
 

 
 

 הפיתוח שלכם הולך לשנות את העולם?

 תערוכת הסטארטפים האקסקלוסיבית של מרכז החדשנות של ישראל   מתחדשת וזו ההזדמנות שלכם להיות בפנים!

פי חזונו של הנשיא שמעון פרס ז"ל וכבר  -מרכז החדשנות של ישראל במרכז פרס לשלום ולחדשנות נפתח לפני שנה על

 הפך לחלון ראווה לחדשנות הישראלית ולכלי חשוב לקידום קשרי החוץ והיחסים הכלכליים בין ישראל והעולם. 

י קהל המבקרים את הפיתוחים הישראלים בלב המרכז נמצאת גלריית החדשנות העכשווית, תערוכה המציגה בפנ 

 המבטיחים בתחומים מגוונים. 

הציגו בגלרייה וזכו לחשיפה חסרת תקדים לעשרות אלפי  חברות ישראליות נבחרות  45בשנת הפעילות הראשונה, 

 המדינה.   ראשי מדינות ושרים, בכירים בחברות גלובליות, יזמים, תיירים וישראלים מכל קצוות   -  מבקרים מהארץ ומהעולם 

כעת, מציע מרכז החדשנות של ישראל, בשיתוף רשות החדשנות ומשרד הכלכלה, הזדמנות לטכנולוגיות חדשות לקחת  

המועמדים שיבחרו להציג בגלריה יהנו מהזמנה לאירועים אקסקלוסיביים, פגישות עסקיות רמות דרג,   חלק בתערוכה.

 לום. וחיבור לפעילות המרכז בתחומי החדשנות, העסקים והש

 נבחרי הקול הקורא יזכו להציג בגלריית החדשנות העכשווית וייהנו מ:

 . 2020-2021הצגת פיתוח חדשני לצד הטכנולוגיות המובילות בישראל למשך שנת הפעילות  ▪

מבקרים בשנה, בהם מאות משלחות עסקיות, מדיניות וכלכליות, בכירים  100,000הזדמנות לחשיפה למעל  ▪

 וקרנות השקעה, עיתונאים ומבקרים מישראל והעולם.בחברות ענק 

 חיבור לקהילת מרכז פרס לשלום ולחדשנות והזדמנות להשתתף באירועים שונים. ▪

חשיפה ממוקדת של הפיתוח הטכנולוגי וחיזוק המותג של החברה באתר האינטרנט של מרכז החדשנות של  ▪

 ישראל ובחומרי הפרסום והשיווק, לצד פרסומים במדיה הישראלית והעולמית. 

 תנאי סף מצטברים להגשת מועמדות

עילות המחקר והפיתוח שלה  )א( חברת הזנק )סטארטאפ(, לרבות חברת הזנק שהשלימה סבבי גיוס הון, ואשר פ ▪

( גוף או  ג) או ;)ב( חברה בצמיחה אשר פעילות המחקר והפיתוח שלה מבוצעת בישראל אומבוצעים בישראל; 

 מכון מחקר ופיתוח ישראלי; וכן

 מועמד בעל פיתוח טכנולוגי חדשני. ▪

  קריטריונים מנחים לבחירת המועמדים:

יבית, אם באמצעות הצבת המוצר או אמצעי המחשה פיזי המוצר / פיתוח / מחקר ניתן להצגה בצורה אטרקט ▪

 ו/או דיגיטלי אחר. 

תינתן העדפה למועמדים שיציגו הרכב יזמים / חוקרים מגוון, וכן לפיתוחים בתחומי האימפקט או חדשנות ברת  ▪

 קיימא. 

 .הזיקה של המועמדים והפיתוח לישראל ▪

 שלב בשלות המוצר. ▪

 אופן הבחירה: 

לשלום ולחדשנות, בשיתוף רשות החדשנות ומשרד הכלכלה תקבע, לפי שיקול דעתה מרכז פרס  ועדה מטעם  ▪

 הבלעדי, את הזכאות להציג במסגרת התערוכה.



 

 
 

שיקולי הועדה יהיו, בין היתר אך לא רק, הקריטריונים שפורטו לעיל. כמו כן, לצורך השוואה בין המועמדים ובחירת  ▪

, מידת העניין לציבור בטכנולוגיה או במחקר, וכן פוטנציאל השינוי הזוכים יילקחו בחשבון גיוון התחומים המוצגים 

 החיובי בעולם של המוצר / פיתוח / מחקר. 

