האקתון העובדים הראשון  -תקנון התחרות
א .כללי -מטרות ההאקתון.
 .1עיריית באר שבע (להלן":העירייה" ו" -המארגנים") מקיימת את "האקתון העובדים
הראשון" (להלן " -התחרות")שהינו יוזמה לקידום פתרונות לאתגרים עירוניים ע"י עובדי
העירייה ועובדי החברות הבנות (להלן – "העובדים").
 .2מטרות התחרות:
.i

לעודד יזמות וחדשנות של קבוצות עובדים מכל אגפי העיריה וחברות הבנות ולאפשר להם
לתרום באופן משמעותי ,תוך שימוש ביכולותיהם המגוונות בדרכים שלא בהכרח באות לידי
ביטוי בעבודתם היומיומית ,ובאתגרים שלא בהכרח קשורים לנעשה במחלקה שלהם
ובתחום התמחותם.

.ii

לרתום אמצעים שונים לרבות אמצעים דיגיטליים ליצירת פתרונות אשר ייעלו את עבודת
העיריה ויחזקו וישפרו איכות חיים לתושבי העיר.

.iii

לספק הכרה לקבוצות של עובדים שיפתחו פתרונות לשיפור עבודת העיריה ואיכות חיי
התושבים בעיר.

ב .ההרשמה לתחרות והמשתתפים:
 .3ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות טופס הרשמה מקוון
( https://hackathon.beer-sheva.muni.il/להלן – "אתר התחרות").
 .4ההרשמה תתאפשר החל מיום  11.1.2211בשעה  1:22ועד לתאריך ה ,17.12.2211 -בשעה
( 12:22להלן " -זמן הגשת המועמדות לתחרות") .מארגני התחרות שומרים לעצמם את
הזכות לשנות את המועדים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.
 .5אישור הרישום על השתתפות בהאקתון יימסר בהודעה למייל שהוזן בשלב הרישום ו\או
בשיחת טלפון ו\או בהודעת מסרון לטלפון הסלולרי שהוזן בשלב הרישום לנרשמים עד ליום
.24.12.2211
 .6ההרשמה פתוחה לעובדי עיריית באר שבע ,על כל אגפיה ולעובדי החברות העירוניות.
ההרשמה תותר רק לעובדים המצויים בדרגה עד למנהל מחלקה ,כולל.
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 .7עובדים המעורבים בארגון התחרות כחלק מצוות ההפקה ,צוות ההיגוי או כמנטורים לא
יהיו רשאים להתחרות ולפתח רעיון במסגרת צוות.
 .9רשאי להשתתף בתחרות רק מי שקיבל הודעת אישור על השתתפותו מהמארגנים .יובהר כי
אין בהרשמה בלבד לתחרות כדי לזכות את הנרשם בהשתתפות .לא התקבלה הודעת אישור
השתתפות מהמארגנים ,לא תותר ההשתתפות.
 .1ההרשמה אינה כרוכה בתשלום והיא פתוחה ליחידים ולקבוצות המעוניינים לפתח פתרון
חדשני בתחומים הנוגעים לעבודת העיריה ובהתאם לאתגרים שהוגדרו לתחרות (ראה נספח
א' – אתגרי התחרות).
 .12יובהר כי ניתן לפתח את הפתרון במהלך ההאקתון או להתחיל בפיתוחו עוד קודם באופן
עצמאי ובתנאי שחלק מהפיתוח ייערך באירוע ההאקתון.
 .11כל צוות יכיל בין  3ל 5-אנשי צוות בלבד ,תינתן עדיפות לקבוצות הטרוגניות ומגוונות מבחינת
השתייכות אגפית  /חברות בנות  ,מגדר ,וותק בארגון וכדומה.
 .12תותר הרשמה ליחידים ללא שיוך קבוצתי וזאת בתנאי כי בזמן המפגש המקדים להאקתון
יצטרף המשתתף לקבוצה קיימת או למשתתפים יחידים אחרים אשר יתגבשו לקבוצה בעלת
 3ל 5-אנשי צוות בלבד .ההשתתפות בהאקתון תהיה רק בקבוצה ולא ביחידים.
 .13ועדת בחירת הצוותים לתחרות תהיה רשאית לצרף חברי צוות לצוותים בהם חסר איש צוות
באם ימצא צורך.
ג .התחרות  .14ההאקתון יתקיים בימים רביעי – חמישי  1-9/1/2220במהלכו יעסקו הצוותים
במלאכת פיתוח המיזם ,על מיקום ההאקתון תינתן הודעה נפרדת

