תקנון תחרות סטרטאפים "( 2022התקנון")
 .1הקדמה:
 .1.1מטרת התחרות :יצירת פוטנציאל לחיבור בין מיזמי סטרטאפ מצוינים בתחומי ביוטכנולוגיה
וכימיה בשלבי המחקר והפיתוח ,הזקוקות למעבדה רטובה ( Pharmaceuticals,
 ,)Diagnostics, Cleantech, Foodtech, BioConvergenceלבין חברות המספקות
תשתית ושירותים הנדרשים להקמת עסק בתחומים הנ"ל.
 .1.2התחרות תתבצע בארבעה שלבים:
 .1.2.1הרשמה (חודשיים)  -אשר תיפתח ביום ראשון ה 11.3.2022 -ותיסגר ביום ראשון
ה 15.5.2022 -בשעה ( 23:59להלן "תקופת הרישום") .בתהליך ההרשמה יספקו
המשתתפים מידע לפי דרישה מוקדמת.
 .1.2.2שיפוט ( 3שבועות לאחר תום תקופת הרישום)  -פנל השיפוט יורכב מאנשי מקצוע
מהדיסציפלינות הבאות :מומחי תוכן ,VC ,פיננסים ,משפט ופיתוח עסקי .ותהליך
השיפוט יכלול:
 .1.2.2.1בחינת המידע וניקוד ע"י פאנל השופטים (;)off-line
 .1.2.2.2סיכום ע"י עורכת התחרות;
 .1.2.2.3השלמת חומרים ככל הנדרש;
 .1.2.2.4התרשמות אישית באמצעות פגישת פנים-אל-פנים ו/או זום בהשתתפות
המשתתפים ,עורכת התחרות והשופטים (או חלקם) ,במידת הצורך
(לעולים לשלב גמר).
 .1.2.3הכרזת הזוכה  -פרסום הזוכה יהיה בחצי הראשון של חודש יוני "( 2022מועד הכרזת
הזוכה").
 .1.3מימוש הזכייה בפרס  -יעשה בתוך  6חודשים ממועד הכרזת הזוכה.
 .2הגדרות
" .2.1התחרות" – תחרות בין המשתתפים אשר תערך בהתאם להוראות התקנון.
" .2.2תקופת התחרות" – מיום  11.3.2022ועד ליום פרסום הזוכה בשבוע הראשון של חודש יוני
 , 2022הכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון .עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות
לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטלה על פי שקול דעתה הבלעדי
ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
" .2.3עורכת המבצע" – קולאב סקוור בע"מ (ח.פ )516037363 .שמשרדיה ברחוב היזמה ,6
יקנעם עילית.
" .2.4משתתף"  -כל אדם ו/או חברה כשירים שמושבם בישראל (למעט כאמור בסעיף  4.9להלן)
אשר נרשמו לתחרות בהתאם לאמור בסעיף  3להלן פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור
בתקנון זה ,ובכפוף להחלטת עורכת התחרות .עורכת התחרות רשאית שלא לקבל משתתפים
ולדחות מועמדים להשתתפות בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה
המוחלט ,ולמועמדים אלה לא יהיה כל מעמד כלפי עורכת התחרות ויהיו מנועים מלהעלות כל
טענה ,תביעה /או דרישה בגין ו/או בקשר לתחרות ,לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) בגין
דחיית מועמדותם להשתתפות בתחרות.
" .2.5הפרס" – הפרס הנו כאמור בסעיף  6.1להלן; מספר הפרסים הכולל והסופי  ;1 -בכפוף
לתנאי עורכת המבצע כפי שיקבעו על ידי עורכת המבצע .משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה
לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו .הפרס הינו אישי ואינו ניתן
להעברה.
" .2.6נותני החסות" – נותני החסות לתחרות ,אשר יבחרו לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות.
" .2.7השופטים"  -השופטים בתחרות אשר ימונו על ידי עורכת התחרות לצורך שיפוט בתחרות.
