
 מידע כללי ושמירת זכויות 
מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, רשות החדשנות או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות   .1

לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו, כולם  
שומרים או חלקם, החל ממועד פרסום פנייה זו. בנוסף, רשות החדשנות או מי מטעמה 

לצורך הצגת פנייה זו, אשר המועד המדויק   המשיבים לעצמם את הזכות לקיים מפגש עם
 שלו יפורסם בנפרד.  

רשות החדשנות או מי מטעמה רשאים להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם )לרבות   .2
המידע והנתונים שיצוינו בהם( או כל מסמך אחר שיוגש לצורך גיבוש המלצות לתכנית 

או לשם כל שימוש אחר, ושומרים לעצמם את הזכות להשיב או לא להשיב    עתידית,
 לתגובות שיתקבלו לפנייה זו, ככל שיתקבלו. 

מובהר כי רשות החדשנות רשאית להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו   .3
)ובכלל זה לצורך פרסום פנייה לקבלת הצעות בדרך של מכרז ו/או משא ומתן, מפרטים 

ו אפיונים אשר יתבססו על הידע והניסיון שיצטברו מהמענים שיוגשו( ולאור כך  ו/א
טענה ו/או דרישה ו/או   ה המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד רשות החדשנות או מי מטעמ

תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או 
 כויות יוצרים של מוסרי המידע(. מהחומר שיצורף לפנייה זו )לרבות ז

אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו ורשות החדשנות או מי   .4
יהיו רשאים לשקול צעדים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. רשות החדשנות או מי   המטעמ
רשאים להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף או משיב שימצאו לנכון, בהתאם   המטעמ

 הוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליהם מגבלות מכל סוג שהוא. ל
ו/או הליך    מודגש בזאת מפורשות כי טרם התקבלה החלטה כלשהי בדבר ביצוע התקשרות .5

בכל היבט הקשור  לפנייה זו, ואין לראות בפרסום פנייה למידע זו, או בכל מעשה   תחרותי 
, כלפי  הרשות החדשנות, או מי מטעמבגינה משום התחייבות ו/או מחויבות כלשהי של 

 אדם או גוף כלשהו בנושא )לרבות התחייבות לכל פעילות עתידית באשר היא(.
כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון   .6

תשלום או  הבלעדיים של הנמענים או המשיבים לפנייה זו ורשות החדשנות לא תישא בכל 
הוצאה בגין הפנייה או כל היבט ועניין הנוגעים ו/או קשורים אליה. בכל מקרה, אין בפנייה  

 זו משום משא ומתן ו/או יצירת התחייבות ו/או מחויבות מכל סוג של רשות החדשנות.
מענה לפנייה זו אינו תחליף להגשת בקשה מסודרת לקבלת סיוע ממי ממסלולי ההטבה  .7

- חדשנות, הקיימים במועד פרסום פנייה זו או שיהיו בתוקף בעתיד, עלהשונים של רשות ה
 פי ההוראות, הכללים והנהלים של מסלולי הטבה אלו.  

הגשת מענה לבקשה למידע זו אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו   .8
 כאלה. 

ל אופן שהוא,  למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו, כדי לחייב את רשות החדשנות בכ  .9
לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של רשות  

החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת  
 מידע בלבד ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה. 

 


