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 תקנון התחרות

 :הקדמה

מארגני " או "המארגנים" -יפו )להלן -יוזמה של עיריית תל אביב היא"( התחרות" -תחרות "חוכמת רחוב" )להלן 

"( המתמודדים"(. מטרתה של התחרות היא לאפשר ליחידים, לקבוצות של יחידים ולמלכ"רים )כולם "התחרות

תושבי שכונת נווה שאנן ולשיפור איכות החיים יטליות לרווחת דיגאו  פיזיותאמנותיות, לפתח יוזמות קהילתיות, 

 בשכונה.

 

 :מטרות התחרות

 לעודד יוזמות לרווחת תושבי שכונת נווה שאנן ולשיפור איכות החיים בשכונה. .1

 שפר ולחזק את הקשר בין יזמים ופעילים בשכונה לבין גורמי העירייה השונים.ל .2

 יזמים וארגונים קטנים. לעודד יזמות ויצירה מקומית של יחידים, .3

 חזק את מעורבות תושבי שכונת נווה שאנן בעשייה העירונית בשכונתם.ל .4

 

 :ההרשמה לתחרות

אתר " -ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר האינטרנט של התחרות )להלן  .1

זמן " -הלן )ל 22:00, בשעה 15/8/2016ועד לתאריך  12:00בשעה  25/7/2016"( החל מיום התחרות

"(. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים הגשת המועמדות לתחרות

 בהודעה שתפורסם.

במספר מוקדים בשכונה עבור תושבים שאין להם גישה קשיחים מארגני התחרות יחלקו טפסי הרשמה  .2

 .15/8/2016ויאספו אותם עד לתאריך  לאינטרנט

יוזמות והינה פתוחה ליחידים, לקבוצות ולמלכ"רים המעוניינים לפתח  ההרשמה אינה כרוכה בתשלום .3

  את רווחת תושבי נווה שאנן ואת שיפור איכות החיים בשכונה. ותלרווחת הציבור המקדמ

 למתעניינים בהרשמה שאינם תושבי נווה שאנן ייערך סיור בשכונה לצורך היכרות עם אתגרי השכונה .4

. הרשמה לסיור תתבצע דרך טופס ההרשמה המקוון באתר 18:00-20:00בשעות  8/8/2016יום שני, ב

 התחרות.
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שייבחר על "( העירוניהצוות " -)להלן מוסמך  עירוניבתום תקופת ההגשה ייבדקו ההגשות על ידי צוות  .5

 ידי מארגני התחרות. 

ול ועל פי שיק הסף להגשה לדרישותיוזמות להשתתף במרתון, בהתאם  20הצוות העירוני יבחר עד  .6

 .הדעת הבלעדי של הצוות העירוני

"(. המרתון" -יוזמנו להשתתף במרתון לפיתוח היוזמות )להלן  יבחרו להשתתף במרתוןשימתמודדים  .7

 .28/08/2016תשובה על השתתפות במרתון תימסר עד ליום 

. במפגש זה 18:00בשעה  4/9/2016למתמודדים שהתקבלו למרתון ייערך מפגש הכנה ביום ראשון,  .8

ן סקירה על מתכונת המרתון והתכנים שיועברו בו על מנת לאפשר למגישי ההצעות להיערך למרתון תינת

 ככל האפשר.

יובהר כי ניתן לפתח את היוזמה במהלך המרתון או להתחיל בפיתוחו עוד קודם ובתנאי שחלק מהפיתוח  .9

 ייערך באירוע המרתון ובשיתוף עם תושבים.

 כות לשנות את השעות והמועדים המפורטים לעיל.מארגני התחרות שומרים לעצמם את הז .10

 

 :התחרות ושלביה

, תל אביב( אירוע מרתון 72ערך ב"בסקולה" )רח' הרכבת יי ,22-23/09/2016בימים חמישי ושישי, 

 פיתוח היוזמות בו יעסקו הצוותים במלאכת פיתוח היוזמה.

