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 כנס הצעירים -" סטודנטים יוזמים שינוי"הגשת מועמדות להשתתפות בתחרות 

 
 והתחייבות ההצהר טופס

 
 

 לכבוד
 "(המזמינים: "להלן) התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלו הפיס מפעל
 

להשתתפות מגיש בקשה ________________, .ז.ת______________________, מ "הנני הח
מי בש ,שתתקיים במסגרת כנס הצעירים, "(התחרות: "להלן" )סטודנטים יוזמים שינוי"בתחרות 

, מצהיר ומתחייב בזאת, "(הבקשה מגיש: "להלן)_________________ : ים/הסטודנטבשם / 
 :כדלקמן

בתקנון  שמופיעים כפי, לתחרות הקבועים הסף תנאי כל את והבנתי קראתי כי מצהיר הריני .1
 :להלן ומפורטים התחרות

ללימודים באחד מהמוסדות  ט"מגיש הבקשה הינו סטודנט הרשום בשנת הלימודים תשע .1.1
 . 7002-ז"התשס, בחוק זכויות הסטודנט" מוסד"הלימוד העונים להגדרת 

 .היוזמה המוצגת במסגרת הבקשה פועלת שנה אחת לפחות ולא יותר משלוש שנים .1.7

לרבות סטודנט ) רשאי להגיש מועמדות בשנה זוסטודנט שזכה בעבר בתחרות לא /גוף .1.1
 .(שמגיש בקשה ליוזמה שתבוצע באמצעות גוף שזכה בעבר בתחרות

 .י ישראל/אזרח הנם ,מגישי הבקשה, היזמים .1.1

כאשר התקציב השנתי המתוכנן , הקמתה/היוזמה נמצאת בשלבים הראשוניים לייסודה .1.1
כי התחרות אינה , מובהר (.חמש מאות אלף שקלים חדשים)₪  100,000הינו עד , לה

 (.רעיונית וכלכלית)מיועדת לארגונים מבוססים 

 .היוזמה בעלת מכוונות לטווח ארוך ויש בה המשכיות ותכנון להבטחת קיימות .1.1

 . שני עמודים לכל היותר-עמודהמידע אודות היוזמה והיזמים יוגש על גבי  .1.2

 התחרות שלהמוגשת על ידי עומדת בכל תנאי הסף  להשתתפותמצהיר כי הבקשה  הריני .7
 .כמפורט בתקנון התחרות

 הפיס מפעל של האינטרנט באתר המפורסם תקנון התחרות את קראתי כי מצהיר הריני .3
rashut.web.org.il/Q-milga-aishttps://p- ובעמוד הנחיתה המיועד לתחרות זו בכתובת

students.asp-form ,הטיפול שלבי כל על במלואם יחולו זה נוהל תנאי כל כי לי ידוע וכי 
בשלב המיון הראשוני  הבקשות את לאשר אם וההחלטה, התחרות במסגרת שיוגשו בבקשות

, המזמינים של הבלעדי דעתו שיקול ידי צוות שיפוט שייבחר על פי על תתבצע ,לדחותן או
  .בהתאם לתנאי הסף ולקריטריונים שפורטו בתקנון התחרות

 

, כי בחירת הזוכים בתחרות תתבצע במסגרת כנס הצעירים על ידי משתתפי הכנס, ידוע לי .1
וליזמים לא תהא כל טענה כלפי , וזאת מבלי שתוטל כל אחריות בקשר לכך על המזמינים

 .המזמינים באשר לבחירת הזוכים
 

או לתאגיד  הבקשה למגיש ישולם הפרס, והבקשה שהגשתי תזכה בפרס במידה כי, לי ידוע .1
 את להעביראו /ו להסב יהיה ניתן ולא בלבד עבורו הוגשה הבקשה ובו פועל מגיש הבקשה

 . אחר גורם לכל הזכאות

https://pais-milga-rashut.web.org.il/Q-form-students.asp
https://pais-milga-rashut.web.org.il/Q-form-students.asp
https://pais-milga-rashut.web.org.il/Q-form-students.asp
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עד לתום שלושה , במקרה שהבקשה שהוגשה על ידי תזכהכי אי מימוש הפרס , ידוע לי .1

יהא בבחינת וויתור , (כולם או חלקם)ביעדים  היזמיםאו אי עמידה של , חודשים לאחר הכנס
ם על פי שיקול דעת, לפעול בעניין הפרס יהיו רשאים והמזמינים, או על חלקועליו שלי 

