
תחרות יוזמת הבריאות המובילה של השנה; תקנון
לראשהבריאותתחוםאתלקדםבמטרההפועלתהציבורלתועלתיוזמההוא"המארגנים")להלןיכונההפורוםReboot)פורום
פעולהושיתוףשיחלמפגש,ייחודיתפלטפורמהמספקהואבישראל.הבריאותמערכתבקיימותולתמוךהלאומיהעדיפויותסדר
,המובילה"הבריאות"יוזמתתחרותבאמצעותלרבותבתחום,ישראליתויזמותחדשנותומעודדותעשיות,ארגוניםחוצה

משפחותיהםבנילחולים,ולסייעהמערכת,אתלשפראולייעליכולותאשרבריאותביוזמותלתמוךבמטרהשנהמידיהנערכת
תקשורתי.וסיקורכספימענקתמקבלהזוכהיוזמההבהם.ynetזהתקנוןזה.תקנוןלהוראותבכפוףהמטפלהרפואיהצוותאו

בלשוןהאמורוכלכאחד,וגבריםנשיםעלחלוהואבלבדנוחותמטעמיזכרבלשוןשימושעושהאתרידיעלמתופעלתהתחרות
יחיד חל גם בלשון רבים ולהיפך.

תקנון התחרות

רווחלמטרותשאינוהתנדבותימיזם,חברים.1,000כ-בוRebootפורוםשליוזמתופריהינה"התחרות")(להלן:זותחרות.1
מספרשלתמיכהופעולהיתוףלשתודותמתאפשרתהיאכאשרמתנדבים,בסיועשנים,מספרמזההתחרותאתמקיים

ברפואה,לאיכותהישראליתהחברהביניהם:בהתנדבות.שירותיםומתןחסויותלרבותמסחריות,וחברותמוסדות,ארגונים
,כץבאריחברתרימון-כהן,חברתנובולוג,חברתאינפומד,חברתסאנופי,חברתאבווי,חברתבישראל,החולהלזכויותהאגודה
אובעמותהציבורי,בגוףיאות,הברבמערכתעובדיםאחיות,לרופאים,מיועדתהתחרותואחרים.ידיעותאחרונותקבוצת
אתולייעללשפרהבריאות,למערכתלסייעשיכולהיוזמהשלהםסטרטאפיסטים,אויזמיםהבריאות,בתחוםפרטיתבחברה
ולהביאהבריאות,מערכתעללהשפיעשיכולפרויקטאומוצרלפתחחדשני,מוצראוחדשנישירותלהטמיעלחולים,השירות

לשינוי (להלן – "היוזמה").

מסכיםהעניין)לפי"מיזם",או"בקשה"","משתתף/ים(להלן:בתחרותלהשתתפותבקשהמגישו/אובתחרותמשתתףכל.2
במשתמע,אובמפורשאחרים,הסכםאודבריםזיכרוןהבטחה,מצג,פרסום,כלעלגוברותוהוראותיוזה,תקנוןלתנאיבזאת

בכתב, בע"פ או בהתנהגות, בכל שלב של התחרות ובפרסומים שקדמו לה ומתייחסים אליה.

שלהמארגןהצוות(חבריענייניםבניגודשנמצאמיעלואסורה,18גילמעללבוגריםפתוחהבתחרותההשתתפות.3
).YNETאתרעובדיו/אובע"מאחרונותידיעותעובדיו/אוהפעילויות

אובמפורשהסכם,אודבריםזיכרוןהבטחה,מצג,מפרסום,ו/אובתחרותמהשתתפותו/אובקשהמהגשתישתמעלא.4
מראשחתוםבכתבבהסכםלמעטזה,תקנוןמהוראותשינויכלהתחרות,שלשלבבכלבהתנהגות,אובע"פבכתב,במשתמע,

ע"י המארגנים.

הוצגהבגינוהמיזםמטעםהבקשהלהגשתאחרתאוחוזיתחוקית,מניעהכלאיןכיבזאתומתחייבמצהירהמשתתף.5
אופגיעהמשוםבתחרותבהשתתפותאוקשההבבהגשתאיןוכיבתחרות,ולהשתתףבמיזםהמשתתפיםיתרו/אוהבקשה

הפרת זכויות של אחרים, או של חוזים, צווים, פסקי דין, או חוקים.

