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 אתגר ההשגחה על בחינות ביתיות בכתיבה חופשית hackTAU – תחרות תקנון

 2020, 5-3מאי 

 

 

 :הקדמה

 "התחרות" -)להלן אתגר ההשגחה על בחינות ביתיות בכתיבה חופשית  hackTAU אתגר התחרותי

 )להלן שבאוניברסיטת תל אביב ת של אוניברסיטת תל אביב ושנקרמרכז היזמושל ( הנה יוזמה "האתגראו "

יציעו "( שהמתמודדיםלקבוצות של יחידים,  )"חשיפה תחרות היא לספק המטרתה של  .("האוניברסיטה" -

 . טוהר הבחינות, בבחינות בכתיבה חופשית הנערכות מחוץ למוסד אקדמי לוודא את פתרונות יפתחו ו

 שמירה על טוהר בחינות בכתיבה חופשית מרחוק בקנה מידה גדול.: האתגר

טוהר הבחינות חיוני לביצוע הערכה אמינה לרמת הידע של הסטודנט במערכת האקדמית. משאבים רבים 

כתיקונם, הרוב המכריע של הבחינות מתבצעות בקמפוס הפיזי בימים  מושקעים במניעת הונאה בבחינות.

של האוניברסיטאות תוך פיקוח אנושי אישי. הנבחנים נמצאים בכיתה בפיקוח בוחנים חיצוניים שמוודאים 

המעבר ללימוד מרחוק מציב  שהנבחנים משתמשים רק בחומרי העזר המותרים ואינם משוחחים ביניהם.

בבית הנבחן  -כיצד מונעים הונאות כאשר הבחינות מתקיימות מחוץ למוסד  ת.אתגר משמעותי בנושא הבחינו

 ללא השגחה של משגיח אנושי? -או מקום אחר 

פתרונות ההשגחה הממוחשבת הקיימים כיום אינם מתאימים לבחינות במקצועות בהם התשובות לשאלות 

מטיות מורכבות ובאופן כללי, כתיבה המבחן דורשות כתיבה חופשית וציור. למשל פיתוח נוסחאות, הוכחות מת

  שאיננה טקסט . צורך זה קיים במיוחד במקצועות כגון ההנדסה, המדעים המדויקים ואדריכלות.

 כיצד מוודאים כי הנבחן משתמש רק בחומר העזר המותר בבחינה? •

 כיצד בודקים שהנבחן אינו מתקשר לעזרה לאנשים אחרים? •

 באינטרנט או בכלי תקשורת אחרים כדי לפתור את הבחינה?איך מוודאים שהנבחן אינו נעזר  •

 נדרש פתרון בעלות נמוכה ופתרון המאפשר התקנה בהיקף גבוה )אלפי נבחנים( •

 כל הבחינה? ךכיצד מזהים את הנבחן לאור •

  מטרות התחרות:

 

 איתור פתרונות אפשריים לאתגר התחרות. .1

משמעותי להתנסות ביזמות בנושא  תעשייה, סגל ואנשי ומהנה לסטודנטים תחווייתייצירת מסגרת  .2

 הפותר בעיית שוק אמיתית.

 בישראל.  םלעודד שיתוף פעולה בין מרכזי היזמות של המוסדות האקדמיי .3
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 רשאים להשתתף בתחרות

 :"( הקבוצות המתחרות" –בתחרות רשאים להשתתף קבוצות עם חברי הצוות הבאים )להלן 

 כלל המוסדות האקדמיים בישראל.מאקדמי ומנהלי סטודנטים ואנשי סגל קבוצות  .1

 חברות תעשייה .2

 .קבוצות יזמים קיימים או שהתאגדו לצורך השתתפות בתחרות .3

 קבוצה מעורבת מתוך הקהלים המצוינים כאן. .4

 

 דרישות סף לקבוצה

 .חברים/ות שניקבוצה יהיו מינימום של כל ב

 

 :מסלולי התחרות

 :שני מסלוליםלתחרות יהיו צורך חלוקת הפרסים, ל

 מהמוסדות להשכלה גבוהה בו יורשו להתחרות קבוצות עם משתתפים  –מסלול אקדמיה  .1

בו יורשו להתחרות קבוצות עם משתתפים מחברות קיימות או קבוצות שהתאגדו  –מסלול תעשייה  .2