 .או נקיטת כל פעולה אחרת, יוזמה אחרתהסבתו לטובת לרבות , הבלעדי

 :תאגידבאמצעות  הבקשה מגישעל ידי הסטודנט  היוזמה תבוצעו במקרה .2

 ._____________: תאגיד' מס____________; : שם התאגיד .2.1

 .מצהיר כי הנני מוסמך להגיש בקשה בשם התאגיד הריני .2.7

 .מצהיר כי התאגיד רשום כדין בישראל הנני .2.1

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור למגיש הבקשה .2.1
 עמותה של במקרה. במקור מס ניכוי על תקף ואישור 1721 -ו"התשל ציבוריים וגופים

 .הקדשות/העמותות מרשם תקף" תקין ניהול" למגיש הבקשה אישור –צ "חל או

 הנתונים כל וכי, על ידי במסגרת הבקשה שנמסר המידע נכונות על ומתחייב מצהיר הריני .8
מתווה  פירוט, תקציב נתוני ,פרטים אודות היוזמה המוצגת לשינוי חברתי לרבות, בו הכלולים
 . ומאומתים נכונים הינם הבקשה ומהות הפעולה

 : הבקשה במסגרת הגשת תימסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שמסר הנני .7

 ;יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס .7.1

 ה חוקית כלשהיחוב עליימבלי שמוטלת , יהחופשי ובהסכמת ינמסר מרצונ .7.7
 ;לעשות כן

 לצורך ניהול, הבקשה ממגישמפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל  .7.1
 המגישיםלצורך יצירת קשר עם , בתחרותוהמשתתפים  המגישיםמידע על 

בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת , וזאת, בתחרותוהמשתתפים 
 . לרבות דיוור ודיוור ישיר, אישית

לרבות צירוף כל הנספחים , ושלמותה כי הנני האחראי הבלעדי להגשת הבקשה, לי ידוע .10
, אישורים הפקת עלויות לרבות, בבקשהוכי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות  ,הדרושים

מבלי  זאתכל , והשגת מקורות מימון נוספים היתרים המצאת, מקצועיים מסמכים הכנת
 .שתהא למפעל הפיס כל אחריות בקשר לכך

או /ו לנזק אחריות מכל, םמטעמ מיאו /ו המזמינים את סייג וללא במפורש בזאת פוטר הנני .11
 הקשור כלאו /ו הבקשה מוגשת העבור היוזמה עם בקשר פיצוי דרישותאו /ו כספיות תביעות

 .כאמור תביעהאו /ו נזק כל בגין מלא באופן םאות לשפות ומתחייב, זה קורא בקול

לחלופין או  לרבות זכויות הקניין הרוחני, ביוזמה זכויותהמלוא  יבעל הם היוזמים כי, לי ידוע .17
לרבות שימוש בכל מרכיביה ונגזרותיה וכל , או הרשאה לשימוש/ורשיון שימוש  יבעל

ובין באמצעות כל מי  םבין בעצמ, במרכיביה ובנגזרותיה, ביוזמה וושיעש והשימושים שעש
 יזמיםהינם שימושים המוקנים ל, הבקשה מגישלרבות אלה שפורטו בבקשה שהגיש , םמטעמ

 םאו הינם שימושים מותרים על פי הרשיון שברשות/ו םשבבעלותהקניין הרוחני מכח זכויות 
 .או על פי כל דין/ו

לרבות אלה שפורטו , במרכיביה ובנגזרותיה, שהיזמים עשו ושיעשו ביוזמהכל השימושים  .11
משום פגיעה  -בין במישרין ובין בעקיפין -אין ולא תהיה בהם, ו לתחרותבבקשה שהגיש

 .כלשהו' ומשום הפרת זכויות יוצרים וזכות מוסרית וכל זכות אחרת של צד ג
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ובגין ' לצד ג שישלמו המזמיניםבגין כל סכום  המזמיניםישפה את  הבקשה מגיש, בכל מקרה .11
או /או דרישה ו/עקב כל טענה ו,  (ד"ט עו"לרבות הוצאות משפט ושכ)בה  וכל הוצאה שיישא

בקשר עם פגיעה בזכויות יוצרים או בזכויות מוסריות ובקשר עם שימושים ' תביעה של צד ג
או /או במרכיביה ו/ו, ביוזמה םאו של מי מטעמ/ו היזמים שלאו /ו הבקשה מגיששל 

 .בנגזרותיה

 .כאחד המינים לשני הינה הפנייה אולם, בלבד נוחות מימטע זכר בלשון מנוסח זה טופס .11

 
 

 

   

ככל ) חותמת התאגיד הבקשה מגישחתימת  שם מלא תאריך
 (שרלוונטי

 
 

 

 

 

 