" .2.8הזוכה" – מי מהמשתתפים שיזכה בתחרות בהתאם להוראות סעיף  5ובכפוף יתר הוראות
התקנון.
 .3הרשמה לתחרות ובחירת המשתתפים:

 .3.1ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן ,ובחירת המתחרים
בתחרות ו/או הזוכה בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכת
התחרות ,השופטים ו/א ונותני החסות ,כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות .מובהר כי עורכת
התחרות ,השופטים ונותני החסות לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לתהליך הבחירה
ושיקוליהם ,למשתתפים ו/או לזוכה בתחרות ו/או כל החלטה אחרת על פי התקנון ,ולא ניתן
יהיה לערער על הכרעתם.
 .3.2עורכת התחרות ו/או נותני החסות יפרסמו את קיום התחרות באתר ,ובמדיה הדיגיטלית לפי
שיקול דעתם ,ויקראו למשתתפים לקחת חלק בתחרות ולחילופין יפנו לחברות ו/או מיזמים,
על מנת לעניין אותם בהשתתפות בתחרות.
 .3.3ההרשמה לתחרות תהיה באמצעות קישור בדף התחרות באתר בלבד( ,להלן" :אתר
התחרות").
 .3.4משתתפים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יוגשו לעורכת התחרות באופן מלא ותקין,
באמצעות אתר התחרות במהלך תקופת הרישום כמוגדר בסעיף  ,1.2.1לא יוכלו לקחת חלק
ולהשתתף בתחרות ולעורכת התחרות לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי
המשתתפים כאמור.
 .3.5במעמד ההרשמה לתחרות יתבקשו המשתתפים למלא ולשלוח "טופס הרשמה להשתתפות",
הכולל שאלון ובו התייחסות לקריטריונים המנוסחים במתודה של התחרות.
 .3.6בין היתר ו/או בנוסף יתבקשו המשתתפים למסור את הפרטים הבאים ביחס אליהם
ופעילותם :שם המשתתף ופרטי תאגיד המשתתף ,כתובת אתר האינטרנט של המשתתף,
פרטי התקשרות (טלפון ומייל) ,שנת הקמת/התאגדות המשתתף ,היקף גיוס הון שביצע
המשתתף ,מצגת אודות המשתתף ופעילותו ,רקע אודות הטכנולוגיה והמיזם של המשתתף
וכן פרטים נוספים לפי שיקול דעת עורכת התחרות אם יידרשו.
 .3.7בנוסף יתבקשו המשתתפים לפרט בטופס ההרשמה ביחס למידת עמידתם בקריטריונים
המפורטים להלן ,על פיהם ייקבעו מיון ,סינון ובחירת המשתתפים בתחרות (לעיל ולהלן:
"הקריטריונים").
 .3.8בתחרות ישתתפו רק מיזמי הזנק /ביוטכנולוגיה העונות לקריטריונים הבאים במצטבר (להלן:
"תנאי הסף"):
 .3.8.1מיזמים מבוססי טכנולוגיה שנמצאים בשלב המחקר והפיתוח;
 .3.8.2מיזמים הזקוקים למעבדה רטובה בטווח של עד רבעון ממועד ההכרזה על הזוכה,
מהתחומיםPharmaceuticals, Diagnostics, Cleantech, Foodtech, :
;BioConvergence
 .3.8.3מיזמים בשלב  pre-seedאו ; seed
 .3.8.4מיזמים שלהם מספר מוגבל של חוקרים.
 .4נהלי השתתפות בתחרות ,הצהרות והתחייבויות:
 .4.1התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד ,ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.
 .4.2פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין
התקנון ובין כל פרסום אחר ,מכל סוג שהוא ,הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.
 .4.3ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתם של המשתתפים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
תקנון זה מהווה הסכם בין כל אחד מחברי הצוות המשתתפים בתחרות ,לבין עורכת התחרות,
וכל משתתף אשר נרשם לתחרות יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם
וכלשונם והביע את הסכמתו להם .ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה וללא תנאי
להוראות התקנון זה ולהחלטות ועדת השופטים ועורכת התחרות .הזכייה בפרס מותנית
במילוי כל הדרישות המפורטות בתקנון זה.
