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הגדרות.1

"תקופת האתגר":

באתרהאתגרסיוםעלהודעהתפורסםבולמועד1.5.2021ליוםעדתתאפשרבאתגרההשתתפות

האתגר שומרת לעצמה את הזכות). עורכת"תקופת האתגר"האינטרנט של עורכת האתגר (להלן:

להאריך, לקצר או לקטוע את תקופתלשנות את מועד תחילת האתגר ו/או את מועד סיומה, לרבות

עורכת האתגר לעשות כן,האתגר, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה

תידרש כל הודעה נוספת מצידה.תפרסם תקנון מעודכן באתר האינטרנט של עורכת האתגר ולא

נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופיהאמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות

המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו.

"אסם" או "עורכת האתגר"

חברת אסם השקעות בע"מ

אתר אסם""

www.osem-nestle.co.ilהאתגר:עורכתשלהאינטרנטאתר

"אתר בישולים" או "האתר"

www.bishulim.co.ilהאתגר:עורכתידיעלומופעלהמוחזק"בישולים"האינטרנטאתר

"ועדת ההערכה"

או מי מטעמה.ועדה מיוחדת שתורכב מאנשי מערך השיווק של עורכת האתגר

"הפעילויות"

זה;לתקנון3בסעיףכמתואר

http://www.osem-nestle.co.il
http://www.bishulim.co.il


"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות"

בנספח א' לתקנון;סטרטאפים או חברות עם פתרון טכנולוגי ודיגיטלי כמפורט

"ההצעות הנבחרות"

של עורכת האתגר.הצעות המשתתף או המשתתפים שיבחרו על ידי ועדת הזכייה

"טופס ההשתתפות"

יוכלו המבקשים להיענות לאתגר,טופס הממוקם באתר האינטרנט של עורכת הפעילות ובאמצעותו

שם את ההצעה כהגדרתהלמלא את פרטיהם או את פרטי החברה מטעמה הם פועלים ולכתוב

בתקנון זה.

כללי ונספחים.2

אתממצההתקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובאתגרההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון.2.1

לכלהמשתתףשלמלאההסכמהמהווהבאתגרההשתתפותועצםהצדדים,וחובותזכויות

האמור בו.

כלשהםאחריםלפרסומיםזהתקנוןהוראותביןכלשהיהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל.2.2

בקשר לאתגר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

והן מתייחסות גם לנקבה.הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,.2.3

השתתפות בפעילות.3

טופסבאמצעותהאתגרתקופתבמהלךלשלוח,באתגרלהשתתףהמבקשיםהמשתתפיםעל.3.1

או"ההצעה"(להלן:לתקנוןא'בנספחכמפורטהאתגרבהגדרתהעומדתהצעהההשתתפות

)."ההצעות"

האתגרתקופתבמהלךשהתקבלוההצעותמביןההערכהועדתתבחרהאתגר,תקופתבתום.3.2

בהתאםוזאתהאתגרלעורכתביותרכמתאימותייבחרואשרהצעותלתקנון,א'לנספחבכפוף

לפרמטרים שתקבע וועדת ההערכה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ביטויכליכילוולאכלשהוציבורו/אואדםברגשותלפגועשעלולהאמירהכליכילולאההצעות.3.3

אחרת של צד שלישי.שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות

האמורלכלמסכיםהואוכיבעיוןזהתקנוןקראכיהמשתתף,ומאשרמצהירההשתתפות,בעצם.3.4

בו.

עורכתאתלשפותמתחייבוהואהמשתתף,שלהבלעדיתאחריותועלנעשיתבאתגרההשתתפות.3.5

הוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,האתגר,

שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

פיעלבאתגרכלשהומשתתףשלהשתתפותלבטלו/אולמנועזכותהעלשומרתהאתגרעורכת.3.6

בכלהאמור,מכלליותלגרועמבליהחלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקול



השתתפותואתלבטלרשאיתהאתגרעורכתתהאזה,תקנוןהוראותמשתתףיפרבומקרה

באתגר ו/או את זכייתו.

כספיתתמורהבקבלתהמשתתפיםאתתזכהלאהמשתתפים,ידיעלההצעותשליחתכימובהר.3.7

או אחרת מצד עורכת האתגר.

