
 

 

 __________________: לכבוד צוות

 

 שלום רב,

 

 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ל ש Innovation Gatewayמתחם החדשנות : הנדון       

 

גוריון מהווה מסגרת תמיכה -אוניברסיטת בן מתחם החדשנות של הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

לסטודנטים ובוגרים המקדמים פרויקט או מיזם. מטרת המסגרת הינה לעודד יזמות וחדשנות בקרב 

סטודנטים ובוגרים תוך דגש על פיתוח היכולות היזמיות האישיות של היזם, מתן אפשרות למשתתפים 

 הצלחת המיזמים.   להקדיש את מרצם בקידום המיזם ולהעלות את סיכויי

 

-Innovation ( במתחם24/7ביניהם מקום לפעילות )שונים והמסגרת תספק למשתתפיה שירותים 

Gateway את   ., שירותי ליווי וסיוע מנטורים, הרצאות וסדנאות ועוד. כלל השירותים יינתנו ללא תשלום

 ורד גלייזר.  המסגרת יוביל מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות בפקולטה לניהול ע"ש גילפ

 

 . ___________  ועד לתאריך _______קומות לפעילותכם מתאריך _____מאנו שמחים להעניק לכם 

 

זכות השימוש מוענקת לכם, על מנת שתוכלו לקדם את הפרויקט / המיזם הטכנולוגי שלהלן:  .1

ם עליכם לממש את זכות השימוש ב ______  מקומות הישיבה אשר הוקצו לכ. _____________

 כאמור. 

 
על אף האמור לעיל, מנהל המתחם או גורמים שהוסמכו לכך יכולים בכל שלב ומכל סיבה שהיא לבטל  .2

לאלתר את זכות השימוש ואת ההטבה המפורטת במסמך זה בהודעה למי מכם )לרבות באמצעות 

יעה במקרה כאמור תסיימו באופן מיידי את פעילותכם במתחם ולא תהיה לכם טענה או תב אימייל(.

 כלשהי בקשר לכך. 

 

 –בחתימתכם אתם מאשרים  .3

 את כלל הוראות מכתב הסכמות זה;  (א)

כי תעשו שימוש במתחם בהתאם לכלל הוראות הצוות המפעיל ובהתאם לכלל הנהלים בהקשר  (ב)

הכול באופן זהיר; תוך הקפדה על קיום כלל כללי ונהלי המתחם; וללא הפרעה כלשהי  –זה 

 מצדכם לזולתכם; 

מבינים שהשימוש במתחם הינו על אחריותכם בלבד, ללא שלצוות המתחם או  כי הינכם (ג)

תקום אחריות כלשהי לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו גוריון -לאוניברסיטת בן

 לכם מכל סיבה שהיא.

טענה או תביעה כלפי אוניברסיטת בן גוריון או צוות המתחם וכל מי  כי אין ולא תהיה לכם (ד)

כל זאת ביחס לכל דבר ועניין ביחס למכתב הסכמות זה, לזכויות ולחובות נשואו, מטעמם; 

 לזכות השימוש ולמתחם.

כי ככל שבעקבות מעשיכם / מחדליכם או מעשי / מחדלי מי מכם ייגרם נזק כלשהו למתחם,  (ה)

הרי שכל  -לבאי המתחם, לאוניברסיטה או לצוות המנהל את המתחם ו/או לצדדים שלישיים 

 יישא בנזקים הללו ואתם תשפו ביחד ולחוד את הגורמים הללו בגין נזקים אלו. אחד מכם

תפרו זכויות של צדדים לא וכי תקיימו ותשמרו במסגרת פעילותכם אחרי כל הוראות הדין  (ו)

 . קניין רוחניזכויות  שלישיים כגון

הי ככל ותחשפו מסיבה כלש –המתחם כולל חלל פיזי פתוח בו פועלים גם מיזמים אחרים  (ז)

תביאו הדבר מיידית לידיעת מובילי  -למידע, מסמכים או נתונים כלשהם ביחס לקבוצות אחרות 



המתחם ולא תעשו במידע, מסמך או נתון כאמור שימוש כלשהו ותשמרו אותם בחיסיון מלא 

 ולפי ההוראות אשר יסופקו לכם בהקשר זה תשיבו או תשמידו כל מידע, מסמך ונתון כאמור. 

 

-ם ישיבה שמוקצה לכם יהיה עליכם לשלם פיקדון באמצעות צ'ק לפקודת אוניברסיטת בןכנגד כל מקו .4

. הפקדון יוחזר עם סיום תקופת הפעילות שתוקצה לכם ועם סיום כל ₪ 100גוריון בנגב בסך 

 מחוייבויותיכם כלפי המתחם )החזרת ציוד וכיו"ב(. 

 

 אנו מאחלים לכם בהצלחה.

 

 

 

 אישור הקבוצה:

בזאת כי קראנו בעיון את המסמך לעיל; כי הבנו את תוכנו ואת משמעויותיו; כי אנו מאשרים הרינו לאשר 

 את הוראותיו ומתחייבים לפעול בהתאם לעיל. ולראייה באנו על החתום:

 

_____________________    _____________________  

      

      

  שם: _________________

  

  ________________ת.ז.: 

  

  כתובת: ______________

  

  טלפון: ______________

  

 

  שם: _________________  

  

  ת.ז.: ________________

  

  כתובת: ______________

  

  טלפון: ______________

  

_____________________    _____________________  

      

      

  _________________שם: 

  

  ת.ז.: ________________

  

  כתובת: ______________

  

  טלפון: ______________

  

  שם: _________________  

  

  ת.ז.: ________________

  

  כתובת: ______________

  

  טלפון: ______________

  

 

 

 __________________  : תאריך

  

 


