--תקנון--

אפקתון :2018
פיתוח פתרונות להעשרת חוויית הלימודים וההוראה באפקה
רקע
אפקה יזמות מכריזה בזה על מרתון יזמות ,בסגנון האקתון ,בשם "אפקתון" [להלן":הארוע"] ,שיוקדש
לנושא :פיתוח פתרונות להעשרת חוויית הלימודים וההוראה באפקה .זה יהיה ארוע חוויתי,
שימשך יומיים ,וישלב ,יצירתיות פדגוגית וטכנולוגית ,מהירות פעולה וחשיבה עסקית יישומית .מטרת
קיום הארוע היא לעודד את הרוח היזמית במכללה ,ולאפשר לסטודנטים ואנשי סגל ,להשתמש
בנסיונם כדי לפתח רעיונות שישפרו את סביבת הלימודים באפקה.
הועדה המארגנת
על הפקת וניהול הארוע אחראית הועדה המארגנת [להלן":הועדה"] המורכבת ממנהל אפקה יזמות
וסגן נשיא המכללה.
מטרת התחרות
להגדיר צרכים הקשורים בחווית הלימודים וההוראה באפקה ,לגבש צוותים ,שיפתחו פתרונות
לצרכים אלה ,ולהציג את הפתרונות לפאנל של שופטים.
תוצרי העבודה המצופים מכל צוות
תוצרי העבודה יהיו לפחות הוכחת התכנות ,דגם להמחשה ומצגת מסכמת.
קהל יעד
התחרות מיועדת לכלל הסטודנטים ואנשי הסגל של אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
[להלן":המכללה"] .עם זאת ,באישור הועדה המארגנת ,תתאפשר השתתפות של בוגרים או אורחים
חיצוניים שיביעו רצון להשתתף.
שופטי התחרות ,מנטורים או חברי הוועדה המארגנת אינם רשאים להשתתף בתחרות.
הרישום לארוע ופתיחתו
כדי להגיש בקשת רישום לארוע יש למלא את הטופס המקוון בלינק:
http://bit.ly/2FfGH02
הרישום פתוח גם למי שאין לו צוות או רעיון .במקרה כזה ,יוכל הנרשם להצטרף לצוות אחר במהלך
הארוע.
אישור סופי להשתתפות
כשבועיים לפני קיום הארוע ,תפנה הועדה לנרשמים בקשה לאישור סופי של השתתפותם .במידה
ומספר הנרשמים שיביעו רצון סופי להשתתף בארוע יעלה על  ,50תבחר הועדה  50נרשמים שלהם
יאושר להשתתף בארוע .הבחירה תעשה במטרה ליצור תמהיל של משתתפים שיתחשב ב :שיוך
אוכלוסייתי (סטודנט/איש סגל/בוגר/חיצוני וכו') ,שיוך מחלקתי (בית ספר) ,בשאלה אם למשתתף
הפוטנציאלי יש/אין רעיון ,בשאלת איכות הרעיון ,המשאבים הנדרשים ליישומו ,האם למשתתף יש/אין
נסיון טכנולוגי ומהו נסיון טכנולוגי זה.
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הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את קיום האירוע ,אם מספר הנרשמים שיביעו
רצון סופי להשתתף יהיה נמוך מ ,25 -או אם תמהיל הנרשמים שיביעו רצון סופי להשתתף לא יתאים
לקיום הארוע.
השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון ,הבינו את הוראותיו והם
מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
הרעיונות
היישום של כל הרעיונות שיפותחו במהלך הארוע צריך לכלול מרכיב טכנולוגי ו/או הנדסי
הצוותים
בניית הצוותים או הצטרפות לצוות קיים ,יכולה להעשות טרם הארוע ,או תוך כדי הארוע ,והיא
באחריות המשתתפים בלבד .אין מגבלה על הרכב הצוות ובלבד שמספר החברים בצוות לא יפחת מ
 ,2ולא יעלה על .6
רישום הרעיונות
באחריות כל צוות לרשום במהלך הארוע ,במזכירות הועדה ,את שמות חברי הצוות ואת הרעיון
לפיתוח .אי רישום ימנע מהצוות להתמודד בתחרות.
היה ונרשמו יותר מ  10צוותים ,תוכל הועדה המארגנת ו/או נציג מטעמם ,לבחור מתוכם  10צוותים
שיציגו בתחרות הסופית .הבחירה תתבצע ותוכרז עד סוף יום הפעילות הראשון.
תחרות ופרסים
בסוף הארוע יבחרו שלושה צוותים שיזכו בפרסים.
מובהר בזאת כי פרסים יחולקו רק אם תמצאנה עבודות שלדעת פאנל השופטים תהיינה ראויות
לפרס .הפאנל לא יהיה חייב ,על כן ,לבחור שלושה זוכים או לבחור זוכים כלל .לא יתאפשר לערער
על החלטת פאנל השופטים.
הזוכים בפרסים מאשרים בזאת ,בעצם השתתפותם ,למכללה לפרסם את דבר זכייתם ואת הנושא
שבגינו זכו ובלבד שפרסום כאמור לא יפגע בסודיות הרעיון הפתרון.
במידה ויהיה חשד להתנהגות לא אתית רשאית הועדה המארגנת לפסול את הצוות/ים המעורב/ים.
קריטריונים לבחירת הזוכה
.1
.2