המיזםשלאחרתבהגנהאובסודיות,הרוחני,בקנייןלפגועכדיתוכנהאוהבקשהבהגשתאיןכיבזאתמאשרמשתתףכל.6
היאהתחרותמטרתכילמשתתףידועספקכלהבהרלמעןמשפטי.ייעוץולאחרכזולהגנהפעלצורךבכךשהיהככלוכיותכניו
חומריםורקאךלתחרותלהגישישולפיכךבוהכלוליםוהפתרונותהיזמיםהמיזם,שלמקסימליתפומביתחשיפהליצור

מתאימים לפרסום וחשיפה כאלו, אשר לא ידרשו אישור או הסכמה של המשתתף.

בטופסההנחיותעפ"יופעלהתחרותלגביהרשמייםהפרסומיםפיעלמועמדותטופסשהגישמירקבתחרותלהשתתףזכאי.7
ו/אוהתחרותאתרכילהבטיחיכוליםלאמטעמםמיו/אוYNETאתרו/אובע"מאחרונותידיעותו/אוהמארגניםזה.תקנוןועפ"י
תהאלאכך,בשלהתקבלולאהשתתפותטופסו/אווהשתתפותבמידהולכןתקלותו/אומטעויותחפיםיהיוהמועמדותטופס

למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי מי מהם.

המתנדבים.השיפוט")"ועדת(להלן-השיפוטועדתחבריידיעלמתקבלתבתחרותותהזוכה/היוזמ/ותעלההחלטה.8



כלבשםומוסמךאחראייחשבוהואההגשה,בטופסיוגשופרטיואשראחראילמנותישאחד,מיזםיותרבהשישביוזמה.9
במיזםהזכויותבעליכללשלובכתבמראשבהסכמהנעשתההתחרות,במסגרתמיזםהגשתכייודגשלמיזם.השייכיםהיזמים

ו/או מי מטעמם שהסכמתם טעונה אישור לגשת כאמור לתחרות.

לאנכונים,לאיימצאושפרטיהבקשהמוגשת.כבלתיתחשבהבקשהבמועד,מלאהבקשהמטעמההוגשהשלאיוזמה.10
דעתהשיקוללפיתחליטהועדהאםאלאתפסל,פגומה"),"בקשה(להלן-התחרותשלכלשהובשלבמלאיםלאאומדויקים

הבלעדי כי הפגם הוא טעות סופר או פגם טכני בלבד.

אופיבעלייהיותחרותבוישתתפושיוגשוחומריםוכיוהוגןמכבדבאופןהתחרותאורךלכללנהוגמתחייביםהמשתתפים.11
המיזםלפסילתלגרוםעלולהאלומהוראותסטייהסוג.מכלאחרתפוגעניתאוגסה,שפההרע,לשוןיותרולאמקרהובכלמכבד

הרלבנטי מהתחרות בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת השיפוט.

בדרךוזאתאחרבאמצעיאובע"פ,בכתב,משתתף,מכלומשליםמבהירמידעלקבלזכותהעלשומרתהשיפוטועדת.12
תהאבמועד,אחריותועלאותויספקולאכאמורמידעלספקשיתבקשמיזםהבלעדי.דעתהשיקולעפ"ישייקבעוובמועדים

הוועדה רשאית לפסול אותו מהמשך ההשתתפות בתחרות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

לאיכותהישראליתהחברהשלמדעיבסיועמראששנקבעוכלליםפיעל,מקצועישיפוטבהליךתיבחרהזוכההיוזמה.13
הבריאות,ממערכתבכיריםנציגיםביניהםבתחומם,מהמוביליםמומחיםהכוללמתנדבשופטיםחברברפואה,ובהובלת

.YNETאתרונציגחוליםעמותותהתעשייה,האקדמיה,

ההגשה.בתנאילעמידהבהתאםynetאתרנציגיידיעלמתבצעהראשוניהסינוןהליךא.

היוזמהנבחרתבהליך,ביותרהגבוההדרוגאתשיקבלוהיוזמותעבוראישיותראיון/מצגותהכוללנוסףסינוןהליךלאחרב.
הזוכה בהתאם למספר קריטריונים, ביניהם: מידת ההיתכנות של היוזמה וסיכויי הצלחתה, התרומה לתועלת הציבור,

מידת ההשפעה שלה ומחויבות המגישים לתהליך . ועדת השיפוט תבחן את המועמדויות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, על
בסיס קריטריונים אלו.