 .15שלב השיפוט יתחיל יתקיים ביום חמישי  1/1/2220בשעה  13:22בקירוב.
 .16עד יום  ,9/1/2020שעה אחת לפני שלב השיפוט אשר ייקבע על ידי המארגנים ,יעבירו
הצוותים המעוניינים להישפט בתחרות מצגת ,בפורמט אשר יקבע על ידי המארגנים .המצגת
תועבר באמצעות באמצעות דוא"ל שכתובתו  hackbashme@gmail.comאשר יכלול את
הפרטים הבאים :שם הקבוצה והמיזמים ,שמות חברי הצוות ופרטי הקשר שלהם והמיזם
עצמו ,את הרעיון ניתן להציג גם בהדגמה ( )Demoאו הדמיה ( ,)Mockupבנוסף למצגת.
 .17ביום  9/1/2020בשעה  13:22לערך יציגו חברי הקבוצות את המצגות שהכינו בפני פאנל
השופטים .כל קבוצה תציג את המיזמים שפיתחה במשך  3דקות אשר לאחריהן יוקצו  2דקות
לשאלות של פאנל השופטים (סה"כ  5דקות) (הזמנים עשויים להשתנות בהתאם לכמות
הקבוצות שישתתפו.
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 .19סדר הצגת המיזמים ייקבע על-פי סדר קבלת המצגות בדוא"ל ,כאמור בסעיף  16לעיל.
 .11לאחר הצגת כל הקבוצות ,יוכרזו שלוש הקבוצות הזוכות עפ"י מדרג של מקום ראשון ,שני,
שלישי.

ד .שלב השיפוט
 .22הקבוצות אשר יזכו בניקוד הגבוה ביותר ,יקבלו את הפרסים המפורטים להלן ותשורות
נוספות בהתאם לשיקול דעתם של המארגנים.
 .21השופטים יבחנו ,בין היתר את הקריטריונים הבאים:
-

מידת תרומה והשפעה של הרעיון לעירייה או לתושבים ,בעלי עסקים  ,מבקרים בעיר.

-

ישימות הרעיון כולל חווית המשתמש ועיצוב.

-

תקציב הפרויקט ופירוט העלויות ליישום.

-

חדשנות חברתית ,קהילתית ,עסקית או טכנולוגית.

-

מגוון חברי הצוות.

 .22המתחרים אשר המיזם שלהם ינוקד בציונים הכוללים הגבוהים ביותר (על ידי סיכום כל
נקודות השופטים) יזכו בפרסים אישיים כפי שיפורסם מראש.
 .23במקרה של שוויון ,יכריעו השופטים בדבר זהות הזוכים ומיקומם.
 .24בחירת הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בתחרות והיא סופית ולא
ניתנת לערעור.

ה .תשלום עבור שעות עבודה
 .25על כל עובד להחתים בתחילת כל יום ובסיומו את שעון הנוכחות אשר יוצב במקום האירוע.
האחריות על החתמת שעון הנוכחית מוטלת על העובד בלבד.
 .26לא ישולמו שעות נוספות בגין השתתפות בהאקתון.

ו .דרישות סף להגשת הפתרונות בתחרות:
הגשת פתרונות להתמודדות בתחרות מחייבת עמידה בדרישות הסף כדלקמן:
א .הפתרונות בתחרות יכולים להכיל מידע ממשלתי או עירוני ,בשילוב עם מידע שאינו
עירוני ,כל עוד הוכח שהמתמודד מורשה להפיץ את המידע שאינו עירוני ,באמצעות
פלטפורמה טכנולוגית חופשית ,חינמית ,הזמינה לציבור.
ב .הפתרון בתחרות יקדם שיטות עבודה ותהליכי חשיבה יצירתיים וחדשניים אשר
יבואו לידי ביטוי בשירותים הניתנים לתושבים ,לעסקים ולמבקרים בעיר והן
לעובדי העירייה בהיבטים פנים ארגונים.
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ג .על הפתרון אסור :להכיל תוכן בשפה גסה או מגונה ,להשמיץ ,לתאר שנאה ,להכפיש,
להסית לאלימות או להכיל דברי תועבה ו/או לעבור על הוראות כל דין.

