
 תקנון

 :רקע .1

  ליישומים חדשניים ופורצי דרך במטרה לקדם טכנולוגיות  Use Casesלאיתור        MAPATHON      האקתון

)מפ"י(   המרכז למיפוי ישראליוזמה של   ינוה ,"(התחרות" -)להלן   לתחבורה חכמהלרכבים אוטונומיים ו

ביחד עם קהילת   "(ההאקתוןמארגני " או "המארגנים " -)להלן  מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמהו

EcoMotionלהשפיע על מיפוי העתיד של ישראל לעודד מיזמים חדשים בתחום,  –  ההאקתוןת ו. מטר  ,

חיילים  יזמים, ולחבר, רלכלל הציבו עבור תחבורה אוטונומיתנתוני המיפוי בסיס להנגיש ולשווק את 

  וסטודנטים לאקוסיסטם בתחום התחבורה החכמה.

  מטרות התחרות:  .2

מתן אפשרות לאפיון פתרונות שייתנו מענה לאתגרים    -חיבור יזמים, חיילים וסטודנטים לאקוסיסטם 2.1

ולצרכים ממשיים בתחום המיפוי מחד, ומאידך יהוו הזדמנות להקמת מיזם/חברה ומוצר מבחינה 

 מוצר תוך ליווי של גורמי מקצוע מובילים בתחומם וקבלת פידבק תוך כדי התהליך.עסקית ולפיתוח  

מקטעים,  5-ק"מ ב 150של  HDהמכרז הראשון ומיפוי מיפוי    -השפעה על מיפוי העתיד של ישראל 2.2

ק"מ, בהוד השרון ובבאר שבע(.  30)הושלמו עד כה שני מקטעים בני  2019יושלם עד סוף שנת 

יפי דלקים ותחבורה חכמה והמרכז למיפוי ישראל )מפ"י( להוציא מכרזים בכוונת המנהלת לתחל

מהווה הזדמנות להשפיע על עתיד המפות MAPATHON -הנוספים למיפוי כלל שטח המדינה, 

 בישראל.

יאפשר שיווק והנגשה של מאגר מידע חשוב  MAPATHON-ה –  בסיס נתוני המיפויהנגשת ושיווק   2.3

 בארץ ובעולם בכלל ולעולם היזמי בפרט. ומיוחד במינו לכל אזרח וחברה

 

 :להאקתוןההרשמה  .3

  ההאקתוןתתבצע באמצעות אתר האינטרנט של  להאקתוןההרשמה  3.1

_____http://www.ecomotion.org.il/mapathon_____ 

בשעה  25.09.2019בתאריך    . ההרשמה תיפתחעל ידי מילוי טופס הרשמה"( ההאקתוןאתר " –)להלן 

"(. להאקתוןזמן הגשת המועמדות " -)להלן  23:59, בשעה 16.11.2019-תאריך הב ותיסגר 0008:

 שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים בהודעה שתפורסם.    ההאקתוןמארגני  

  שימושים שוניםר  תלאההרשמה אינה כרוכה בתשלום והינה פתוחה ליחידים ולקבוצות המעוניינים   3.2

  .בתחום התחבורה החכמה  יישומים חדשנייםמיפוי הקיים ויוכל לסייע בפיתוח  ל

בקבוצת  באתר של ההאקתון ומומלץ להיעזר    כמו כן,. 16.11.2019  תאריך  עדוות לקבוצות  טניתן להצ  3.3

  EcoMotion Global Community  -אקומושןהפייסבוק של  



במהלך ההאקתון או להתחיל בפיתוחו עוד קודם ובתנאי שחלק  הפתרוןיובהר כי ניתן לפתח את  3.4

 מהפיתוח ייערך באירוע ההאקתון.

ימסור בעת הרישום בתחרות את פרטי התאגיד/פרטיו    בהאקתוןהמעוניין להגיש בקשה להתמודדות   3.5

תובת, מספר טלפון וכתובת דואר  שמו המלא, מספר תעודת הזהות/ מספר חברה )ח.פ.(, כ -האישיים 

,  בהאקתון אלקטרוני. מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על מגיש הבקשה להתמודדות  

אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים, שנמסרו   ההאקתוןולמארגני 

 כאמור.  

ה, יראוהו כמי שמסכים, מאשר ומצהיר, בשמו ובשם כל אדם אשר נרשם להאקתון כמפורט בסעיף ז 3.6

מי מטעמו המבקש לקחת חלק בתחרות, כי קרא את התקנון והוא מקבל על עצמו את הוראותיו, עצם 

 הרשמתו והשתתפותו בתחרות.  

בכל מקרה בו יפר מתמודד את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי מארגני התחרות   3.7

מטעמם, יהיו מארגני התחרות רשאים לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או את זכייתו. המתמודד    ו/או מי

 מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מארגני התחרות, בעניין זה.