 .4.4המוצר אשר המשתתף יציג במסגרת התחרות לא יפר זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי.
בכל מקרה של טענה מטעמו של צד שלישי כי זכויות הקניין הרוחני שלו הופרו במסגרת
התחרות ,לא תהיה לעורכת התחרות כל אחריות לכך והמשתתף יישא באחריות לכל נזק או
הוצאה שייגרמו לעורך התחרות בקשר לכך.
 .4.5המשתתפים הינם האחראים הבלעדיים לכל פרט מידע ו/או נתון כזה או אחר הקשור
בסטארט-אפ המוצע (להלן" :מידע") ,אשר ייחשף בפני חבר השופטים ו/או כל אדם אחר

במסגרת התחרות ,וכי לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בפני עורכת התחרות ו/או
השופטים בגין חשיפתו של מידע כאמור.
 .4.6ועדת השופטים רשאית לשקול שיקולים שונים ומגוונים באשר למיזמים שיעלו משלב חצי
הגמר לשלב הגמר ,וכן באשר לזוכה בתחרות ,וכי למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 .4.7עורכת התחרות תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,לפסול בכל שלב כל משתתף
מהשתתפות בתחרות ,מאחד או יותר מהשיקולים הבאים( :א) התרשמות כי המשתתף אינו
מחויב במידה מספקת לתחרות ואינו עומד בכללים שנקבעו לניהול התחרות (לרבות
השתתפות במפגשים ,מסירת חומרים וכיוצא באלה); (ב) התרשמות כי המוצר או המיזם של
המשתתף אינם ברמה מספקת לצורך הצגה בשלב משלבי התחרות; (ג) התנהגות בלתי
הולמת מצד מי מחברי צוות המשתתף; (ד) התברר כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף
להשתתפות בתחרות או הצהיר הצהרה שאינה נכונה; (ה) אחד מחברי הצוות של המשתתף
הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה.
 .4.8עורכת התחרות תהיה רשאית לדחות או להאריך באופן סביר כל מועד הקבוע בתקנון זה.
בנוסף ,עורכת התחרות תהיה רשאית לבטל או להפסיק את התחרות בכל עת ,מחמת תקלה
ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה ,אשר לא יאפשרו באופן סביר את קיום
התחרות ו/או יחייבו את דחייתה.
 .4.9עובדי עורכת התחרות ,החברות המשתמשות במתחם קולאב של עורכת התחרות ,עובדי
החברות נותני החסות והשופטים ובני משפחותיהם של הנ"ל אינם רשאים להשתתף
בתחרות .לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" הנו בן/בת-זוג ,הורה ,ילד/ה ,אח או אחות.
 .4.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים
בהתאם לסעיף  33לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג  .1973 -כל הכרעה בכל החלטה
שתתקבל במסגרת התחרות ,לא תהיה נושא לדיון בבית משפט .כל משתתף מוחזק כמי
שמודע לאמור בסעיף זה ,ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין
ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.
 .4.11המשתתף בתחרות מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת התחרות ,נותני
החסות ואת השופטים (וכן את כל מי מטעם את עורכת התחרות ,נותני החסות ו/או השופטים,
לרבות אך לא רק עובדיהם ומנהליהם) ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין
ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה .עורכת התחרות ,נותני החסות ו/או כל מי מטעמם הנ"ל
(לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) וכן את השופטים לא תישא באחריות לנזק כלשהו אשר
נגרם או עלול להיגרם למשתתף מכל סיבה שהיא ,לרבות כל נזק ו/או הוצאה לה יידרש הזוכה
בעת מימוש הזכייה .כמו כן ,אין עורכת התחרות אחראית לטיב ולאיכות הטובין או השירותים
הקשורים במימוש הזכייה בתחרות ,ובהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי לא יבוא בכל
דרישה ,טענה או תביעה לעורכת התחרות ביחס לטובין ושירותים אלה.