ז .בחירת הצוותים המשתתפים בתחרות
 .27הצוותים הרשאים להשתתף בתחרות ייבחרו מתוך כלל הנרשמים באתר על ידי ועדה
מקצועית המלווה את התחרות וחבריה הם :
 מר יהוד מרסיאנו – מנהל אגף חדשנות ומערכות מידע .-

גב' ורד גושן – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי.

-

גב' ראומה גליסקו כהן – סגנית מנהל אגף משאבי אנוש.

-

גב' איריס משה – מנהלת מחלקת שירות עירוני ופיתוח הון אנושי.

-

מר עדי כהן נייס – מנהל יישומי עיר חכמה.

-

גב' אלה אוסמו – עוזרת מנכ"ל.

-

עו"ד מוריה מלול-נציגת הלשכה המשפטית.

-

נציג/ה מינהל כספים.

 .29הוועדה תתכנס לבחירת הצוותים בתקופה שלא תעלה על שבוע ממועד סגירת ההרשמה,
הודעה בדבר קבלה ו/או אי קבלה לתחרות תתקבל עד לתאריך  24.12.2019הוועדה רשאית
להציע שינוי הרכב צוותים או שינוי רעיון הצוות ולהעמיד הצעות אלה כתנאי
קבלה לתחרות.
 .32יובהר כי הוועדה אינה מתחייבת לקבל כל נרשם באתר כצוות הרשאי להתמודד בתחרות.
 .31עובדים החברים בצוותים שנבחרו להשתתף בתחרות יגיעו לפגישת הכנה (להלן "מיט-אפ")
שתערך בבניין העיריה .מיקום ושעת פגישת ההכנה ימסרו בהמשך למשתתפי הקבוצות
שנבחרו להשתתף.
ח .הפרסים  .32הצוותים המתחרים ייבחנו על פי קריטריונים על ידי פאנל שופטים מומחה אשר
יקבע על ידי מארגני התחרות .סבב השיפוט יתקיים בתאריך  9.1.2020לאחר הצגת הפתרונות על ידי
הצוותים המתחרים.
 .33הצוות שיגיע למקום הראשון יזכה את חברי הצוות לקבלת שי בשווי של כ ,₪ 2,422 -כל
חבר .הצוות שיגיע למקום השני יזכה את חברי הצוות לקבלת שי בשווי של כ , -כל
חבר .₪1222הצוות שיגיע למקום השלישי יזכה את חברי הצוות לקבלת שי בשווי של כ522-
 ₪כל חבר.
 .34בנוסף לפרס הכספי ,לקבוצה הזוכה תבחן אפשרות להענקת יום עבודה אחד בתשלום מידי
שבוע למשך שלושה חודשים מיום התחרות ,שיוקדש במלואו עבור פיתוח הפתרון הטכנולוגי
שהציגו בתחרות.
 .35הפרס הראשון יזכה במימון ליישום הפתרון בגובה של עד .₪ 122,222
 .36היה והצוות הזוכה במקום הראשון לא יציג תוכנית יישום בפרק זמן של עד  3חודשים ו\או
במידה וועדת הבחינה תראה בתוכנית כלא ישימה רשאית הועדה המקצועית להעביר את
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התקציב לצוות שזכה במקום השני או לשקול את חלוקת התקציב באופן שונה.
 .37הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה בכסף או בשווה ערך אחר.
 .39מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלוונטיים נותני השירותים/המוצרים.
 .31המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ,הוצאות ,הפסדים,
נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרשים ומימושם.