, המרכז למיפוי ישראל )מפ"י( ומנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה EcoMotion עובדי  יובהר כי 3.8

וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה )בני זוג, הורים, אחים,   ההאקתוןאו כל חברה או יחיד המעורבים בארגון  

 .האתקוןב  לקחת חלק אינם רשאים  ילדים(

 

 בהאקתוןרשאים להשתתף   .4

 ומעלה השוהים בישראל כחוק.   18יחידים בני גיל  

 

 ההאקתון ושלביו   .5

אתר האקתון  תיפתח ההרשמה להאקתון דרך   25.09.2019  בתאריך הרשמה להאקתון:הפתיחת    5.1

http://www.ecomotion.org.il/mapathon . 

 במטרה  מפגש מקדים,יתקיים   16:30-19:15בין השעות   12.11.19בתאריך  :  מיטאפ חשיפהאירוע    5.2

כמו כן יינתן הסבר על דוגמאות לאתגרים בתחום. והצגת  מטרותיו    ,האקתוןהמידע נוסף על   לספק

 ההשתתפות בשלב זה הינה בגדר רשות. עם מנטורים.ויתקיים סשן עבודה    המיפוינתוני  

הצוותים  יעבדו . במהלכו 09:30-18:00בין השעות  17.12.19  ך: ההאקתון יתקיים בתאריהאקתון  5.3

 לרכבים אוטונומיים ותחבורה חכמה, בהתאם למיפוי הקיים.  פיתוח טכנולוגיהעל  שנבחרוהשונים 

 . עו לצוותים השוניםיסייו יסתובבו מנטורים מתחומים שונים כמו כן, במהלך ההאקתון

  נתוני עבור והצגת ריג'קטים של הטכנולוגיות פיצ'יםתתקיים תחרות חלקו האחרון של היום, ב

דקות אשר לאחריהן יוקצו    5ך במש  כל צוות יציג את הפתרון בפני פאנל השופטים  .המיפוי איתו עבדו

הטכנולוגיות     )הזמנים עשויים להשתנות בהתאם לכמות הקבוצות שישתתפו(. דקות לשאלות. 3



בסוף היום, תתקיים   .8ייבחנו על ידי ועדה מקצועית בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף 

 והפרס. המנצח הכרזה על

 

 דרישות סף להגשת יישום טכנולוגי בתחרות: .6

 :מחייב עמידה בדרישות הסף כדלקמן  בהאקתוןהגשת יישום טכנולוגי להתמודדות                

 עבור הרשת, עבור מחשב אישי, עבור מכשיר נייד, -יישום טכנולוגי יכול להיות כל סוג של תוכנה   6.1

 .רכבעבור 

תוכן בשפה גסה או מגונה, להשמיץ, לתאר שנאה, להכפיש,   :על היישום הטכנולוגי אסור להכיל 6.2

 .להסית לאלימות או להכיל דברי תועבה ו/או לעבור על הוראות כל דין

היישום הטכנולוגי חייב להיות מקורי ועל הזכויות בהם להיות בבעלות בלעדית של המתחרים.  6.3

לוודא כי היישום הטכנולוגי אינו מפרים קניין רוחני או פוגעים בפרטיות של צד באחריות המתחרים 

 .שלישי

 

 הפרס .7

 ₪.  15,000בסך  הזוכים בהאקתון יזכו בפרס   7.1

  אקתוןההמארגני סים והאגרות הקשורים לקבלת הפרס. ימובהר כי הזוכים יהיו אחראים לכל המ 7.2

את הזכות להחליף פרסים בעלי ערך זהה. אם צוות של יחידים, חברה או ארגון   םלעצמ יםשומר

נבחר כזוכה בפרס, הפרס יוענק לקבוצה והוא יהיה תלוי בחברה, בקבוצה או בארגון בנוגע לפיצולו  

הראוי של הקצאת הפרס. מתמודד בודד או אדם בודד אינו יכול לזכות ביותר מפרס אחד עבור פיתוח  

 ה.יישומון שונ

עסקי עם מי מהמארגנים אלא   בקשרבהאקתון אינם מחויבים בשום שלב,  המשתתפיםמובהר כי  7.3

 הליך נפרד שאינו קשור להאקתון. על בסיס ת וזאת שני הצדדים אם ירצו בכך

 

 בחירת הזוכה וקריטריונים לשיפוט .8

ייבחנו על פי הקריטריונים שלהלן על ידי פאנל שופטים מומחה אשר יקבע על ידי  הפתרונות 8.1

.  http://www.ecomotion.org.il/mapathon . פאנל השופטים יוצג באתרההאקתוןמארגני 

 במסגרת ההאקתון יתבצעו סבב שיפוט בסוף היום, בו ייבחר הזוכה.  

