
 2022תקנון פעילות "מהנדסות העתיד"  

 כללי

פעילות   .1 על  מכריזה  האווירית"(  "התעשייה  )להלן:  בע"מ  לישראל  האווירית  התעשייה 

אשר תתנהל כמפורט   "הפעילות"{ -"מהנדסות העתיד" }או כל שם אחר שייבחר על ידה 

 להלן בתקנון זה.

 מהות ומטרת הפעילות 

פרויקט   .2 מהווה  יכולות  -חינוכיהפעילות  ופיתוח  למצוינות  חינוך  לעודד  שמטרתו  חברתי 

ללימודי ומוטיבציה   ,STEM (Science, Technology, Engineering אישיות 

Mathematics  נושא החינוך וחשיבות  ולהעלות את המודעות  ציבור התלמידות  ( בקרב 

 המדעי והאפשרויות הפתוחות בפני תלמידות בהקשר זה.

ב .3 תפורסם  "ידיעות  הפעילות  )להלן:  אינטרנט"  ו"ידיעות  אחרונות"  "ידיעות  אמצעות 

, אינם נמנים על ynetיובהר כי ידיעות אחרונות ו/או ידיעות אינטרנט ו/או אתר  אחרונות"(.  

עורכת   " )להלן  ובאחריותה  ידי התעשייה האווירית  כולה על  עורכי הפעילות, שמנוהלת 

 הפעילות"(

 תנאים כלליים

 פרטי הפעילות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.      .4

בחירת      .5 מועמדות,  הגשת  לרבות  הפעילות  של  לקיומה  הנוגעות  ההחלטות  כל 

המשתתפות, פרסום והחלטות אחרות תעשנה על ידי התעשייה האווירית ועל פי שיקול  

 דעתה הבלעדי.

עבר מועמדות בין שלבי ההליך לתעשייה האווירית חופש הבחירה המלא להחליט על מ    .6

לזוכים   ולא תהיה  חייבת לנמק את החלטתם בנוגע  ועל רשימת המשתתפות הסופית, 

 בפעילות וכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.

מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל      .8

 ר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה גוברות. פרסום אח

התעשייה האווירית תהיה רשאית להפסיק את הפעילות, לדחות, לעכב, לשנות ו/או לבטל   .9

בכל עת, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש בעמוד ההרשמה כל זמן   כל שלב שבה,

ישי תימסרנה  ההודעות  מכן  לאחר  משתתפות.  ונבחרו  נסגרה  טרם  רות  שהפעילות 

 ן.למשתתפות ו/או מי מטעמ

שנקבעו    .10 כפי  הפעילות,  כללי  את  לשנות  רשאית  תהיה  האווירית  התעשייה  כי  מובהר 

ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר   בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 האינטרנט.

התלמידות   .11 של  הבלעדית  אחריותן  על  תהא  שלביה  כל  על  בפעילות  ההשתתפות 

פטורההמ תהא  האווירית  התעשייה  בכל  שתתפות.  כלשהי  ומחובה  מאחריות 

להשתתפות של מי מהמשתתפות בפעילות, ולא תהא אחראית לכל נזק או טענה  הקשור

של מי מהמשתתפות עקב ו/או בקשר עם השתתפותן ו/או אי השתתפותן בשלב כלשהו 

 בפעילות. 



נזק,  .12 לכל  לא תישא באחריות  פגיעה בשם הטוב,    התעשייה האווירית  גוף,  נזק  לרבות 

פרסום מכל מין וסוג שהוא, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם  

 לצד ג' כלשהו, עקב ו/או בקשר עם הפעילות. 

מובהר כי    www.ynet.co.il מאחר וניתן להירשם לפעילות באמצעות אתר האינטרנט  .13

אחראים לאובדן פרטים של מועמדת  ווירית ו/או ידיעות אחרונות לא יהיוהתעשייה הא

בפעילות כתוצאה מכשל ו/או פגם במערכות המחשוב של מבצע הרישום ו/או  

במערכות המחשוב של ידיעות אינטרנט, וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות  מכשל

 ו/או שובשו.נמחקו, הושמדו    המועמדת ו/או פרטים הנוגעים להשתתפותה בפעילות

מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של פעילות זו כדין חוזה למתן  למען הסר ספק,  .14

סעיף   והוראת  כללי(,  33ציונים,  )חלק  החוזים  כן,    1973-התשל"ג  לחוק  על  עליו,  חלה 

הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט.   כל

עילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה כל משתתף בפ

  בעניין זה.

הפעילות   .15 של  ההרשמה  בעמוד  דורש  כל  של  לעיונו  מצוי  יהיה  זה  תקנון 

 "עמוד ההרשמה"{  -}להלן   Mehandesot.ynet.co.il בכתובת

 

 פרסום ותקשורת 

ותפרסם את הפעילות הן במסגרת העיתון שהיא מוציאה לאור,  ידיעות אחרונות תסקר    .16

וכן באמצעי תקשורת נוספים המוסכמים על התעשייה  YNET הן במסגרת אתר האינטרנט

האווירית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שמות המשתתפות, דמויותיהן, הרקע שלהן 

 ומהלך הפעילות כפי שתמצא לנכון בכל מהלך הפעילות.