 לצורך התחרות

 

 ההרשמה לתחרות:

 –)להלן  hackTAU.info של התחרות לתחרות באמצעות אתר האינטרנט םרשיהקבוצות מתחרות יוכלו ל

 -)להלן  16:00, בשעה 30.04.209-ועד לתאריך ה 12:00בשעה  20.04.20החל מיום "( אתר התחרות"

את הזכות לשנות את המועדים בהודעה  הלעצמהאוניברסיטה שומרת "(. זמן הגשת המועמדות לתחרות"

 שתפורסם. 

 

  ושלביה התחרות

 .3-5.05.2020-ראשון עד שלישי ה בימיםהתחרות תערך באופן מקוון  .א

ך מהתחרות תפתח במפגש זום בו יוצג האתגר ונוהל התחרות. לו"ז התחרות מופיע בנספח א' למס .ב

 . לעדכונים התחרותזה. הלו"ז נתון לשינוי. יש לעקוב אחר אתר 

 גשת לתחרות גם עם פתרון שהוחל בפיתוחו טרם התחרות.ניתן ל .ג

החל מהשעה  2020.05.05, שלישייום ב :לשם שיפוט לאוניברסיטהחומרי הקבוצה עברת ה .ד

 –)להלן את החומרים יעבירו הצוותים המעוניינים להישפט בתחרות  13:00שעה ועד  09:00

 Google Driveהחומרים יועלו לתיקיית וירצו להציג בפני שופטי התחרות.  שפיתחו"( החומרים"
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החומרים שיעלו לתיקיה יהיו סופיים ולא מבעוד מועד לקבוצה המתחרה. שפרטיה יועברו ספציפית 

 יכללו את שלושת הדברים הבאים בלבד:שיועלו לתיקייה החומרים ניתן יהיה לעדכן אותם. 

a.  דק' בו מציגה הקבוצה את עיקרי הצעתה 3סרטון וידאו באורך 

b.  מצגת בפורמטPDF  באקדמיה.ואת אופן יישומו הכוללת את שם המיזם, הצוות, הפתרון 

c. אפ )מדגים( של הפתרון במידה וקיים. -מוק 

  :הזוכיםוהכרזת  פאנל השופטים על ידי הפתרון בחינת .ה

a.  יעברו השופטים על החומרים שהעבירו הקבוצות המתחרות.  05.05.2020, שלישיביום

 סיכום ואיחוד. לצורך  16:30עד שעה  לאוניברסיטה השופטים ימלאו טופסי הערכה שיועברו

b.  תהייה  םעל הדרוג והחלטת שופטיםיחליטו ה, או יותר שוויון בדירוג בין שתי קבוצות היהיאם

 סופית ולא ניתנת לעירעור.

c.  יחשב כפתרון מתאים המוצע על ידי קבוצה בטפסי ההערכה יקבע ציון סף כדי שפתרון

 "(.פתרון מתאים)להלן: "

d. מתאים  פתרוןעם קבוצות השלוש יוכרזו  – ה ותעשייהיאקדמ – יםמסלולמתוך שני ה

. "(הקבוצות המנצחות)להלן: " כמנצחות התחרותשקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר 
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קבוצות  2מידה ולא ימצאו שלוש קבוצות עם פתרון מתאים, יוכלו השופטים להכריז על ב

  מנצחות בלבד או על קבוצה אחת בלבד.

e. " :זוכות מתוך מסלול האקדמיה, יוכרזו שלוש קבוצות כ"זוכות מסלול אקדמיה" )להלן

מידה ולא ימצאו שלוש קבוצות עם פתרון מתאים, יוכלו השופטים להכריז על ב"(. אקדמיה

 קבוצות מנצחות בלבד או על קבוצה אחת בלבד. 2

f.  .כלומר סך כל הקבוצות תיתכן חפיפה בין הקבוצות המנצחות לקבוצות זוכות אקדמיה

 יכול להיות שש או פחות. –הקבוצות המנצחות וזוכות האקדמיה  – הזוכות

  