 פירוט פעילות מועד
 

יום חמישי, 
22/09/2016 , 

 16:00-18:00בשעות 

הצגת הרעיונות 
 ליוזמות

יציג כל אחד מהמתמודדים 
קצרה את הרעיון ליוזמה בפני ב

 במרתון.כל המשתתפים 
 

יום חמישי, 
22/09/2016, 

  18:00-23:00בשעות 
 

 תתקיים חלוקה לצוותים פיתוח היוזמות
כל צוות יפתח יוזמה  ולאחריה

 אחת. 
יכלול את המתמודדים, כל צוות 

תושבים מהשכונה אשר 
מעוניינים לסייע בפיתוח היוזמה 

ונציגי עירייה ומומחים אשר 
יעניקו ליווי מקצועי לפיתוח 

 היוזמה.
מארגני התחרות יסייעו בחלוקה 

 לצוותים.
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  23/09/2016יום שישי, 
 09:00-11:00בשעות 

 

המשך עבודה 
על פיתוח  בצוותים
 היוזמות

 

עד יום שישי, 
בשעה  23/09/2016

11:00 

הגשת מצגת 
 כמת לפאנלמס

 יםפטושה

 לפאנל השופטים גישכל צוות י
. מצגת של היוזמה המפותחת

קבע ייהמצגת תהיה בפורמט ש
והיא תועבר על ידי המארגנים 

מנהלי התחרות באמצעות אל 
את הפרטים שיכלול  דוא"ל

הבאים: שם הקבוצה והיוזמה, 
שמות חברי הצוות ופרטי הקשר 

שלהם. סדר הצגת היוזמות 
 מארגני התחרות.פי -ייקבע על

 

 ום שישי,י
23/09/2016  

 11:00בשעה 

הצגת היוזמות בפני 
 פאנל השופטים

את המצגות יציגו הצוותים 
 שהכינו בפני פאנל השופטים. 

כל צוות יציג את היוזמה שפיתח 
דקות אשר לאחריהן  3במשך 

חברי דקות לשאלות  2יוקצו 
הזמנים  .דקות( 5פאנל )סה"כ ה

אם נות בהתעשויים להשת
. לכמות הצוותים שישתתפו

במסגרת הצגת היוזמה יידרש 
בין היתר גם כל צוות להציג 

אומדן תקציבי משוער הנדרש 
 להוצאת היוזמה אל הפועל.

 

 יום שישי, 
23/09/2016  

 12:00-13:00בשעות 

התכנסות פאנל 
 השופטים

להחלטה יתכנס פאנל השופטים 
הנבחרות וגובה בדבר היוזמות 

לכל אחת  םהפרסים הכספיי
 מהן.

 

 יום שישי,
23/09/2016  

 13:00בשעה 

בפני יכריז פאנל השופטים  הכרזה על הזוכים
משתתפי המרתון על היוזמות 

וגובה הפרסים  הנבחרות
 .הכספיים

 

 

 השעות והמועדים המפורטים לעיל.המיקום, מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את 

 

 :רשאים להשתתף בתחרות

 ומעלה. 18יחידים בני גיל     .1

  .מלכ"רים המאוגדים בישראל    .2

יפו, חברות עירוניות או כל חברה או יחיד המעורבים -התחרות סגורה בפני עובדי עיריית תל אביב . 3

 בארגון התחרות וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה )בני זוג, הורים, אחים, ילדים(.
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 :בתחרותהמוגשות יוזמות לדרישות סף 

 הגשת יוזמה להתמודדות בתחרות מחייבת עמידה בדרישות הסף כדלקמן:

 בשכונת נווה שאנן, בהתאם לגבולות השכונה המפורטים בהמשך. להתקייםהיוזמה מיועדת  .1

, לפי ואת איכות החיים בשכונה שאנןפוטנציאל לשפר את רווחת תושבי נווה ליוזמה יש  .2

 הבלעדי. ועל פי שיקול דעתו עירוניהתרשמות הצוות ה

, שנאה, השמצהתוכן פוליטי או מפלגתי, תוכן בשפה גסה או מגונה,  אינה מכילההיוזמה   .3

