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 תקנון התחרות كورونا /Coronaאתגר קורונה/ 

"( הינו אתגר שיזם משרד הבריאות )להלן: האתגר)להלן: " اكورون /Coronaאתגר קורונה/ 
ברשות  C4IR"( בשותפות עם רשות החדשנות, המרכז לרגולציה של טכנולוגיות חדשניות המשרד"

החדשנות, המרכז לחקר הסייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה ומרכז המחקר למידע 
  .("המארגניםהנתונים באוניברסיטת חיפה )להלן: "

 מטרות האתגר .1

שיסייעו למשרד בהתמודדות פיתוח כלי מדיניות מבוססי נתונים והצעת תובנות ופתרונות  1.1
 עם אתגרי מגפת הקורונה.

לאפשר גישה בצורה בטוחה למדעני ומדעניות נתונים לנתונים מותממים ומוגדרים של  1.2
 פתרונות להתמודדות עם מגפת הקורונה.משרד הבריאות על מנת שיוכלו להציע כלים ל

 

 הרשמה לאתגר  .2

)להלן: "טופס ההרשמה"( עד  מקווןההרשמה לאתגר תתבצע באמצעות טופס הרשמה  2.1
ני התחרות שומרים לעצמם גרהגשת המועמדות לתחרות"(. מא"זמן )להלן  23.2.21ליום 

 את הזכות לשנות את המועדים בהודעה שתפורסם. 

ההרשמה אינה כרוכה בתשלום והינה פתוחה לתאגידים ומלכ"רים המאוגדים בישראל וכן  2.2
 המעוניינים להשתתף באתגר )להלן: "משתתפי האתגר"(. תושבי ישראל ליחידים וקבוצות 

 אנשי צוות.  5כל צוות ימנה עד  2.3

אישור רישום להשתתפות בתחרות ישלח בהודעת דואר אלקטרוני אוטומטית עם שליחת  2.4
 טופס ההרשמה. אישור הרישום אינו מהווה אישור על השתתפות. 

בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים, אשר המארגנים אישרו את השתתפותם בתחרות,  2.5
 בתחרות באמצעות דואר אלקטרוני. הודעה מאשרת בדבר השתתפותם 

 מהלך האתגר .3

 יתקיים אירוע הפתיחה של האתגר.  9.3.2021ביום שלישי  3.1

גישה לנתונים מותממים המוגדרים משתתפי האתגר  יקבלו 9.3.2021-11.3.2021בין הימים  3.2
הנתונים הללו פתרונות לגיבוש כלי מדיניות  ויוכלו להציע על בסיסבמסגרת האתגר, 

 "(. הפתרונות)להלן: "להתמודדות עם מגפת הקורונה 

, שעה אחת לפני תחילת שלב השיפוט כפי שיפורסם לצוותים ע"י 11.3.2021עד ליום  3.3
המארגנים, יעבירו הצוותים המעוניינים להישפט באתגר מצגת בפורמט שייקבע ע"י 

אשר יכלול  timna@moh.gov.il אמצעות דוא"ל שכתובתו המארגנים. המצגת תועבר ב
את הפרטים הבאים: שם הפתרון, שמות חברי הצוות ופרטי הקשר שלהם והפתרון עצמו. 

 (, בנוסף למצגת. Mockup( או הדמיה )Demoניתן להציג גם הדגמה )

על  כל צוות יציג את הפתרון שפיתח. בשלב זה, 11.3.2021שלב השיפוט יחל ביום חמישי  3.4
 .יפורסמו על ידי המארגניםפי הכללים ש

הצוותים בסופה יוכרזו שלאחר הצגת כל הקבוצות, ייצא פאנל השופטים להתייעצות  3.5
  הזוכים.

 משרד הבריאות שומר את הזכות לשנות את מועד האתגר. 3.6

 

 שלב השיפוט  .4
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 : את הקריטריונים הבאיםבין היתר השופטים יבחנו  4.1

 עליו הוא עונה אתגר המדיניותהתרומה וההשפעה של הפתרון בהתמודדות עם  מידת 4.1.1

 רמת הישימות של הפתרון המוצע  4.1.2

 רמת החדשנות והיצירתיות של הפתרון המוצע 4.1.3

 את הפתרון המוצע יא לפועל ו/או להמשיך לפתח יכולת הצוות להוצ 4.1.4

תיעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בתחרות והיא סופית ולא  בחירת הזוכים 4.2
 ניתנת לערעור.