 הפרסים

תינתן האפשרות לבצע פיילוט  המנצחותקבוצות שלוש הלבנוסף לחשיפה ולעבודה עם המנטורים, 

 לפי התנאים הבאים: באחד המוסדות האקדמיים בישראל ,לפתרון שהציעו

 לבחון הפתרון יבצע פיילוט עם הקבוצה הזוכה.מוסד המעוניין  .1

 שילווה את הקבוצה לצורך פיתוח הפתרון והפיילוט. מטעמום צוות ייקהמוסד  .2

או על  על ידי המוסד בו בוצע בפיילוט תוצאות הפיילוט יפורסמו לכלל המוסדות האקדמיים בישראל .3

 .ולא יהיה איסור לפרסמם הנתונים שימסרו להבמידה וידי אוניברסיטת תל אביב 

האקדמי והקבוצה המבצעת. ההחלטה הסופית לגבי יוחלט בין המוסד  ביצוע הפיילוט והיקפואופן  .4

  נתונה בידי המוסד לפי שיקוליו בלבד.ביצוע הפיילוט 

 

 נוסף לשתי המקומות הראשונים: יוצע פרס זוכות האקדמיהלקבוצות 

 גובה הפרס דירוג

  ₪ 12,000 פרס ראשון

 ₪  6,000 פרס שני

 ₪ 3000 שלישיפרס 

 

 

הכספי לחברי קבוצות במסלול האקדמיה הפרס מכספי הפרס ינוכו כל המיסים והניכויים המתחייבים על פי דין. 

 בהתאם לפרטים שנרשמו בעת הרישום לתחרות.קבוצה חברי ה יחולק באופן שווה בין
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 בחירת הזוכה וקריטריונים לשיפוט

 הבלעדי. הלפי שיקול דעת –אנשי אקדמיה ותעשיה  –בחר שופטים ת האוניברסיטה

 על ידי פאנל שופטיםשלהלן ייבחנו על פי הקריטריונים  הקבוצות המתחרות

  התחרות. וצג באתריהפאנל 

 

 הטוב ביותר הפתרון לבחירת קריטריונים 

 שלהלן: הראשיים  קריטריוניםמסגרת התחרות ייבחנו היישומים בהתאם לב

 פונקציונליות נדרשת .1

 הבחינהלאורך זיהוי הנבחן  .1

 מניעת תקשורת מכל סוג .2

 גם ללא קשר אינטרנט יכולת לקיים את הבקרה .3

 קלות התקנת הפתרון והממשקים .4

 יכולות הצוות לביצוע הפתרון .2

 למוסד האקדמי ולסטודנט העלות המוערכת של הפתרון .3

)על ידי סיכום כל נקודות השופטים( בציונים הכוללים הגבוהים ביותר ינוקדו  שלהם הפתרונותהמתחרים אשר 

  .לעילהמופיעים יזכו בפרסים 

מכל סיבה  העל זכיית תאו מוותר תתחרות נפסלאחת הקבוצות שקיבלו הציון הגבוה ביותר בבכל מקרה שבו 

 להעניק את הפרס לזוכה הבא בעל הציון הגבוה ביותר.  האוניברסיטה באפשרות ,שהיא

 

 קניין רוחני:וזכויות 

 .אשר יפתחו לפתרונותזכויות הקניין הרוחני מלוא המתמודדים יהיו בעלי 

לשימוש בשמם  לאוניברסיטה וסוכניהבתחרות  המתמודדיםמובהר כי השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של 

 לרבות בגרפיקה,וכל הנלווה אליהם אשר יפותחו בפתרונות ו של המתמודדים, דמותם, תצלומיהם וקולם

 ללא תשלום או תמורה.ובכל מדיה, בכל העולם,  שיווקלמטרות 

אשר  פתרונותהמתמודדים מצהירים ומתחייבים כי הינם הבעלים הבלעדיים של כל זכויות הקניין הרוחני ב

 הפרה של זכויות צד ג' כלשהו.  האוניברסיטהעל ידי  םבפרסומבפתרונות יפתחו וכי אין 

אשר יפתחו לפי שיקול דעתם וללא   הפתרונותלפרסם את  תרשאי האוניברסיטה תהיההמתמודד מצהיר כי 

 הגבלה וכל המידע לגביו אינו סודי. 
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 כללי

 אך הפנייה בו היא לנשים וגברים כאחד. לבד ב נוחותתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי  .1

בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו  .2

 ללא כל סייגים. 