מהלך האתגר ובחירת ההצעות.3.1

אתשהציעולמשתתפיםמטעמה,מיאוהאתגרעורכתתפנהלהלן,4.7סעיףלהוראותבכפוף.4.1

בהתאםשירותיםלקבלתנפרדהתקשרותבהסכםעמםלהתקשרבהצעההנבחרותההצעות

)."ההסכם"ולצורך ביצוען של ההצעות (להלן:

חלקרקלקבלבהצעהנבחרהשהצעתולמשתתףלפנותרשאיתתהיההאתגרעורכתכימובהר.4.2

או חלקים מסוימים מהצעתו בלבד.

כייובהרותנאיו.ההסכםנוסחאתהצדדיםיקבעוכאמור,בהסכםלהתקשרהצדדיםויבקשוככל.4.3

או שליחות.בין המשתתפים ובין עורכת האתגר לא יחולו יחסי שותפות

ההצעותמןכלשהיהצעהלקבלמחויבתאינההאתגרעורכתכיבזאת,מובהרספקהסרלמען.4.4

מכלמסוימתהצעהקבלתלבטלזכותהעלשומרתוכןהאתגרתקופתבמהלךבידהשיתקבלו

סיבה שהיא.

מסוימתהצעהבחירתעלהודעתהלבטלרשאיתהאתגרעורכתלעיל,מהאמורלגרועמבלי.4.5

שהיא,סיבהמכלהשיב,לאאוהאתגר,עורכתעםקשריצרלאנבחרהשהצעתוזוכהבובמקרה

עורכתהצעתו.בחירתעלהודעהעםבטלפוןו\אואלקטרוניבדוארפניהממועדימים7תוך

תתקבלאותשמעולאאחרתהצעהבחירתלרבותהזכייה,אתלבטלבלעדידעתשיקולהאתגר

כל טענה בקשר לכך.

כדיתוךשפעלמילידישנשלחההצעהבחירתעלהודעהלבטלרשאיתתהאהאתגרעורכת.4.6

פיעלשהיאבחינהמכלזה,תקנוןהוראותפיעלשאינוכדין/אושאינובמעשהאועבירהמעשה

שיקול דעתה הבלעדי.

ו/אוטכנולוגיותו/אופלטפורמותו/אורעיונותכילוידועכיהמשתתףמצהירהצעתו,שליחתבעצם.4.7

שלו/אוהאתגרעורכתשלבמאגריהקיימיםכבררבים,וטכנולוגייםדיגיטלייםופתרונותמדיות

(להלן:בעולםאובארץ)NESTLE(נסטלההחברותבקבוצתהחברותמןיותראואחת

קיימותכברההצעהליישוםהטכנולוגיותו/אומשתתףששלחוהצעהככלולכן)"המאגרים"

משתתףששלחבהצעהשימושלעשותחייבת,לאאךרשאיתהאתגרעורכתתהיהבמאגרים,

כלפיהתחייבותכלעצמהעללקבלומבלישהואכלבהסכםהמשתתףעםלהתקשרמבלי

המשתתף.

אחריות.5

נפילתאושגיאותתקלות,ללאיתקייםהאתגרכימתחייבת,אינהמטעמה,מיו/אוהאתגרעורכת.5.1

בכלהאמור,מכלליותלגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףמערכות



ו/אולבבתוםאירעהאשרהאתגר,עורכתשלטעותעקבבאתגרישתתףלאמשתתףבומקרה

ו/או דרישות כנגד עורכת האתגר.ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות

קניין רוחני.6

שלוהצהרהאישורמהווהזה,לתקנוןבהתאםבאתגרוהשתתפותההצעהשליחתעצם.6.1

כלעלששלחבהצעההזכויותבעליהינםפועלהואבשמההחברהו/אוהואכיהמשתתף,

אומסחריותבזכויותאובפרטיותפוגעלאהואוכיבההכלוליםוהטכנולוגיותהרכיביםהפרטים,

והואכךבשלתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלמטעמולמיו/אולותהיהלאוכיג'צדשלאחרות

אינההאתגרעורכתזה.בענייןהאתגרעורכתנגדשתוגשתביעהו/אודרישהלכלאחראייהיה

כתוצאה מהשתתפותו באתגר.אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם למשתתף

אוהאתגרעורכתשלקניינההםהאתגר,במסגרתהמופיעותהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל.6.2

רשאיםאינםבאתגרהמשתתפיםשימוש.לעשותהאתגרעורכתרשאיתבושלישיצדשלקניינו

בפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,לרבותכאמור,הרוחניוהקנייןהיוצריםבזכויותשימושכללעשות

בקבלתשלאשהוא,אמצעיבכלשלישי,צדעםבשיתוףאוידםעלנגזרות,יצירותליצורלשנות,

הסכמת עורכת האתגר מראש וכתב.