תפות ישתפו פעולה עם עורכת הפעילות בפעולות הפרסום כאמור לרבות צילומי  המשת .17

סטילס ווידאו, כתבות וראיונות אישיים. כתבות וסיקור שיעלו באתר ו/או בעיתון יהיו כפופים  

 לשיקול דעתו הבלעדי של עורך ידיעות. 

ושל  .18 שיתוף  ל אפוטרופוסיהן השתתפות בפעילות, כמוה כמתן הסכמה של המשתתפות 

פעולה לכל פרסום שהוא, לרבות השתתפות בצילומים, ראיונות, כתבות וסיקור כאמור, וכן  

לצורך פעולות פרסום כאמור.   הסכמה לשימוש בחומרים אלו על ידי מי מעורכי הפעילות

ו/או   המשתתפות בפעילות, באמצעות ו/או דרישה  אפוטרופוסיהן, מוותרות על כל טענה 

 . 1981 -התשמ"א מכוח חוק הגנת הפרטיות,  תביעה בהקשר זה לרבות

 מי רשאית להשתתף בפעילות 

רשאית להגיש מועמדות תלמידת כיתה ט' בישראל שלומדות בבית ספר תיכון/חט"ב מוכר    .19
 ע"י      

 . 85משרד החינוך, שממוצע הציונים שלה בתעודת כיתה ח' )מחצית ב'( הינו לפחות        

ידי הגשת מועמדות באמצעות טופס ההרשמה אשר ההשתתפות בפעילות תעש  .20 ה על 

 יופיע כקובץ אלקטרוני באתר האינטרנט.

ידי  .21 ועל  המשתתפת  ידי  על  חתום  הרשמה  טופס  כל   משלוח  וצירוף  אפוטרופוסיה, 

הנספחים כהגדרתם להן הנו תנאי הכרחי להשתתפות בפעילות, ומהווה אישור והסכמה 

 לתנאי תקנון הפעילות.



ההרשמה  יש  .22 בטופס  המופיעים  הפרטים  את  בלבד למלא  מוקלדות  טופסי  באותיות   ,

 הרשמה שימולאו בכתב יד לא ייבדקו וייפסלו. 

אותם   .23 למלא  יש  למילוי.  נוספים  טפסים  אליכן  ישלחו  ההרשמה  טופס  מילוי  לאחר 

 ולהחזירם כתגובה למייל שנשלח אליכן )להלן : "הנספחים"( : 

 מחצית ב' )לשנת הלימודים תשפ"א( –אחרונה תעודה מסכמת    .23.1

אישור מנהל בית הספר בו לומדת המועמדת להחסיר שעות לימוד )על פי הנוסח     .23.2

 המופיע בתקנון בקובץ להורדה בתהליך ההרשמה(.

 . תו ירוק בתוקף 23.3

 מפגשים  8התחייבות בחתימה להשתתפות במינימום של   23.4

 מילוי שאלון המלצה של הצוות החינוכי  בו לומדת המועמדת    .26.3

הן על עצם ההשתתפות בפעילות והן על השתתפות במחקר על    – אישור הורים      .23.3

 הפעילות. 

באמצעות עמוד ההרשמה בכתובת:   את טופס ההרשמה והנספחים במלואם יש להגיש  .24

Mehandesot.ynet.co.il ה מיום    07.1.22  -מיום  יאוחר  השעה   25.1.22  – ולא  עד 

, מועמדות שטופסי ההרשמה שלהן יהיו חסרים או ללא כלל הנספחים הנ"ל, לא  00:00

 יוכלו ליטול חלק בפעילות. 

הפעילות   של  האינטרנט  באתר  למצוא  יהיה  ניתן  הפעילות  אודות  נוסף  מידע 
 Mehandesot.ynet.co.il בכתובת

 בחירת המשתתפות בפעילות

 המועמדות בפעילות תעשה על פי השלבים שלהלן:  בחירת  .25

בשלב זה תתבצע בדיקה של כל טופסי המועמדות אשר התקבלו באתר  :שלב א'   .25.1

כאמור   הקבלה  בתנאי  עומדת  המועמדת  והאם  אישיים  פרטים  אימות  הפעילות, 

  לעיל.

ורכי הפעילות במועד  המועמדות שטופסי ההרשמה שלהן התקבלו אצל ע :  שלב ב'   .25.2

ובמלואן, על כלל הנספחים הנ"ל, ואשר עומדות בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, 

יזומנו למבחני הערכה וירטואליים. המבחנים/מבדקים יתקיימו על ידי מכון קינן שפי  

 בע"מ, על פי קריטריונים שייקבעו על ידי התעשייה האווירית.  

המועמדות    חר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אתהתעשייה האווירית תב :שלב ג'    .25.3

מספרן    המתאימות ביותר להשתתף בפעילות )להלן: "המשתתפות בפעילות"(, אשר

על   עורכי    100יעמוד  ע"י  ייקבע  הסופי  )המספר  היותר  לכל  משתתפות   )מאה( 

ואיכות  הפעילות לפי שיקול דעתם הבלעדי ובין היתר לפי מידת ההיענות לפעילות 

לבחירת   המועמדות הקריטריונים  את  תבחר  הוועדה  השנה(.  השתתפותן  שהגישו 

 המשתתפות בפעילות על פי שיקול דעתה המקצועי, ללא משוא פנים. 