ט .זכויות וקניין רוחני
 .42המשתתפים מצהירים כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה
ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות וכיו"ב שיוצגו על ידם במסגרת התחרות ,פותחו במלואם
על ידם באופן בלעדי\ ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם
כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו ,לרבות זכויות קנין רוחני.
במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיו המשתתפים אחראים באופן בלעדי
לכל הקשור עם ההפרה ,ויפצו את עיריית באר שבע ו/או מי מטעמה עם דרישתה בגין כל נזק
או הוצאה שיגרמו לעירייה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 .41כל פתרון ,הצעה ,תוצר ,מוצר ,יצירה ,רעיון ,תהליך ,פעילות הנובעת ו/או נוצרה מן ו/או
עקב ההאקתון ,בין אם ע"י משתתפים ,בין אם ע"י צד ג' ובין ע"י מי מטעם המארגנים ו/או
אשר נטל חלק בתחרות (להלן":התוצר") יהיו בבעלותה הבלעדית של עיריית באר שבע .היא
בלבד תהא רשאית לעשות בתוצרי ההאקתון שימוש ו/או להעבירו/ם לאחר/ים לכל מטרה
לפי שיקול דעתה הבלעדי למשתתפים אין ולא תהיה כל זכות לגביו/הם .עיריית באר שבע
תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל מין וסוג ,בין זכויות
קניין רוחניות  ,זכות מקורית ,זכות יוצרים ,ובין רישיונות שימוש ,סימן רשום ,פטנט וכיו"ב
המוקנים ע"פ דין בגין תוצרי התחרות.
 .42מובהר כי השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של הזוכים בתחרות למארגני התחרות
וסוכניהם לשימוש המארגנים בשמם של המתמודדים ,דמותם ,תצלומיהם וקולם ובפתרונות
אשר יפותחו וכל הנלווה אליהם לרבות בגרפיקה ,למטרות קידום מכירות בכל מדיה ,בכל
העולם ,וללא תשלום או תמורה .עצם הרישום וההשתתפות בהאקתון מהווים הסכמת
המשתתפים כאמור.
 .43המתמודד מצהיר כי המארגנים יהיו רשאים לפרסם את הפתרונות אשר יפתחו לפי שיקול
דעתם וללא הגבלה וכל המידע לגביו אינו סודי.

י .שינויים ופטור מאחריות
 .44המארגנים רשאים לשנות את מועדי ההרשמה והתחרות ולערוך כל שינוי בקשר עם
ההאקתון וכן לבטל את קיומו בהתאם לשיקול דעתם.
 .45המארגנים רשאים להפסיק השתתפות בתחרות ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את
הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם  ,בהתאם לשיקול דעתם.
 .46המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או
טעויות שיתקיימו בקשר עם התחרות או במהלכה ,לרבות במסגרת הליך ההרשמה ,לרבות
שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט ,התקשורת  ,המחשוב ,החשמל וכיו"ב.
 .47מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי המארגנים
ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם התחרות ו/או השתתפותם בה.
5

 .49המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם
התחרות ,לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך ההאקתון .מבלי לגרוע
מהאמור ,על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות.

יא .כללי
 .41בכל מקרה שבו הזוכה הפוטנציאלי בפרס של התחרות נפסל מכל סיבה שהיא באפשרותם
של מארגני התחרות להעניק את הפרס לזוכה הבא בעל הציון הגבוה ביותר.
 .52במקרה שצוות שעלה לגמר החליט לפרוש מהתחרות יעלה לגמר הצוות שמדורג במקום הבא
אחריו.
 .51הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להחליף פרסים בעלי ערך זהה.
 .52בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו
את הוראותיו ללא כל סייגים.
 .53מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל מארגני
התחרות ויהיה חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהול התחרות.
 .54המתמודד בתחרות משחרר את מארגני התחרות ,את נציגיהם ,ואת שותפי התחרות ונותני
החסות מפני ונגד כל תביעה ,הוצאות ,ואחריות לרבות מרשלנות ,בפגיעה בפרטיות ,לשון
הרע ,הפרת זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם
או לרכוש .מארגני התחרות רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת
הוראות תקנון התחרות או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף אליו בקשר עם התחרות.
 .55תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הפנייה בו היא לנשים וגברים כאחד.
 .56היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות ,יגברו הוראות התקנון.
 .57כל סכסוך שהוא ,טענות ותביעה הנובעים או קשורים בתחרות זו ייושבו באופן בלעדי על ידי
בית המשפט המוסמך בבאר שבע.
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