 קריטריונים לבחירת הפתרון הטוב ביותר   8.2

 בהתאם לקריטריונים שלהלן:    הפתרונותייבחנו    קתוןרת ההאבמסג

a. כולל יצירתיות ומקוריות  איכות הרעיון() 

b. יישום הרעיון 

c.  הפתרוןמהמופקת  התועלת  רמת 



d. ומתן ביקורת בבניית המפות העתידיות  יפוימנתוני הרמת השימוש ב 

הכולל הגבוה ביותר )על ידי סיכום כל נקודות השופטים( יזכו    ןציוה  שיקבל אתן  פתרוה  עם  הצוות 8.3

 . במקרה של שוויון, ידונו השופטים ויחליטו בדבר זהות הזוכים.לעיל 6בסעיף בפרס המופיע 

נפסל מכל סיבה שהיא   ההאקתוןבפרס של   שצריך לזכות  הפוטנציאלי הצוותבכל מקרה שבו  8.4

 רס לזוכה הבא בעל הציון הגבוה ביותר.  להעניק את הפ  ההאקתוןבאפשרותם של מארגני  

 

 תמונות/וידאו  שחרור  .9

לשם יחסי ציבור    המארגןמש בכל מסמך, מידע או חומרים המופקים על ידי  שתלה רשאי  המארגן

שלי    ובציטוטיםלהשתמש בתמונה, בווידיאו, בסרטון    למארגן  למטרות חינוכיות. אני מתיר בזאת

, ללא תשלום וללא הגבלה  המארגןלפי שיקול דעתו של   הלקוחים מההאקתון ולעשות בהם שימוש

לא יכללו את כתובתי    ו', תמונות שלי וכבזמן ובמדיה. אני מבין שהחומרים בהם יופיעו שמי, ציטוטים

ל פי  ומידע זה לא יועבר לצדדים שלישיים במהלך הכנת הפרסומים. אני מבין כי רשות השימוש ע

מהווה ויתור מלא על כל טענה בקשר לזכויות  /סעיף זה הינה בלתי חוזרת אינה מוגבלת בזמן ו

ו/או    ו'יוצרים, או זכות לפרסום או פרטיות שיש לי בשמי, בציטוטים, במאמרים, בתמונות, בווידאו וכ

 בגין קבלת תגמולים ו/או תמורה כלשהי בגין כל אלה.

 

 כללי .10

 תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הפנייה בו היא לנשים וגברים כאחד.   10.1

בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל  10.2

 עליו את הוראותיו ללא כל סייגים.  

המארגנים רשאים לדחות או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את תנאיה   10.3

 קנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי. בת

שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או המפריע   ההאקתוןמנהלי   10.4

 או שפועל בניגוד להוראות אלה.  ההאקתוןלניהול התקין של  

ולכל פעולה בה ינקטו   להאקתוןלמשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  10.5

בקשר לכל תקלה או טעות, ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או המארגנים 

 .  בהאקתוןעקיפות שייגרמו למשתתפים עקב השתתפותם  

נשמר אצל מארגני    ההאקתוןמובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת  10.6

 .ההאקתוןול  והגורמים המעורבים בניה  ההאקתוןויהיה חשוף בפני מנהלי    ההאקתון

( כל מידע שגוי או לא מדויק, בין אם סופק או נגרם על 1אינם אחראים ל )  ההאקתוןמארגני   10.7

ידי המארגנים ומי מטעמם, המתמודדים, טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או 

ת או ( כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעו2. )בהאקתוןמנוצלים 



ניתוקים של קווי הטלפון ורשת האינטרנט או מחשוב חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו 

או בעיבוד    ההאקתון ( טעות טכנית או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול  3לרשות המשתתפים. )

ופן מלא ( כל פגיעה או נזק לגוף או לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, בא4של רשומות. )

או קבלה או שימוש או שימוש לרעה כלשהו  בהאקתוןאו חלקי, על ידי השתתפות של מתמודד 

 בפרס.

  ההאקתון, את נציגיהם, ואת שותפי ההאקתוןהמתמודד בהאקתון משחרר את מארגני  10.8

ונותני החסות מפני ונגד כל תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות מרשלנות, בפגיעה בפרטיות, לשון 

רת זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש.  הרע, הפ

  להאקתוןמארגני התחרות רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים 

 .ההאקתוןהקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי 

מארגני ההאקתון רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות תקנון   10.9

 ההאתקון.  

 היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס להאקתון, יגברו הוראות התקנון.  10.10

ייושבו באופן בלעדי על  הז  בהאקתוןכל סכסוך שהוא, טענות ותביעה הנובעים או קשורים  10.11

 יפו.  –ית המשפט המוסמך בתל אביב  ידי ב

 