 הוראות כל דין.מ חריגהדברי תועבה ו/או וכן לאלימות  הסתה, הכפשה

לוודא כי הם אינם מפרים קניין רוחני או פוגעים  המתמודדיםבאחריות ומקורית  היאהיוזמה   .4

 שי.צד שלי זכויות שלב

 היוזמה ניתנת ליישום על פי הקריטריונים הבאים: .5

 מרתון.ה תוםמ שלושה חודשיםכניתן להוציאה אל הפועל בפרק זמן של  .א

 המרבי הכספי פרסהגובה אינו חורג מוהתקציב הנדרש להוצאתה אל הפועל הינו ריאלי  .ב

 .היוזמהתרומה שתתקבל למען . זאת למעט בתחרות

להוצאת היוזמה אל  ס פרטי, ניתנה הסכמת בעלי הנכסבנכ להתקייםאם היוזמה מיועדת  .ג

 הפועל בנכס האמור.

פעילות לאם היוזמה מיועדת להתקיים בשטח עליו חל צו גינון, מולאו הוראות הדין ביחס  .ד

 בשטח שעליו חל צו גינון.

 

  :גבולות השכונה

 יפו הם: -גבולות שכונת נווה שאנן בעיר תל אביב

 רח' העלייה. -בצד מערב  .1

 רח' סלמה. -דרום  בצד .2

 רח' החרש. -בצד מזרח  .3

 רח' הרכבת ודרך מנחם בגין. -בצד צפון  .4
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 :הוצאת היוזמות אל הפועלמיקומים ל

בתוך  אל הפועל היוזמותלהוצאת מארגני התחרות יפרסמו באתר התחרות רשימת מקומות מומלצים  .1

 גבולות השכונה המפורטים לעיל.

באחד המקומות המומלצים או במקום אחר, ובלבד  הפועלאשר תצא אל ניתן להגיש הצעה ליוזמה  .2

 שהוא נמצא בגבולות השכונה המפורטים לעיל.

)כגון חצרות בתים או חזיתות בתים(  ניתן להגיש הצעה ליוזמה המיועדת להתקיים במרחב פרטי .3

 תשפיע על המרחב הציבורי ו/או על הקהילה בשכונה. שהיוזמהובלבד 

 

 :ריטריונים לשיפוטוק הנבחרותהיוזמות בחירת 

 התחרות.יפורסם מראש באתר הרכבו שפאנל שופטים תתבצע על ידי הנבחרות בחירת היוזמות  .1

  מארגני התחרות רשאים לשנות את הרכב פאנל השופטים בהתאם לצורך. .2

 .23/09/2016סבב שיפוט אחד בתאריך בבצע תתהנבחרות בחירת היוזמות  .3

 ."(הנבחרותהיוזמות " -ות הטובות ביותר )להלן בחר בין חמש לשבע היוזמיפאנל השופטים  .4

בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן ועל פי שיקול הדעת הבלעדי של פאנל בחירת היוזמות תתבצע  .5

 השופטים.

מידת העמידה בקריטריון גבוהה יותר, כך יוענק ניקוד לכל אחד מהקריטריונים ניקוד מקסימלי. ככל ש .6

 גבוה יותר.

צוות  יבחר , כל אחד מהצוותים המשתתפיםלבחירת היוזמות הנבחרות השופטים התכנסות פאנל בזמן .7

 ותשולב בבחירת פאנל השופטים. בחירת הצוותים תשוקלל שלטעמו הצעתו היא הטובה ביותר. אחר
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 :קריטריונים לבחירת היוזמות הטובות ביותר

