
 

 

 

 

 DeserTech 2021תקנון תחרות 

 מסלול ישראלי 

 

 כללי 

המכון הישראלי לחדשנות  ( בשיתוף "הקרן")להלן:  515666741קרן מיראז' ישראל בע"מ )חל"צ( שמספרה  
תחרות   מקיימים  הסביבה  להגנת  המדבר   DeserTechוהמשרד  לאתגרי  דרך  פורצות  טכנולוגיות  לאיתור 

 הגלובליים.  

 מטרת התחרות

עידוד פיתוח טכנולוגיות ייחודיות הנותנות מענה לאתגרי המדבר הגלובליים וקידום הפיכתם של באר שבע 
 ולוגיות אלו. והנגב למרכז ארצי וגלובלי של טכנ 

 

 משתתפי התחרות 

במסגרת התחרות יוכלו להתחרות חברות בשלבים מוקדמים, חברות בשלבים מתקדמים או חברות קיימות 
הפועלות בנגב. הפתרונות יוגשו מעולמות טכנולוגיות מים, טכנולוגיות חקלאות במדבר, טכנולוגיות אנרגיה  

להראות כיצד הפתרון שלהם עונה על אחד או יותר  מתחדשת וטכנולוגיות תשתיות, כאשר החברות ידרשו  
 מאתגרי המדבר הגלובליים: אקלים קיצוני, מחסור במים, שחיקת אדמה וריחוק גיאוגרפי.

 

 תנאי ההשתתפות 

כמו   ועד שלבי פיתוח מתקדמים.  Early stage-התחרות מיועדת לחברות סטארטאפ החל מ .1
ב באחד מהתחומים המוגדרים בתקנון כן, מיועדת התחרות לחברות הקיימות ופועלות בנג

 זה.

התחרות מתמקדת באתגרי הסביבה המדברית בהיבטים של מים, חקלאות, אקלים קיצוני  .2
 ותשתיות, ועל הפתרון הטכנולוגי להתמקד בלפחות אחד מנושאים אלו. 

חלק   .3 לקחת  יוכל  לא  בתחרות  המשתתף  סטארטאפ  במסגרת  בתחרות  חלק  הלוקח  אדם 
 בתחרות במסגרת סטארטאפ נוסף המשתתף בתחרות. 

הקרן רשאית לפסול משתתפים בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי היה ותהיה סבורה, כי   .4
 משתתף פועל בניגוד לדין ו/או בניגוד לתקנון. 

 י שיקול דעתה הבלעדי.הקרן רשאית לבטל את התחרות לפ .5

כל ההשלכות ללא יוצא מן הכלל שיגרמו למשתתף בתחרות כתוצאה מהשתתפותו בה יהיו   .6
על אחריותו בלבד ואין הקרן אחראיות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג במידה ויגרמו  

 כאלו.

 התהליך 

ידי ועדה של הקרן שתהא מורכב מאנשי תעשייה,   משקיעים, נציגי השגרירויות  כל המשתתפים יבחנו על 
. הוועדה תבצע סינון ולבסוף תקבע את רשימת הפיינליסטים שלה,  DeserTechהבריטית וההולנדית ונציגי  

 ע"פ שיקול דעתה. יובהר כי הוועדה רשאית שלא לבחור אף משתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 



 

 

 

יגו את הפיתרון הטכנולוגי שלהם בפני הרכב בו יצ  13.12.2021הפיינליסטים יזומנו לאירוע שיתקיים ביום  
 שופטים המורכב מצוות אינטרדיסיפלינרי של מומחים בעולמות האימפקט, תשתיות, חקלאות, מים ואנרגיה. 