אליולהגיעלראיוןשהוזמןמהיוזמהיותראואחדנציגעלהיוזמה.בפניהתוצגבולראיוןנבחריםמיזמיםתזמיןהועדה.1
היוזמהאתלפסולרשאיתהוועדהתהא-שייקבעבמועדלראיוןיגיעושלאמשתתפיםשנקבע.המועדלפנידק'15עד

מהמשך ההשתתפות בתחרות.

מידת).need(הצורךהבאים:הקריטריוניםאתהשאר,ביןיוזמה,כללגביתבחןהשיפוטוועדתשיקוליהבמסגרת.2
)commitment(מחויבות),contribution(תרומה),feasibility(היתכנות),innovation(חדשנות),impact(ההשפעה

ויעילישיםחדשני,פתרוןלהציעבתחום,מתפתחת/עתידיתבעיהלזהותיכולתן:פיעליתועדפושייבחרוהיוזמותועוד.
בהובלתמוכחתיכולתבעליצוותאואדםע״יהמובלותליוזמותיתרוןעםלתחום,משמעותיבאופןלתרוםלבעיה,

תהליכים/מיזמים דומים.

התחרותעלספק,ולהסרתמשפטבביתלדיוןנושאאינםכןועלהחוזיםלחוק33סעיףיחולזהתקנוןו/אותחרותעלג.
ו/או תקנון זה, לא יחול חוק חובת המכרזים ותקנותיו

פיעלתמיכהלחבילתתזכהזויוזמהבתחרות.כזוכהאחתיוזמה/אוואחדזוכהכאמור,המרואייניםמביןתבחרהועדה.14
תנאי התחרות המפורסמים מידי שנה (להלן: "התמיכה"), שתכלול:

היכרות אישית עם מומחים ובכירים בתחומי הבריאות, האקדמיה והתעשייה (חברי ועדת השיפוט)●
היוזמה).(מגיש/ילזוכהיועברהמענק.₪150,000בסךכספימענק●
מלכ"ראועמותהשלליוזמהיינתן₪50,000בסךנוסףכספימענקאזעמותה/מלכ"ר,אינההנ"להזוכההיוזמהאם●

שלתהיהבתחרותהראשוןבמקוםהזוכהוהיוזמהבמידהכי(יצוייןהיוזמותביןביותרהגבוהבמיקוםשתדורג
)₪200,000שללסךבתחרות,הראשוןבמקוםלזוכההמיועדהכספיהמענקסכוםזהלסכוםיתווסף–עמותה/מלכ"ר

יובהר, כי מסכום המענק ינוכה מס כדין וכי ניכוי זה יושת על הזוכה.
שדרושיםככלנוספיםאישוריםוכןההתאגדותמתעודתעותקמס,חשבוניתימציא-מורשהתאגיד/עוסקשהינוזוכה●

על פי חוק, כתנאי לקבלת ההמחאה נשוא המענק לידיו.



הזכייהאישורעליחתוםפתוח,ספחהכוללהזהותמתעודתעותקיצרף–מורשה)עוסק(שאינופרטיאדםשהינוזוכה●
המענקיועברשאליושמו,עלהעו"שחשבוןפרטיאתהכוללאישוריצרףוכןזהלתקנוןכנספחהמצ"בהנוסחלפי

בהעברה בנקאית.

לערעור.ניתנותלאוהןשלב,באףסוגמכלהחלטותיהאתלנמקו/אוהודעותלמסורמתחייבתאינההשיפוטועדת.15

שלפעילותכלולתעדללותאחרונות,ידיעותעיתוןו/אוYNETאתרו/אוהתארגניםו/אוהועדהזכותכימסכיםהמשתתף.16
כלבהםולעשות"תיעוד"),(להלן:אחרבאמצעיאובקולבתמונה,בווידאו,-בכנסו/אובתחרותו/אוהוועדהכלפימשתתףעל