 לן:היוזמות בהתאם לקריטריונים שלה ן פאנל השופטים אתבמסגרת התחרות יבח

 ניקוד מקסימלי קריטריון

 - רמת התועלת מהיוזמה עבור תושבי שכונת נווה שאנן, מבקרים ובעלי עסקים

 מזמין, נגיש, נעים ויוצר ענייןבאיזו מידה היוזמה תורמת לקיומו של מרחב ציבורי 

 נקודות 15

 - רמת התועלת מהיוזמה עבור תושבי שכונת נווה שאנן, מבקרים ובעלי עסקים

בטוח ומגבירה את תחושת מידה היוזמה תורמת לקיומו של מרחב ציבורי  באיזו

 במרחב, בדגש על זו של נשיםהביטחון האישי 

 נקודות 15

נבחנה לעומק היכולת להציב/לקיים אותו במרחב האם באיזו מידה הרעיון ישים ו

ובדגש  שלושה חודשיםבדגש על מידת היכולת להוציאו אל הפועל בתוך כ - הציבורי

 על כך שהתקציב המשוער למימושו הינו ריאלי

 נקודות 25

לכמה זמן היא מתקיימת?  - באיזו מידה היוזמה משפיעה על השכונה לטווח הארוך

 האם חד פעמית או חוזרת על עצמה?

 נקודות 10

קהילות שונות, גילאים,  -על מגוון רחב של אנשים באיזו מידה היוזמה משפיעה 

 מגדר וכד'

 נקודות 10

תיקים ובדגש על אלו הו -תושבים מנווה שאנן באיזו מידה היוזמה פותחה בשיתוף 

 שנים( 10)המתגוררים בה מעל 

 נקודות 15

במנטורים,  היעזרות דגש על –באיזו מידה היוזמה עברה פיתוח במהלך המרתון 

 בפעילים ובתושבים לפיתוח היוזמה

 נקודות 5

 נקודות 5 באיזו מידה היוזמה יצירתית ומקורית

 נקודות 20 שקלול ניקוד שהתקבל מהצוותים המשתתפים

 נקודות 120 סה"כ ניקוד מקסימלי
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 :כספיים פרסים

 .כספי הנדרש לשם הוצאת היוזמה אל הפועל פרסתקבל  הנבחרותכל אחת מהיוזמות  .1

כספיים ליוזמות  פרסיםש"ח לצורך מתן  75,000יעמוד תקציב של עד  ופטיםלרשות פאנל הש .2

 .חרותהנב

נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של פאנל השופטים, בהתאם לאומדן  הפרסההחלטה על גובה  .3

התקציבי המשוער אשר הוצג על ידי הצוות בעת הצגת היוזמות ובהתאם להערכת פאנל השופטים 

 כי מדובר באומדן תקציבי ריאלי וסביר.

 הבאות: הפרסים סכומי באפשרותו של פאנל השופטים לעשות שימוש במדרגות .4

 ש"ח 500 א.

 ש"ח 5,000 ב. 

 ש"ח 10,000 . ג

 ש"ח 15,000 .ד

 ש"ח 20,000 . ה

   ש"ח 25,000 . ו

 ייעשהמומלץ ואינו מחייב את פאנל השופטים. במידה ו הינוהפרסים  סכומיהשימוש במדרגות  .5

לעשות  . לחלופין יוכל פאנל השופטיםמדרגותהאין חובה להשתמש בכל שימוש במדרגות אלה, 

 ימוש באותה מדרגה מספר פעמים.ש

 ש"ח(. 75,000) לפרסיםאין חובה על פאנל השופטים להשתמש בכל התקציב המיועד  .6

, ולמארגני התחרות AS ISיוענק לצוות הכספי  הפרסאם צוות של יחידים או מלכ"ר נבחר כזוכה,  .7

ון, ככל שיבחרו רגאבין כל אחד מהחברים המרכיבים את הצוות/ הפרסאין כל אחריות לאופן חלוקת 

 יש לציין מי יקבל בשם הצוות או המלכ"ר את הפרס בשם הצוות ת ההצעההגשבעת  לעשות כן.

 .("הזוכיםאו " "הזוכה" -)להלן 

הוצאת היוזמה אל ומחציתו לאחר  לאחר הזכייה במרתוןהפרס הכספי הזוכה יקבל מחצית מסכום  .8

 הפועל.