 לאחר ההצגה של הפיינליסטים הרכב השופטים יבחר את הזוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

 תקופת התחרות

 . 4.10.2021-15.11.2021ההרשמה לתחרות הינה בין התאריכים  .1

 . 13.12.2021האירוע במסגרתו יציגו הפיינליסטים את פתרונם הטכנולוגי יתקיים ביום  .2

 . 13.12.2021לאחר הצגת הפתרונות תכריז הוועדה מטעם הקרן על זהות המנצחים עוד ביום  .3

 ר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי הקרן תהא רשאית להאריך ו/או לקצ  .4

 

 פרסים 

1. ( יחולקו לארבעה  נושאת פרסים אשר  ₪ לכל    25,000( סטארטאפים מנצחים, בסכום של  4התחרות 
 ₪(. 100,000סטארטאפ מנצח )סך כולל של הפרסים עד 

  45הפרס למנצחים יועבר בכפוף להעברת המסמכים הרלוונטיים, אשר חתבקשו על ידי הקרן, ובתוך   .2
 ימים ממועד השלמת העברת המסמכים כאמור.

בנוסף, אחד הזוכים שהינו חברה קיימת הפועלת בנגב עליה תחליט הוועדה של הקרן, יוכל, על פי שיקול  .3
אם לפירוט הבא:   עמותת מרכז טכנולוגיות עתידיות דולר ארה"ב בהת   75,000דעתו,  לקבל סכום של  

דולר ארה"ב מתוך    50,000תעמיד לרשות הזוכה סך של     580181436בפארק ת.מ.ד. )ע"ר( שמספרה  
דולר ארה"ב מתוך הסכום   25,000תעמיד סך של    560002024הסכום הנ"ל וקרן יקא בישראל שמספרה  

 של השקעה ובהתאם לקריטריונים הבאים: וזאת בדרך (,הקרנות המשקיעות –הנ"ל )להלן 

בנגב • הפועלת  קיימת  חברה  הינו  חברי  הזוכה  אישור  את  תקבל  עימה  ההתקשרות  אשר   ,
 הדירקטוריון של עמותת מט"ע;

 לזוכה לפחות משקיע נוסף אחד; •

 לזוכה אופק להצלחה עסקית; •

ההשקעה השקעת הסכומים הנ"ל תהא בתמורה להקצאת מניות בחברה לפי שווי החברה בעת   •
 ;20%בתוספת הטבה של 

במקרה שלא ניתן יהיה לקבוע את שווי החברה הזוכה, ההשקעה תינתן כהלוואה עומדת ותומר  •
מיליון דולר, עם מקדם הנחה בשיעור של   1  - למניות, עם הגיוס הפרטי הראשון שלא יפחת מ

 מהשווי שיהיה בגיוס הפרטי הראשון של החברה; 25-30%

 השקעה עם הקרנות הנ"ל. הזוכה יחתום על הסכם  •

 הקרן לא תישא בכל אחריות בגין חתימת הסכמי ההשקעה בין הזוכה לבין הקרנות המשקיעות.  •

היה והזוכה יחליט, על פי שיקול דעתו שלא לקבל  מאת הקרנות המשקיעות את הכספים המוצעים על  
 מטעם הקרן וכך הלאה.  תועבר הזכות לקבל סכומים אלה לחברה אחרת, על פי שיקול דעת הוועדה  –ידם  

הקרנות המשקיעות שומרות לעצמן את הזכות שלא להשקיע כאמור לעיל, וזאת בהתאם לשיקול דעתן  
 הבלעדי. 

 



 

 

 

יובהר כי אין באמור או בכל אזכור או פרסום אחר בדבר פרסים כאמור כדי לחייב את הקרן בבחירת זוכים  .4
ום, מועד העברתם, או כל פרט אחר( נתון או בחלוקת פרסים והאמור וכל הנוגע בחלוקת הפרסים )סכ

 לשיקול דעתה הבלעדי של הקרן.