 רשאים להשתתף בתחרות .5

  , תושבי ישראל.18יחידים בגירים מעל גיל  5.1

 תאגידים ומלכ"רים המאוגדים כדין בישראל.  5.2

 הגשת פתרונות טכנולוגיים להתמודדות בתחרות מחייבת עמידה בדרישות הסף כדלקמן: .6

להציג חלקים בשפה העברית נכון לאירוע הגמר. אין מניעה מוצג הפתרון צריך להיות  6.1
 הפתרון )למשל, קוד( בשפות נוספות. מ

על הפתרון הטכנולוגי אסור: להכיל תוכן בשפה גסה או מגונה, להשמיץ, לתאר שנאה,  6.2
  להכפיש, להסית לאלימות, או להכיל דברי תועבה ו/או לעבור על הוראות כל דין.

באחריות המשתתפים לעמוד בכל הוראות הדין, ובכלל זה לוודא כי הפתרונות אינם מפרים  6.3

  .קניין רוחני של צד שלישי
מעוניינים לעשות שימושים נוספים בנתונים מחוץ למסגרת ככל שמשתתפי האתגר יהיו  6.4

האתגר, משרד הבריאות יבחן את האפשרות להסדרת שימושים אלה בהתאם לצורך 
המבוקש. השימוש בנתונים שיועמדו לרשות המשתתפים באתגר נתון לשיקול דעתו 

 הבלעדי של משרד הבריאות ובכפוף לכל דין. 

 בתוצריםזכויות  .7

)למעט מכירה לצד ג'( המשרד רשאי לעשות שימוש ללא עלות וללא כל מגבלה שהיא  7.1
בתוצרים ובכלים שיפותחו במסגרת האתגר לטובת גיבוש מדיניות והתמודדות עם מגפת 

 .הקורונה מגפת עם להתמודדות גורמי ממשלה ידי על ותפעולם הצגתם לרבות, הקורונה

באמצעי המדיה   הפתרונותאת הסכמתם לפרסום  למארגנים משתתפי האתגר נותנים 7.2
 קרדיט, מבלי לפגוע בסודות מסחריים ותוך מתן השונים לפי שיקול דעתם וללא הגבלה

 למפתחים.

 כללי .8

בכל מקרה שבו הזוכה הפוטנציאלי של התחרות נפסל מכל סיבה שהיא באפשרותם של  8.1
 המארגנים להכריז כי הזוכה הוא המשתתף הבא בעל הציון הגבוה ביותר. 

במקרה שצוות שעלה לגמר החליט לפרוש מהתחרות יעלה לגמר הצוות שמדורג במקום   8.2
 הבא אחריו.

תתף כי קרא את התקנון והוא מקבל בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המש 8.3
 עליו את הוראותיו ללא כל סייגים.

המארגנים רשאים לדחות או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את תנאיה  8.4
 בתקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 המשבש או צההמארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או מתמודד או קבו 8.5
 המפריע לניהול התקין של התחרות או שפועל בניגוד להוראות אלה.



למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לאתגר ולכל פעולה בה ינקטו  8.6
המארגנים בקשר לכל תקלה או טעות, ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות 

 .ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב השתתפותם באתגר

מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת האתגר נשמר אצל המארגנים  8.7
 ויהיה חשוף בפניהם ובפני הגורמים המעורבים בניהול האתגר.

 המארגנים לא ישאו באחריות בגין הדברים הבאים: 8.8

כל מידע שגוי או לא מדויק, בין אם סופק או נגרם על ידי המארגנים ומי מטעמם,  8.8.1
 , טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או מנוצלים באתגרהמתמודדים

כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או ניתוקים של  8.8.2
קווי הטלפון ורשת האינטרנט או מחשוב חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו 

 לרשות המשתתפים.

 לה להתרחש בניהול האתגר או בעיבוד של רשומות.טעות טכנית או אנושית אשר עלו 8.8.3

כל פגיעה או נזק לגוף או לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מלא  8.8.4
או חלקי, על ידי השתתפות של משתתף באתגר או קבלה או שימוש או שימוש לרעה 

 כלשהו בפרס.

בתחרות משחרר את מארגני התחרות, את נציגיהם, ואת שותפי התחרות ונותני  המשתתף 8.9
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 

, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל או לרכוש. מארגני התחרות רשאים
 המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי התחרות.

 סודיות.  .9

עם  בקשריעמוד בכל דרישות אבטחת המידע והגנת הפרטיות  כימתחייב  המשתתף 9.1
לא על פי דין ונהלי משרד הבריאות, ובכלל זה המשתתף מתחייב כי הוא השימוש במידע 

במסגרת  ומידע שיגיע לידיעת של סוג כלביא לידיעת כל אדם בכל דרך שהיא יעביר ו/או י
בו  השייעבצע כל ניסיון ו/או פעולה לזיהוי מחדש של המידע ו/או יאתגר הקורונה, וכן לא 

 וסגרת האתגר, או לאחר תום השתתפותשימוש שלא למטרות שאושרו למשתתפים במ
 . אתגרב

מארגני התחרות רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות  .10
 תקנון האתגר.

 
 