את מלוא סכום הפרס לאחר לזוכה הבלעדי, להעניק  הצוות העירוני יוכל לקבוע, על פי שיקול דעתו .9

המרתון או במהלך הוצאת היוזמה אל הפועל, במקום שהתרשם שהענקת מלוא סכום הפרס חיונית 

 לצורך מימוש היוזמה.
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 .פרסהמובהר כי הזוכים יהיו אחראים לכל המסים והאגרות הקשורים לקבלת  .10

 .אחד מפרסר מתמודד בודד או אדם בודד אינו יכול לזכות ביות .11

 :אל הפועל היוזמות הוצאת

 .22/12/2016עד ליום חמישי, לזוכים יינתן זמן להוצאת היוזמות אל הפועל  .1

 יעמידו המארגנים לרשות הזוכים את הכלים הבאים: 22/12/2016בפרק הזמן שבין המרתון לבין  .2

ים ובתיאום בימים ובשעות שייקבעו על ידי המארגנבמיקום, ) לפיתוח היוזמה חלל לעבודה .א

 (.ם המארגניםמראש ע

 .לבדיקת עמידת היוזמה בכללי בטיחות יועץ בטיחות .ב

במקרים בהם העירייה תוכל לסייע בהוצאת היוזמה אל  חיבור לגורמים עירוניים רלוונטיים .ג

 .הפועל

 .י מארגני התחרות לפיתוח היוזמהע" מקצועי ייעוץ .ד

ישורים אלה יסייעו בהוצאת היוזמה אל במקרים בהם א מהעירייה ייעוץ לגבי אישורים נדרשים .ה

 .הפועל

  .הצוות העירוניאת בכתב עדכנו בעת שהיוזמה תהיה מוכנה לצאת אל הפועל, הזוכים י .3

תצא אל מה יוזזוכים כאשר ההמחצית השנייה של הפרס הכספי למתן את  הצוות העירוני יאשר .4

נהלת בית הצעירים העירוני , בכפוף לאישור הבלעדי של מנהל צוות החדשנות העירוני ומהפועל

 .9מזא"ה 

על היוזמות לעמוד בכללי בטיחות כפי שייקבעו על ידי יועץ בטיחות מטעם המארגנים. יוזמה אשר  .5

 הפרס הכספי.יתרת ולקבל את קבל את אישור הצוות העירוני לא תעמוד בכללי הבטיחות לא תוכל ל

הפועל יהיה גבוה יותר מאשר גובה יובהר כי במקרה שבו התקציב בפועל של הוצאת היוזמה אל  .6

כים ולא תהיה לזוכים כל הכספי אשר ניתן בתחרות, האחריות הבלעדית לכך תהיה על הזו הפרס

 טענה כלפי מארגני התחרות בנושא זה. 

באחריות הזוכים להשיג את כל האישורים של הגורמים המקצועיים הרלוונטיים הנדרשים יובהר כי  .7

 .להוצאת היוזמות אל הפועל
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 :זכויות וקניין רוחני

אך מארגני התחרות  ,המתמודדים יהיו בעלי זכויות הקניין הרוחני להגשותיהם וליוזמות אשר יפתחו .1

ערכו בות גרפיקה, בשיווק ופרסום אשר ילר ןיהכל הנלווה אלבו הנבחרות יוכלו לעשות שימוש ביוזמות

 רבות לצורך:המארגנים, בכל פלטפורמה שיבחרו, ללא הגבלה וללא תמורה, ל

קמפיינים שיווקיים באמצעי מדיה שונים ובכל פלטפורמה, לרבות עיתונות מודפסת, טלוויזיה  .א

 אינטרנט בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

 .שימוש ביוזמות למטרות לא מסחריות .ב

מובהר כי השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של הזוכים בתחרות לשימוש המארגנים בשמם של  .2

וכל הנלווה אליהם לרבות בגרפיקה,  על ידם , דמותם, תצלומיהם וקולם וביוזמות אשר יפותחויםזוכה

 למטרות קידום מכירות בכל מדיה, בכל העולם, וללא תשלום או תמורה.