לעיל,   .5 האמורים  מהפרסים  איזה  על  לוותר  הזוכה  החליט  ו/או  זה  תקנון  בתנאי  יעמוד  לא  והזוכה  היה 
מטעמים השמורים עימו )במעשה ו/או במחדל(, תהיה הקרן רשאית אך לא חייבת להעניק את הפרס  

 למשתתף אחר. 

ויתר על פרס או שלא עמד בתנאי התקנון יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או    זוכה אשר .6
 תביעה כלפי הקרן ו/או מי מטעמה בגין כך.

 הפרס יוענק אך ורק לזוכה עצמו אשר יזדהה לפי דרישות הקרן. הפרס הוא אישי לזוכה ולא ניתן להעבירו.   .7

 שיקול דעתה הבלעדי ואף לבטלו. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס לפי .8

 כל תשלום או הוצאה בקשר לפרס שינתן לזוכה יהיו באחריות הזוכה בלבד לרבות תשלום מס.  .9

 

 שימוש במידע

בעצם ההשתתפות בתחרות המשתתף מאשר לקרן לעשות שימוש במידע לא סודי שסופק על ידו בקשר   .1
 בלעדי לרבות לצורך פרסום התחרות. לתחרות, בכל אופן שיראה לנכון לקרן לפי שיקול דעתה ה 

 המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בקשר לשימוש במידע כאמור על ידי הקרן.  .2

 המשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כלפי הקרן בקשר לשימוש במידע כאמור. .3

 

 הצהרות המשתתף 

 המשתתף בתחרות מצהיר כדלקמן:

יש לו את כל הזכויות המלאות, הבעלדיות ובלתי מותנות בפיתרון הטכנולוגי וכל חומר ו/או פיתוח בקשר  .1
 אליהם אשר בגינם הוא משתתף בתחרות והוא רשאי להתחרות בתחרות באמצעות אלו.

 אין בהשתתפותו או שימושו באמור לעיל משום פגיעה בצד ג' כלשהו. .2

 ותו ו/או השתתפותו משום הפרה של כל דין.הוא פועל על פי כל דין ואין בפעיל .3

 הוא אינו מצוי בניגוד עניינים כתוצאה מהשתתפותו בתחרות.   .4

כתוצאה מהשתתפותו בתחרות הוא פוטר את הקרן מכל אחריות על נזק לרבות אובדן, הוצאה, הפסד   .5
 לרבות פגיעה בצד ג' ו/או הפרה של זכות כלשהי לרבות זכויות יוצרים.

 

 שונות 

המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו  .10
 ויחייבו לכל דבר וענין. 

אים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא מובהר בזאת, כי השתתפות בתחרות משמעה קבלת כל התנ  .11
כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת 

   .תנאי כלשהו

 

 



 

 

 

הקרן רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה מכל סיבה שהיא על פי  .12
הודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון.  שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ובלא צורך ב

 האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף. 

הקרן תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר   .13
התחרות, בין אם צוינו במפורש  עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך  

 בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

The DeserTech 2021 Competition Rules 

The Israeli Competition 

 

General 

Merage Foundation Israel Ltd. (a public benefit company) no. 515666741 (hereinafter: the 
“Fund”) jointly with the Israel Innovation Institute and the Ministry of Environmental 
Protection will be holding the DeserTech competition aimed to find groundbreaking 
technologies for global desert challenges.  

 

The objectives of the competition 

To encourage the development of unique technologies capable of tackling global challenges 
posed by the desert environment and to turn Be'er Sheva and the Negev region into a national 
and global hub for such technologies. 

 

The competitors  

Early-stage companies, late-stage companies or existing companies that operate in the Negev 
region are allowed to participate in the competition. The solutions that will be submitted to 
the competition will relate to the fields of water technologies, desert agriculture technologies, 
renewable energy technologies and infrastructure technologies. The companies will be 
required to demonstrate how their solution responds to one or several global desert 
challenges, namely: extreme climate; water scarcity; soil erosion; and geographical distance. 