יובהר כי התעשייה האווירית תהיה רשאית לשנות את הרכב הוועדה לפי    .25.3.1

 שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתראה לנכון לעשות מעת לעת.



ה   .25.4 כי  כאמור מובהר  "הכרעה"/"הערכה"  בבחינת  והן  סופיות  הן  הוועדה  חלטות 

 . 1973-התשל"ג לחוק החוזים )חלק כללי(, 33בהוראת סעיף 

בכל שלב של הפעילות, תימסרנה הודעות על ידי התעשייה האווירית ו/או קינן שפי     .25.5

סירת למועמדות שיבחרו לעבור לשלבים מתקדמים. עורכי הפעילות אינם מחויבים במ

 הודעות בדבר סיום השתתפות בפעילות למועמדות שלא יעברו בין שלביה השונים.

 

 

 מהלך הפעילות 

הזוכות בפעילות יוזמנו למפגשים שייערכו בתעשייה האווירית או במיקום אחר מטעמה.    .26

עורכי   ידי  על  ייקבעו  המדויקים  )המועדים  שישי  בימי  ו/או  אחה"צ  בשעות  המפגשים 

 הפעילות(.

מקצועיות    .27 בעמדות  נשים  שהן  "מנטוריות"  עם  המשתתפות  יפגשו  המפגשים  במהלך 

נוספות שייבחרו לפי שיקול דעת עורכי הפעילות.   מנטוריות בכירות בתעשייה האווירית ו/או

המפגשים יערכו בקבוצות הדרכה נפרדות, שהזוכות ימוינו ביניהן לפי שיקול דעת משותף 

 והתעשייה האווירית.  ריותהמנטו של צוות

במהלך המפגשים יועברו למשתתפות תכנים בנושאים שייקבעו על ידי עורכי הפעילות    .28

לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זה תכנים לימודיים וערכיים שיעסקו בין היתר בשילוב 

 נשים ומקומן בתעשייה עתירת ידע דוגמת התעשייה האווירית. 

 היא ללא תמורה כספית.ההשתתפות בפרויקט   .29

 סודיות ופרטיות 

ההשתתפות בפעילות כרוכה במסירת פרטים אישיים, לרבות קורות חיים, ציונים ופרטים    .30

כלליים נוספים של המועמדת והשתתפות במחקר הבוחן את השפעתו של הפרויקט על פי  

 "הנתונים"{.  -דרישתם של התעשייה האווירית או מי מטעמה. }להלן 

. התעשייה האווירית לא תעשה כל שימוש בנתונים אלא לצרכי הפעילות בלבד או מחקר 31

 על השפעתה כאמור.

פרטי המשתתפות יועברו מעמוד ההרשמה אל התעשייה האווירית, לשימושה בקשר עם  .32

סרו לתעשייה האווירית הזכות לשמור את הנתונים שיימ הפעילות לפי הוראות תקנון זה.

במסגרת ההרשמה לפעילות במאגרי המידע של התעשייה האווירית המתנהלים על פי דין.  

על חייבת  אינה  תוכל  -המשתתפת  לא  למוסרו  בלא  אולם  המידע,  את  למסור  חוק  פי 

 להשתתף בפעילות.

התעשייה האווירית לא תמסור את הנתונים שיתקבלו בידיהם במסגרת ובמהלך הפעילות   .33

של צדדים  ו/אולידי  המשתתפת  של  הסכמתו  את  לקבל  מבלי  אפוטרופוסיה,   ישיים 

 המקרים שלהלן: להוציא

 אם יתקבל בידי מי מעורכי הפעילות צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים כאמור;   .33.1

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתתפת ועורכת    .33.2

 ;הפעילות )התעשייה האווירית(



בכל מקרה שמי מעורכי הפעילות יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק    .33.3

 חמור לגופה של המשתתפת ו/או לרכושה ו/או לגופו ורכושו של צד שלישי;

  1981-התשמ"א  התעשייה האווירית מצהירה כי ידועות לה הוראות חוק הגנת הפרטיות,  .34

  שיימסרו לידיה במסגרת הפעילות בשינויים המחויבים.   יחולו על הנתונים  וכי הוראות החוק

האווירית   שיגיעו  התעשייה  ובמידע  בנתונים  שימוש  לעשות  ו/או  למסור  שלא  מתחייבת 

 אליהם תוך כדי ביצוע הסכם זה, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל. 

יהיו    .35 האווירית  לתעשייה  שימסרו  הנתונים  לעיל,  באמור  לפגוע  למדיניות מבלי  כפופים 

 הפרטיות הנהוגה בתעשייה האווירית בשינויים המחויבים.

לשאלות נוספות בקשר עם הפעילות ניתן לפנות אל   .36

 mehandesot6@gmail.com דוא"ל:

 