 .4.12המשתתף מתחייב לפצות ולשפות את עורך התחרות ו/או נותן החסות ,עובדיהם ,מנהליהם
ומי מטעם הנ"ל וכן את השופטים (להלן" :מקבלי השיפוי") ,מיד עם דרישתם הראשונה בגין
כל נזק ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ,שכ"ט עו"ד ומע"מ)
של המשתתף ו/או צדדים שלישי ים כלפי מי ממקבלי השיפוי ,אם הפר או לא קיים במעשה
ו/או במחדל ,במישרין ו/או בעקיפין תנאי תקנון זה ו/או את מדיניות הפרטיות של עורכת
התחרות.
 .5תהליך השיפוט:
 .5.1הקריטריונים הרלוונטיים לשיפוט בתחרות יהיו כדלקמן (ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעת
עורכת התחרות) :הצוות ,יתרון תחרותי ,חדשנות וטכנולוגיה ,השוק והפוטנציאל העסקי,
התרשמות כללית.
 .5.2בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הציון הכולל בו יזכו המשתתפים כאשר ציון זה יורכב מניקוד התוכן
ע"י כלל השופטים וניקוד נוסף שיינתן ע"י נותני החסות.
 .5.3ההשתתפות ייתכן ותהיה כרוכה בהצגת המשתתף בפני ועדת השופטים .היה ותתקיים הצגה
כנ"ל ,תוצאות שלב זה יימסרו בנפרד ,מספר ימים לאחר תום תקופת הצגת המיזמים של
המשתתפים בפני ועדת השופטים.

 .5.4השיפוט כולו ייעשה לפי שיקול דעתם המוחלט של חברי ועדת השופטים והם לא יהיו מחויבים
לפרסם את שיקוליהם או לשקלל אותם באופן כלשהו ,אם כי הם יונחו לתת משקל להרכב
הצוות ,לפוטנציאל העסקי של המיזם של המשתתף ,ולרמת החדשנות והיצירתיות הכרוכים
בו.
 .5.5ועדת השופטים תידרש להכריז על צוות זוכה במקום הראשון בלבד .לא ידורגו מקומות
נוספים.
 .6הפרס:
 .6.1הפרס לזוכה יהיה כדלקמן:
 .6.1.1עד  3חודשי שימוש במתחם המעבדות "קולאב סקוור" בקיסריה ,כולל שימוש מלא
בציוד המשותף ,משרד זוגי ושטחים ציבוריים ,ללא תשלום;
 5 .6.1.2שעות ייעוץ עסקי ע"י ד"ר אלי אבן;
 .6.1.3ליווי צמוד בהתאגדות (במקרה הצורך) על ידי משרד עורכי דין דרדיק וגרוס;
 5 .6.1.4שעות ייעוץ ע"י חברת ;RS-Ness
 .6.2עורכת התחרות תהיה זכאית בכל עת להודיע למשתתפים בתחרות כי היקף הפרסים בתחרות
יקטן מכל סיבה שהיא וכן לשנות באופן אחר את הפרסים שיחולקו .לצוותים המשתתפים לא
תעמוד כל טענה ביחס לפרסים הנכללים בתחרות ,לרבות כל טענה שעניינה ציפייה לקבלת
פרסים מסוימים על בסיס השתתפותם בתחרות.
 .6.3עורכת התחרות תהיה זכאית רשאית להעניק פרסים נוספים ,ככל שיהיו ,גם למשתתפים אשר
אינם נמנים על הזוכה ,על פי שיקול דעתה ולפי התרשמותה הכללית.
 .6.4הפרס יימסר למשתתף הזוכה במסירה אישית ,בתוך  90ימים ממועד הודעת הזכייה ,בהתאם
למועד אשר יתואם מראש על ידי עורכת התחרות עם הזוכה .הפרס הינו אישי ואינו ניתן
להעברה .עם מסירת הפרס תצא עורכת המבצע ידי חובתה במסירת הפרס.