לדחות או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את תנאיה בתקנון זה מכל  תרשאי האוניברסיטה .3

 הבלעדי. סיבה שהיא על פי שיקול דעתם 

לפסול כל אדם או מתמודד המשבש או המפריע לניהול התקין  את הזכות הלעצמ תשומר האוניברסיטה .4

 .בניגוד להוראות אלה של התחרות או שפועל

 האוניברסיטה טנקותלכל פעולה בה לתחרות ולמשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  .5

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

 למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות. 

ויהיה  האוניברסיטהכי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל על המשתתפים מובהר ומוסכם  .6

 חרות.חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהול הת

 האויברסיטהכל מידע שגוי או לא מדויק, בין אם סופק או נגרם על ידי  (1ל ) תאחראי האינ האוניברסיטה .7

( 2, המתמודדים, טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או מנוצלים בתחרות. )הומי מטעמ

ניתוקים של קווי הטלפון ורשת כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או 

( טעות טכנית 3האינטרנט או מחשוב חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות המשתתפים. )

( כל פגיעה או נזק לגוף או 4או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות או בעיבוד של רשומות. )

א או חלקי, על ידי השתתפות של מתמודד לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מל

 בתחרות או קבלה או שימוש או שימוש לרעה כלשהו בפרס.

מפני ונגד  , ואת שותפי התחרות ונותני החסותהאת נציגי ,האוניברסיטהשחרר את מבתחרות המתמודד  .8

יוצרים סימן לשון הרע, הפרת זכות , פרטיותב פגיעהב ,רשלנותמ לרבות כל תביעה, הוצאות, ואחריות

, על פי שיקול האוניברסיטה רשאית ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש. מסחרי או זכויות קניין רוחני

 בכל שלב משלבי התחרות.הקבועים בתקנון זה  המועדים לתחרותכל הבלעדי והמוחלט לשנות את  הדעת

 לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות תקנון התחרות.  תרשאי האוניברסיטה .9

 היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון. .10
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 לוח זמני התחרות –נספח א' 

 

 הרשמה באתר התחרות – 30.04.2020 – 20.04.2020

 

 2020למאי  3יום ראשון 

 ZOOMהזנקה   11:00-12:00

 הצגת הצוות, לו"ז התחרות ופרסים •

 בהשתתפות מרצים ואנשי מחשוב מהאוניברסיטאות -הצגת האתגר והפניה לחומרי רקע  •

 הצגת המנטורים והדרך להזמנת מפגש ייעוץ •

 פתרונות קיימים וטכנולוגיות –נדב קבלרצ'יק  •

 ZOOM Ideationסדנת  •

 שאלות ותשובות  16:00-17:00

 

 12:00-22:00בין השעות מנטורים יהיו זמינים לפגישות ה

  

 2020למאי  4יום שני 

 בהדרכת נגה שביט –סדנת פילאטיס   09:00-09:30

 עבודה בצוותים  09:30-22:00

 שאלות ותשובות  12:00-13:00

 סדנה ליצירת סרטון פרזנטציה מנצח  17:00-18:00

 סדנת מיינדפולנס לשינה מעולה  22:00

 

 09:30-22:00 בין השעותמנטורים יהיו זמינים לפגישות ה

  

 2020למאי  5יום שלישי 

 ניתן לשלוח חומרים לשיפוט )סירטון, מצגת, מוקאפ( החל מהבוקר  09:00

 בהדרכת נגה שביט –סדנת פילטיס   09:00-09:30

 מועד אחרון לשליחת סרטוני מצגות לגמר   14:00

 תהליך השיפוט  14:00-16:30

 גמר להכרזת הזוכים והמשך תהליך.  17:00-18:00

 

 14:00עד שעה מנטורים יהיו זמינים לפגישות ה

 

 לוח הזמנים הקובע הוא לוח הזמנים המופיע באתר התחרות. 

  

 

 

 

 