 

Terms of participation 

7. The competition is intended for startup companies, from early stage to advanced 
stage companies. In addition, the competition is also intended for companies that 
exist and operate in the Negev region that are engaged in any the areas of practice 
specified in these rules. 

8. The competition focuses on the challenges posed by the desert environment in 
aspects such as water, agriculture, extreme climate and infrastructure. The 
technological solution must focus on at least one of the fields listed above. 

9. Any person who participates in the competition as part of a startup company that 
participates in the competition, may not compete as part of any other startup 
company that participates in the competition. 

10. The Fund may disqualify competitors in its exclusive discretion, if it believes that a 
competitor acted unlawfully and/or in contravention of the competition rules. 

11. The Fund might cancel the competition altogether, as per its exclusive discretion. 

 



 

 

 

12. The competitor, and it alone, shall bear the full responsibility for any consequences 
suffered by the same competitor, without exceptions, as a result of its participation in 
the competition, and the Fund shall be held harmless for any damage and/or loss 
and/or expense of any kind whatsoever, if the same are caused. 

 

The competition proceedings 

All the competitors will be reviewed by a committee formed on behalf of the Fund, which will 
consist of industry personnel, investors, representatives of the British and Dutch embassies 
and representatives of DeserTech. The committee will conduct a screening process upon the 
conclusion of which it shall determine a list of finalists, in its own discretion. It shall be clarified 
that the committee may decide not to elect any competitors, in its exclusive discretion. 

The finalists will be invited to an event that will take place on December 13, 2021, at which 
they will present their technological solution to an interdisciplinary panel of judges which will 
consist of experts in the fields of impact, infrastructure, agriculture, water and energy 
technologies.  

After the finalists have completed their presentation, the panel of judges will select the 
winners, in their exclusive discretion. 

 

The term of the competition 

5. Competitors may register to the competition from October 4, 2021 to November 15, 
2021. 

6. The event during which the finalists will present their technological solution shall take 
place on December 13, 2021.  

7. After solutions have been presented, the Fund’s committee shall announce the winners 
on December 13, 2021. 

8. It shall be clarified that the Fund may extend and/or shorten the competition period, in 
its exclusive discretion.  

 

Prizes 

14. As part of the competition, prizes will be awarded to four (4) winning startup companies, 
at the amount of NIS 25,000 per each winning startup company (a total prize amount of 
NIS 100,000). 

15. The prize will be awarded to the winners provided that the relevant documents have been 
submitted as requested by the Fund, within 45 days from the completion of the aforesaid 
submission of documents process. 

16. In addition, one of the winning competitors, which shall be an existing company that 
operates in the Negev region and as per the decision of the Fund’s committee, may, in its 
discretion, receive an amount of USD 75,000, in accordance with the following 
specification: Future Technologies Center Association at the T.M.D. Park (registered  



 

 

 

association) no. 580181436, shall provide to the winner an sum of USD 50,000 out of the 
aforesaid amount, and Israel ICA Fund no. 560002024, shall provide an sum of USD 25,000 
out of the aforesaid amount (hereinafter: : the “Investing Funds”), thus by way of 
investment and pursuant to the following criteria: 

• The winner is an existing company that operates in the Negev region, subject to 
the approval of the contractual engagement with the winner by the members of 
the board of directors of the Future Technologies Center Association; 

• The winner has at least one additional investor; 

• The winner has good prospects for commercial success; 

• The investment of the aforesaid amounts shall be performed in exchange for the 
allotment of shares in the company, in accordance with the value of the company 
on the date of investment, plus a 20% premium; 

• If it is not possible to determine the value of the winning company, the investment 
will be provided as a standing loan and will be converted into shares upon the first 
private capital raise of the company at a value of no less than USD 1 million, with 
a discount coefficient at the rate of 25-30% of the value determined for the first 
private capital raise of the company; 

• The winner will enter into an investment agreement with the said funds. 

