מהפייסבוק, ללאהמשתתף אינו רשא.6.8

 שהעלה. מראש ובכתב של עורך הפעילות וזאת, בכפוף לזכויות היוצרים של המשתתף בסלוגן

 כללי:. 7

 תקנון זה בא בנוסף לכל תנאיה של חברת פייסבוק לגבי השימוש באתר פייסבוק. .7.1

 את תנאי ההשתתפות בפעילות של עורך הפעילות בפייסבוק. עצם ההשתתפותתקנון זה מסדיר . 7.2

התקנון מהווים  בפעילות ואישור תקנון זה מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. מובהר בזה כי ההשתתפות ואישור

 בפעילות. הסכמה לפרסום שמו ופרטיו האישיים ו/או פרטי זיהוי אחרים של המשתתף

 ובמשרדי עורך הפעילות.עמוד התחרות באתר  ב תקנון זה יעמוד לעיון .7.3

 תקנוןת זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראו התאמה בין הוראות תקנון-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .7.4

 זה.

כל סיבה שהיא לא לקיים או להפסיק או עורך הפעילות יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומ.7.5

בפעילות ו/או לשנות את  לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות

על כך הודעה באותו אופן ובאותם  תקופת הפעילות ו/או את המועדים המוצעים בפעילות, ובלבד שיפרסם

 טענה בנוגע לכך. ף מוותר על כלאמצעים שבהם מתפרסם תקנון זה, וכל משתת

עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ונזק עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות או שינויה,  .7.6

ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף או לצד ג' כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם 

פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף או צד ג' כלשהו בקשר ההשתתפות בפעילות זו ו/או לכל החלטה ו/או 

 לפעילות.

היתר,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מצהיר כי הוא מודע לכך, שעריכת הפעילות תלויה, בין .7.7

בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך 

ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתף וצד ג' כלשהו לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה  הפעילות אין שליטה

ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור ,כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת 

 לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר עקב אי
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 שהו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשרלמען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות זו ולצד ג' כל .7.8.

ונזק עקיף,  לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר

 לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

בגין כל מחלוקת ועניין הקשוריםלתוצאות  הכרעה בגין כל מחלוקת ועניין ובכל הקשור לפעילות זו, לרבות .7.9

סופית ומוחלטת ובלתי  הפעילות והזוכה הנבחר, תהיה מסורה באופן בלעדי לעורך הפעילות, והכרעתו תהיה

 הפעילות ונגד מי מטעמו. ניתנת לערעור ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך

ויעלה  פרטיות כלשהן לדף האישי שלו, הרי כל מידע שיכתובידוע למשתתף כי אם לא הגדיר מגבלות  .8 

 , והכל בהתאם לתנאי הפייסבוק.היה חשוף בפני יתר גולשי פייסבוקבפייסבוק י

נתונים  המשתתף הינו האחראי היחיד והבלעדי לתכנים המועלים על ידו לפייסבוק, לרבות מלל ו/או .8.1

 "ל.אישיים. עורך הפעילות אינו אחראי לתכנים הנ

לכל נזק,  כל שימוש בפייסבוק הינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורך הפעילות לא יהיה אחראי.8.2

 ישיר ונזק עקיף, שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי בקשר עם שימוש בפייסבוק.

 :ובוררות שיפוט סמכות,  דין ברירת .9

תתברר בהתאם  -בפעילות  לכל עניין הקשור תביעה שתוגש כנגד עורך הפעילות או מי מטעמו בקשר. כל 9.1

 לדין המהותי הישראלי; 

 -בפעילות  סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד עורך הפעילות או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור. 9.2

  .וא בתל אביבתתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו ה

 לשאלות בנושא התחרות ניתן לפנות  כדלקמן:   9.3

התכנים  אדם המבקש להתלונן בדבר הפרת זכויות בתכנים שבפייסבוק או הפרת זכויות באמצעות .9.3.1

זכויות יוצרים, שימוש בשמו,  כגון: הפרת הזכות לפרטיות, הזכות לשם טוב, סימן מסחר, הפרת, שיועלו 

תיעשה  (בדבר שימוש לרעה בפייסבוק  בר הפרת זכויות אחרות ו/אוצילומו ללא רשותו וכיוב') ו/או בד

 .עמותת תעשיידעשל  עמוד הפייסבוקבאמצעות שליחת הודעה פרטית דרך 

לפון שלו וכתובתו, לינק לדף האינטרנט בו מופיעה הפרתהזכויות יציין את שם המודיע, מס' הט בדוא"ל. 9.3.2

אופן השימוש לרעה  תיאור הזכות שהופרה וכיצד הופרה, ו/או תיאור ( הנטען)ו/או השימוש לרעה  ( הנטענת)

 בפייסבוק. על ההודעה להיות מלווה בחתימה ותאריך החתימה .

ומדויק, וכי  יר כי כל האמור בדוא"ל הנ"ל הינו נכוןבחתימה ושליחת דוא"ל זה המתלונן מאשר ומצה .9.3.3

ושליחת הטופס המודיע מאשר  השימוש בתוכן כפי שצוין בדוא"ל מפר את זכויותיו החוקיות. בנוסף, בחתימת

 כתוצאה מהצהרותיו בדוא"ל זה. ומצהיר כי ידוע לו כי יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לצד ג'

 

 

 !בפעילות הנאה רבה ולמשתתפות  מאחלת למשתתפיםעמותת תעשיידע 

https://www.facebook.com/Taasiyeda
mailto:connect@think.org.il
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