.3

.4
.5

הבעיה (משקל בציון הסופי)20% :
( )1הקף הבעיה ,ההשלכות שלה והרלוונטיות לנושא ההארוע
פתרון הבעיה (משקל בציון הסופי )30%
( )1באיזו מידה הפתרון המוצע נותן מענה לבעיה (האם הפתרון המוצע הוא חלקי או
שהוא פותר את הבעיה באופן מלא)
( )2רמת החדשנות של היישום המוצע (עד כמה דרך הפתרון שונה מכל מה שמוכר עד
כה)
( )3רמת ההמצאתיות והיצירתיות של היישום
היתכנות ההטמעה במכללה (משקל בציון הסופי )20%
( )1היתכנות טכנולוגית ומנהלית של היישום
( )2היקף הפיתוח ,העלות והזמן הנדרשים להטמעת הפתרון במכללה
בשלות התוצרים הטכנולוגיים המוגשים (רעיון בלבד ,או שצורפו תכן ראשוני ,שרטוטים ,בניית
דגם ,רמת גימור הדגם וכו') (המשקל בציון הסופי )20%
המצגת הסופית (המשקל בציון הסופי )10%
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( )1תוכן המצגת
( )2עיצוב המצגת
( )3צורת ההצגה
פאנל השופטים
פאנל השופטים יורכב מ
סגן נשיא המכללה
.1
מנכ"לית המכללה
.2
נציג אגודת הסטודנטים ,בתנאי שאין מי מחברי הנהלת אגודת הסטודנטים שמשתתף
.3
בארוע
נציג גוף המתמחה בנושא הארוע
.4
הועדה שומרת לעצמה את הזכות למנות בנוסף שופט אחד או יותר מתחומים רלוונטים
.5
לנושא הארוע או לשנות את הרכב השופטים בהתאם לאילוצים.
הטמעת הפתרון במכללה
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להטמיע מרכיבים מתוצרי האפקתון או פתרונות המבוססים
עליהם לשימושה ,והמשתתפים מאשרים בזאת ,בעצם השתתפותם ,את זכות המכללה לעשות
שימוש כאמור ,ללא תמורה ובלבד שכל יתר הזכויות ברעיון ובפתרון יוותרו בידי חברי הצוות.
משתתפים שירצו ליזום הצגת הפתרון שלהם להנהלת המכללה ,ובחינת הטמעתו ,יוכלו לעשות זאת
באישור הועדה המארגנת .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את
המכללה ליישם או להטמיע פתרונות שפותחו במהלך הארוע או כתוצאה ממנו.
זכויות ברעיון
בכפוף לזכות המכללה להטמעת פתרונות במסגרתה ,יוותרו כל הזכויות לרעיונות ו/או תוצרים ישארו
בידי המשתתפים.
לוחות זמנים
 רישום לאפקתון עד ל 08/3/2018
 מועד הארוע – 22-23/3/2018
הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תאריכים אלו ,ובלבד שתצא הודעה מסודרת
בנושא.
תקנון אפקתון  2018ג2
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