המתמודדים מצהירים ומתחייבים כי הינם הבעלים הבלעדיים של כל זכויות הקניין בהרשמה לתחרות  .3

 על ידי המארגנים הפרה של זכויות צד ג' כלשהו. ןוכי אין בפרסומהרוחני ביוזמות אשר יפתחו 

תחו וכי המארגנים יהיו רשאים לפרסם את היוזמות אשר יפ יםמצהיר יםהמתמודדבהרשמה לתחרות  .4

 לפי שיקול דעתם וללא הגבלה וכל המידע לגביו אינו סודי.

 במרחב הציבורי: "(האובייקט" -פיזי )להלן  באשר ליוזמות אשר כרוכות בהצבת אובייקט .5

כל הצבה או עשייה של אובייקט יחייבו את עמידתו בכל התנאים שיוגדרו על ידי מהנדס הבטיחות  .א

 של הפרויקט. 

מרגע שהאובייקט יוצב במרחב הציבורי, יועבר האובייקט לאחריות העירייה, ולעירייה לא תהא כל  .ב

שור לאובייקט, ובתנאי שהנזק לא עילה לתביעת הזוכה בגין כל תאונה או נזק לאדם או רכוש שק

  נגרם כתוצאה מרשלנות בהצבת האובייקט ו/או בעשייתו.

ידוע לזוכה כי העירייה תהא רשאית, להסיר או להעביר את האובייקט לכל מקום אחר, בהתאם  .ג

לשיקול דעתה הבלעדי. העברת האובייקט לשם הצבתו במיקום שונה תעשה על ידי העירייה ככל 

 ם הזוכה.אום עיהניתן בת

היה והעירייה תחליט להסיר את הפרויקט ולא להעבירו למקום חלופי אחר, רשאית היא להחזירו  .ד

תהיה העירייה  ,יום 30לזוכה אשר מתחייב לקבלו ללא כל תנאי. היה והאובייקט לא יילקח תוך 

 רשאית לפעול בו בהתאם לשיקול דעתה.
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הציבורי לרבות בכל הנוגע במרחב  קטאובייהזוכה לא יוכל להעלות כל טענה בדבר שימוש ב .ה

 ולבטיחות. לתחזוקה

 

 :כללי

 תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הפנייה בו היא לנשים וגברים כאחד. .1

כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את  המשתתףבהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר  .2

 הוראותיו ללא כל סייגים.

ת או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את תנאיה בתקנון זה מכל המארגנים רשאים לדחו .3

 סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.

מנהלי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או המפריע לניהול  .4

 התקין של התחרות או שפועל בניגוד להוראות אלה.

זכות כלשהי בקשר לתחרות ולכל פעולה בה ינקטו המארגנים בקשר למשתתפים לא תהא כל טענה או  .5

לכל תקלה או טעות, ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו 

 למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות.

מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל מארגני התחרות  .6

 ה חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהול התחרות.ויהי

( כל מידע שגוי או לא מדויק, בין אם סופק או נגרם על ידי המארגנים 1מארגני התחרות אינם אחראים ל ) .7

( 2ומי מטעמם, המתמודדים, טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או מנוצלים בתחרות. )

מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או ניתוקים של קווי הטלפון ורשת  כשלים טכניים

( טעות 3האינטרנט או מחשוב חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות המשתתפים. )

( כל פגיעה או נזק 4טכנית או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות או בעיבוד של רשומות. )

נכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, על ידי השתתפות של לגוף או ל

 מתמודד בתחרות או קבלה או שימוש או שימוש לרעה כלשהו בפרס.

המתמודד בתחרות משחרר את מארגני התחרות, את נציגיהם, ואת שותפי התחרות מפני ונגד כל  .8

גיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכות יוצרים סימן תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות מרשלנות, בפ

מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש. מארגני התחרות רשאים, על פי 



 

11 

 

 

שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי 

 התחרות.

 ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות תקנון התחרות.מארגני התחרות רשאים לשנות  .9

 היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון. .10

כל סכסוך שהוא, טענות ותביעה הנובעים או קשורים בתחרות זו ייושבו באופן בלעדי על ידי בית  .11

 יפו. –המשפט המוסמך בתל אביב 

 

 