 .7מימוש הזכייה:
 .7.1הזוכה יחתום על חוזה שמגדיר את הזכויות והחובות שלו במתחם המעבדות של עורכת
התחרות "קולאב סקוור" בקיסריה .במידה והזוכה יזדקק למשרדים גדולים יותר או מעבדה,
תוספת זו תהיה בהתאם למחירון ולתנאי השימוש של עורכת התחרות.
 .7.2הפרס ינתן אך ורק לזוכה ולא ניתן להסב אותו ו/או להעבירו לכל גורם אחר או בשווה כסף.
 .7.3הפרס יינתן לפי מיטב שיקול דעתה של עורכת התחרות ,נותני החסות ו/או השופטים ,ולזוכה
לא תהיינה טענות בעניין טיבם ו/או איכותם של הפרס/ים.
 .7.4עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ,בנסיבות אשר
לפי כל דין יש בהן משום הצדקה לעכב או לבטל את מסירתו ,לרבות באחד המקרים הבאים:
חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה ו/או חשש אחר לפגיעה
בטוהר המידות; סירובו של הזוכה למסירת פרטים ,העברת נתונים שאינם נכונים/מדויקים
בשלבי קבלת החומר מהמשתתפים.
 .7.5לא מילא הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה ,כולן או מקצתן ,לא תהיה עורכת
התחרות חייבת להכריז על זכייתו; וזכייתו תעבור למשתתף הבא בדירוג אחריו.
 .7.6להסרת ספק ,מובהר כי הפרס לעיל הינו התגמול המלא והבלעדי עבור הזכייה בתחרות .פרס
זה כולל כל הוצאה ,מס או תשלום חובה אחר הכרוך בהענקתו .כל מס החל בגין תשלום סכום
הזכייה ,ככל וחל ,יחול על המשתתפים לבדם .עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר
לשלטונות המס ,אם יידרשו לכך על פי הדין ,את פרטי הזוכה ו/או לנכות כל מס במקור ככל
שהיא נדרשת לעשות כן על פי דין.
 .8שונות:
 .8.1תקנון זה מהווה הסכם בין כל אחד ממשתתפים בתחרות וחברי צוותם ,לבין עורכת התחרות,
וכל משתתף אשר נרשם לתחרות יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבם
וכלשונם והביע את הסכמתו להם .ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה וללא תנאי
להוראות התקנון זה ולהחלטות ועדת השופטים ועורכת התחרות .הזכייה בפרס מותנית
במילוי כל הדרישות המפורטות בתקנון זה.

 .8.2ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו .לא תהיה למשתתף כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או נותני החסות ו/או השופטים ו/או מי מטעם הנ"ל ,לרבות
בגין תכונות התחרות ,הוראותיה ,מגבלותיה ,דרך ניהולה והכללים בדבר הזכייה .עורכת
התחרות ,נותני החסות השופטים ו/או כל מי מטעם מי מהנ"ל אינם מתחייבים כי התחרות לא
תופרע ותתנהל ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני גישה לא
מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות  -לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה
או בקווי התקשורת לאתר; עורכת התחרות ,נותני החסות השופטים ו/או כל מי מטעם מי
מהנ"ל ,לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להגרם כתוצאה מכך למשתתפים ו/או לכל מי
מטעמם.
 .8.3בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא
פרשנות התקנון ניתנת לעורכת התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב
את המשתתפים ואת כל הגורמים המעורבים בתחרות.
 .8.4עורכת התחרות תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפרסם בעיתון ,באתרי אינטרנט
ובתקשורת בכלל מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים ,ובהם פרטים לגבי התחרות.
ההחלטה על תוכן מודעות התחרות תתקבל על ידי עורכת התחרות בשיתוף נותני החסות,
לפי שיקול דעתם .שמותיהם ופרטים נוספים של הזוכה בתחרות ,יפורסמו בתקשורת על פי
שיקול דעתה של עורכת התחרות.
 .8.5הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