מראש,הסכמתואתבזאתנותןהמשתתףלעיל,האמורמכלליותלגרועמבלישיווקיים.תדמיתבסרטונילרבותפומבי,שימוש
כפיהמוצר,ו/אוהמיזםשלותיעודתמונה,פרטיםפרסוםוכןשלותיעודתמונתו,שמו,לפרסוםלאו,אםוביןיזכהאםבין

ברשתותלרבותבאינטרנטבטלוויזיה,בעיתונים,וזאתמטעמם,מיו/אוהתחרותמארגניע"ימאורגןאואקראיבאופןשיתועדו
ו/אותיעודכלימנעלאכיבמפורשבזאתומתחייבמסכיםהמשתתףתנאי.אומגבלהכלללאאחרתמדיהבכלאוחברתיות

פרסום כאמור וכי לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום או תמורה אחרת בגין פרסומם ו/או שידורם.

יהיהבקשהשהגישמשתתףהודעה.כךעלולפרסםזהתקנוןהוראותלשנותו/אולבטלזכותםעלשומריםהמארגנים.17
שלישיצדאוהמארגניםכלפיסוגמכללתביעהעילהבכךיהיהלאאולםדעתו,שיקולעפ"יכזהבמקרהאותהלבטלרשאי

כלשהו.

בהוצאותלשאתהזוכהלרבותמשתתףכלבאחריותוכןהתמיכה,בגיןתשלוםאוהוצאהמס,בכללשאתהזוכהבאחריות.18
בפועל שיוציא לשם הגעה והשתתפות בתחרות כגון הוצאות נסיעה, ככל שיהיו.

אחר.במועדאושנקבעבמועדאובכללביןהתחרות,אתלקייםמתחייביםאינםהמארגנים.19

וכימלבדו,המשתתפיםיתרכלייפסלואםגםיוזמה,לאףזכיהמבטיחההשיפוטועדתאיןכיומסכיםלכךמודעהמשתתף.20
כלשהםהטבותאופרסומיםאושיקבלהתמיכהעלאובה,הצפויההשתתפותואוהצפויההתחרותעללהסתמךרשאיהואאין

שאולי יגיעו לו לכאורה, אם בכלל, לכל צורך.

מיוכלתמיכהמעניקיחסות,נותניהמארגנים,השיפוט,וועדתנגדלתביעהעילההתמיכהמימושבאיאובאיחוריהיהלא.21
הקשור אל התחרות.

מכלפטוריםהתחרותו/אוהכנסאלהקשורמיוכלתמיכהמעניקיחסות,נותניהמארגנים,התחרות,שלהשיפוטועדת.22
ו/אומעשהו/אוהתמיכהו/אוהתחרותו/אוהכנסעםבקשרשהואסוגמכלהפסדו/אואובדןו/אונזקו/אותביעהו/אוטענה

מחדל בקשר עימם ו/או עם המשתתף, וזאת בפרט בקשר עם אופן ניהול התחרות ו/או בחירת הזוכה במסגרתה.

שיקולעפ"יביטוחיםשבדין,אחריותכלפיוקיימתלהיותיכולהעודכלחשבונו,עללקייםמתחייבוהואהמשתתףעלמוסכם.23
ו/אואישורכללקבלהמשתתףמתחייבכןכמווהפעלתו.המיזםקיוםבמסגרתאחריותולכיסוינאותיםגבולותבסכומידעתו

וכןכאמוראישוריםלמארגניםיציגהמשתתףשיידרש.ככלהלסינקיועדתאישורלרבותהמיזםלהפעלתהנדרשתהסכמה
אישור עריכת ביטוחים, עפ"י דרישה.

כלעםבקשרהתיישנותהכרעה;זכותלמארגניםתהאהתחרותעםבקשרמחלוקתבכלזה:תקנוןמהוראותלגרועמבלי.24
עםבקשרוענייןדברלכלהמוסמךהמשפטביתפרסומה;ממועדשנהתהאהתחרות,עםבקשרתביעהו/אודרישהו/אוטענה

הוראות תקנון זה ו/או התחרות, יהא ממחוז תל אביב ו/או מרכז.

service@y-i.co.ilבכתובתאלקטרונידוארבאמצעותלפנותניתןושאלותלבירורים.25

בהצלחה עם השתתפותך בתחרות!

mailto:service@y-i.co.il

