
 

 

 

 

 cby.business@gmail.com 2426646-256 גילון, יעקב בן קלאודיה

  ramigazit1@gmail.com 5566555-256  אשחר, גזית רמי
 

1 
 © שמורות הזכויות כל 6202דצמבר  

Driving the Galilee Innovation Ecosystem 

  
Innovation Ecosystem האצהסלול מ SUN Accelerator  -  הרשמהאישור טופס 

 , שלום

 . 4102 אוקטובר/ההאצה מחזור ספטמברשהתקבלת למסלול  אנו שמחים להודיע לך, גישה שקיימנופהבהמשך 

   sun.galilee@gmail.comבמייל חוזר ל חתום אותו  י /תשלחנודה לך אם תמלא את הטופס הבא ו, בטחת מקומךהל

 . מועד מדויק ישלח לאחר מילוי טופס אישור הרשמה. 4102 תחילת אוקטובר/באמצע ספטמברתחיל מ ההאצהמסלול 

 .חדר דיונים חדש, בחברת שטראוס, לב-בפארק תעשיה בר 41:01ועד  00:11החל מהשעה  ראשוןהמפגשים מתקיימים בימי 

 (יתכן והיום והשעה ישתנו )

  :אישור הרשמה

 ____________________:  היזםשם פרט ומשפחה של 

 _________________________( :עם קיים)שם המיזם 

 ___________________________________ :טלפון 

e-mail   :__________________________________ 

 .   SUNבמסגרת  ההאצהסלול אני מאשר בזאת את הרשמה שלי למ     

 .      דמי ההרשמה כלולים במחיר החודשי הראשון. ____________ ק  ביום  'צ/ שולמו במזומן ' שח 011כ "דמי ההרשמה על ס

 .ליזם בצוות של שלושה יזמים' שח 511, ליזם בצוות של שני יזמים' שח 551הינו  ההאצהעלות חודשית של מסלול      
לפני המפגש הראשון בו אני מתחייב להסדיר את התשלום  (. מזומןקים או 'צ)מראש חודשיים תשלומים  0ב הינו אופן התשלום 

 .אשתתף

  יזם טופס  :אנא וודא כי מלאת את טופס היזם הבא 

  :כי לי ידוע    

 במסגרת לכך שאדרש במקומות התוכנית בסגל להעזר ובאחריותי עלי במלואה חלה שלי המיזם הקמת על האחריות 
 .התוכנית

 באחריותי(. 'וכד טכנולוגי, שיווקי, פיננסי) סיכון של אחרת או כזו במידה משולבת ומין סוג מכל, חדש מיזם של הקמתו 
 .הראוי באופן הסיכון את לנהל כדי הנדרש את ולעשות לשאול, לברר ת/כיזם

 או שלי למיזם כספים בגיוס להצלחה הבטחה בכך לראות אין אולם, סבירה דרך בכל לי לסייע מתחייב התוכנית סגל 
 .הפועל אל הכח מן ביציאתו

  ו ולמי מטעמו  ישא בכל נזק שיגרם לוהיזםSUN StartUp north  או הגורמים המשתפים פעולה עימה לא יהיו  /ו
 . או למי מטעמו ליזםבגין נזק כלשהו שייגרם ם אחראי

 

 _____________________: תאריך                         _____________________: חתימה

 !בהצלחה 
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https://docs.google.com/forms/d/1pB1ie44ZZwLVl3mJLM9ykxt4En45h1wRiS9xEMjaeLM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