 . 1.7.2020הגשת המועמדות עד לתאריך  ▪

ההצגה בתערוכת החדשנות הינה ללא תשלום. עם זאת, באחריות המועמדים שייבחרו להפיק על חשבונם את  ▪

 אותו באופן שוטף בהתאם להנחיות מרכז פרס לשלום ולחדשנות. התוכן המוצג, לטפל בהצבתו ולתחזק

 

 תנאים כלליים: 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתנאים כלליים אלו לבין מסמך הקול קורא ו/או לבין  .1

 פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הקול קורא, תגברנה הוראות תנאים כלליים אלו לכל דבר ועניין. 

בגלריית החדשנות העכשווית במרכז  תנאים כלליים אלו מסדירים את תנאי ההשתתפות בהליך לבחירת המציגים  .2

"( בתערוכה והינה חוזה לכל דבר ועניין. המיצגהחדשנות והצגת המוצר/פיתוח/מחקר של הזוכים בקול קורא )"

תנאים כלליים אלו ממצים את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בקול קורא מהווה הסכמה מלאה לכל האמור  

 בתנאים כלליים אלו.

בהשתתפותו בהליך הקול קורא מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התנאים  .3

הכלליים והוא מקבל על עצמו את הוראותיהם ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפות בהליך הקול הקורא בלא שקרא  

 חייבו לכל דבר ועניין. את תנאיו, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי התנאים הכלליים יחולו עליו וי

זכאות להצגת המיצג תקבע על בסיס שיקול דעתו הבלעדי של מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( ו/או מי מטעמו  .4

 ומימוש הזכאות על ידי הצגת המיצג כפופה להנחיות ולאישור מראש של מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(.

לחדשנות )ע"ר( ו/או מי מטעמו לעניין זהות הזכאים להצגת  לא תהיה זכות ערעור על החלטת מרכז פרס לשלום ו .5

המיצג. מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( שומר לעצמו את הזכות, בכל עת, לבצע שינויים בתנאי הסף ו/או 

 הקריטריונים המנחים לבחירת זוכה.

 או בשווה כסף.  הזכאות להצגת המיצג אינה ניתנת למכירה ו/או להעברה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף  .6

מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( אינו נותן כל מצג בקשר להצגת המיצג על ידי הזוכים ואינו מתחייב, בין היתר,  .7

 .לתוצאות כלשהן בעקבות הצגת המיצג במרכז החדשנות ולהיקף החשיפה לו יזכה הזוכה

בקול קורא בכל עת ומכל סיבה מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( רשאי לבטל את השתתפותו של כל משתתף  .8

שהיא, לרבות בגין הפרת דין ו/או בגין הפרת הוראותיו והנחיותיו של מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(. מבלי לגרוע 

מכלליות האמור, מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( מוסמך לפסול כל משתתף ו/או לא להעניק את הזכאות להצגת  

ר להאמין שפעל בדרך של עבירה או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לתנאים כלליים המיצג לזוכה שיש לו יסוד סבי



 

 
 

אלו זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(, מכל היבט 

 שהוא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(.

דשנות )ע"ר( רשאי להודיע על סיום ההליך בכללותו או הצגת המיצג בכל עת, לפי שיקול דעתו מרכז פרס לשלום ולח  .9

הבלעדי, וזאת מבלי שלמשתתפים בקול קורא או הזוכים )לפי העניין( תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד 

ג שהוא עקב ביטול הקול קורא  מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( בקשר לכך, לרבות דרישה לקבלת פיצויים מכל סו

 ו/או הצגת המיצג.  

מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( לא ישא בכל תשלום, מכל סיבה שהיא, בקשר עם הגשת מועמדתו של משתתף,  .10

 הצגת המיצג ו/או הכנתו על ידי הזוכה. 

מי שפועל מטעמו   ההשתתפות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( ו/או כל .11

אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לרכוש, ישיר או עקיף,  

 כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בקול קורא ו/או בקשר למימוש הזכאות להצגת המיצג )לרבות לשלמות המיצג(. 

על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין  כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לקול קורא ידונו .12

אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של -הנוגע לקול קורא ותנאיו זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל

  כל בית משפט אחר לעניין זה.

הינו בלתי חוקי, בטל או לא  כל סעיף מסעיפי תנאים כלליים אלו עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים  .13

 אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התנאים הכלליים.

 

 

  