• The Fund shall have no liability whatsoever due to the signing of the investment 
agreements between the winner and the Investing Funds. 

If the winner decided, in its discretion, not to receive the funds offered by the Investing 
Funds, then the right to receive such funds shall be transferred to another company, in 
the discretion of the Fund’s committee and so on. 

The Investing Funds reserve their right not to make any investment at all, as aforesaid, in 
their absolute discretion. 

17. It shall be clarified that the provisions set forth above and any other reference or 
publication concerning the Prizes as aforesaid shall not be placing any obligation on the 
Fund with respect to its choice of winners or to the awarding of Prizes, and the provisions 
hereof and any matter related to the Prizes so awarded (their sum, the award date or any 
other detail) shall be subject to the exclusive discretion of the Fund. 

18. If the winner failed to meet the terms of these competition rules and/or if the winner 
decided to give up any of the aforesaid Prizes for its own reasons (by an action and/or 
omission on its part), the Fund may, but under no obligation to, award the Prize to another 
competitor. 

19. A winner who gave up the Prize or failed to meet the competition rules shall be precluded 
from raising any claim and/or demand against the Fund and/or any representative thereof 
for this reason. 

20. The Prize will be awarded only to the winner itself, who will identify itself in compliance 
with the requirements of the Fund. The Prize is awarded personally to the winner and it 
cannot be assigned to any other person.  



 

 

 

21. The Fund reserves its right to change the Prize, in its exclusive discretion, or even cancel 
it altogether. 

22. The winner shall be liable for any payments or expenses related to the Prize awarded to 
the winner, including the payment of tax liabilities.  

 

Use of information 

4. By participating in the competition, the competitor authorizes the Fund to use non-
confidential information provided by the competitor in connection with the competition, 
in any manner the Fund deemed suitable in its exclusive discretion, including for the 
purpose of advertising the competition. 

5. The competitor will not be entitled to any consideration in connection with the use of the 
said information by the Fund. 

6. The competitor hereby waives any claim and/or demand against the Fund in connection 
with the use of the said information. 

 

Warranties of the competitor 

The competitor hereby warrants and acknowledges the following: 

6. It possesses the full, exclusive and unconditional rights to the technological solution and 
to any material and/or developments on account of which it participates in the 
competition. In addition, is allowed to compete in the competition by utilizing the same 
for this purpose. 

7. Its participation or utilization of the aforesaid shall not harm any third party. 

8. It acts in compliance with any law and its actions and/or participation do not breach any 
law. 

9. Its participation in the competition does not result in any conflict of interest.   

10. It holds the Fund harmless against any liability or damage, including from any loss or 
expense, incurred as a result of its participation in the competition, including any injury 
to any third party and/or an infringement of any right, including copyrights. 

 

Miscellaneous 

23. The competitor hereby warrants and acknowledges that it read these competition rules 
and assumed the terms and obligations set forth hereunder and that the provisions of 
these rules shall be binding upon it, for all intents and purposes.  

24. It shall be hereby clarified that by participating in the competition, the competitor accepts 
all the terms above listed and it will not have any claim and/or demand on the pretext of 
not being familiar with the said terms and/or in connection with any failure to understand 
the said terms and/or in connection with the refusal to accept any term.  

 



 

 

 

25. The Fund may terminate and/or cancel the competition and/or amend these rules, for 
any reason whatsoever, in its exclusive discretion, at any time and without being required 
to submit any notice other than the publication of the most recently updated version of 
the competition rules. The competitor shall be responsible to familiarize itself with the 
competition rules, as the same shall apply from time to time.  

26. The Fund shall have the final decision-making authority with respect to any matter related 
to the competition and to any question arising in its course and/or in connection 
therewith and with respect to any fault and/or issue and/or unexpected circumstances 
arising during the competition, whether or not the same were explicitly set forth in these 
rules, and the competitor shall have no claims in this regard. 

 