והואהבלעדיתאחריותוועלהמשתתףשלדעתועלנעשיתהמשתתף,ידיעלההצעהשליחת.6.3

להםשייגרמוהוצאהאואבדן-רווחנזק,כלבגיןמטעמהמיאוהאתגר,עורכתאתלשפותמתחייב

שלישיצדעל-ידינגדהשתועלהתביעהטענה,כלבגין-משפטוהוצאותעו"דשכ"טזהובכלל-

כלשהו בקשר לכך.

שונות.7

העתק מתקנון זה מופיע באתר "אסם"..7.1

אשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי.7.2

הוראותשלהפרהייחשבולאמטעמהמיאוהאתגרעורכתשלבשליטתהשאינובאירועמקורם

תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

מפעםתנאיואתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתהאתגרעורכת.7.3

שיקוללפיהכלשנקבעה,לתקופהמעברלהאריכהו/אועתבכלהאתגראתלהפסיקו/אולפעם

לעתמעתשיתפרסםבתקנוןיעודכןזהבתקנוןשינויכלדין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתה

באתר "אסם".

האתגר,שלכלשהואחרפרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.7.4

תגברנה הוראות תקנון זה.

בהשלכותהיתרביןתלויותהתקנוןלהוראותבהתאםהאתגרשלהתקינההתנהלותהכימובהר.7.5

עללהשליךעשויותאשרהמדינהגופיהוראותו/אובהנחיותהיתרוביןהקורונהנגיףשל

מהתפשטותהנובעיםכאמורלאילוציםובהתאםהאמורלאורהאתגר.שלהתקינההתנהלותו

לבטל, לשנות או לדחות את האתגר.וירוס הקורונה, ייתכן כי עורכת האתגר או מי מטעמה ידרשו



לרבותשינויכלבולערוךהאתגר,אתלבטלו/אולהפסיקשהיא,סיבהמכלרשאיתהאתגרעורכת.7.6

האתגר.משלבישלבבכלזהבתקנוןו/אוהאתגרבתקופתשינויו/אוההצעותבחירתבאופן

האתגר כאמור.ולמשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת האתגר ו/או לשינוי

תהאזהתקנוןהוראותלפירושו/אולאתגרהנוגעענייןלכלהבלעדיתהמקומיתהשיפוטסמכות.7.7

נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

והכרעותיה הן סופיות.לא ניתן לערער על החלטות עורכת האתגר בהתאם לתקנון זה.7.8



נספח א'

בדרגות קושי שונות וגולשיםאתר בישולים של אסם הינו אתר מתכונים ותיק עם אלפי מתכונים

וכחלק מכך אנו מזמינים אתכם, חברותנאמנים. בשנה האחרונה, תחום הבישול הביתי עבר מהפכה,

לקחת את אתר בישולים לשלב הבא,הסטארט-אפ והטכנולוגיה, להציע לנו פתרונות שיסייעו לנו

שהוא מספק לגולשים.להגדיל את מספר הנרשמים ולהרחיב את הפתרונות והתכנים

 www.bishulim.co.ilבישולים: לאתרקישור

מה אנחנו מחפשים?

בקריטריונים הבאים:פתרון טכנולוגי ודיגיטלי, קונקרטי, ישים ורלוונטי שעומד

- היתכנות וישימות מוכחת

המשתמש- בעל תרומה להגדלת עניין המשתמשים בפלטפורמה ואת חווית

- מייצר קהילה ומחוברות משתמשים

 

תהליך השתתפות באתגר:

באתר:ההשתתפותטופסבאמצעות1.5.2021לתאריךעדבאתגרלהשתתףניתן.1

https://bit.ly/3wqcl53

ביותר.המתאימותלפניותנחזורראשוני,סינוןעריכתלאחר.2

הפתרון.וגיבושחידודלצורךחברותמספרעםבתהליךנמשיך.3

Demoנקיים,2021מאיחודשבמהלך.4 Dayשלהמומחיםלצוותשנבחרוהרעיונותלהצגת

פעולה.אסם-נסטלה, ולאחריו נבחר את הפתרונות שאיתם נמשיך לשיתוף

http://www.bishulim.co.il/
https://bit.ly/3wqcl53

