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מסגרת כללית
מהנדסים נגישות, בסימן צרכים מיוחדיםההאקתון•
.  ה.ש.מ, התוצרים יקדמו את בעלי הצרכים המיוחדים בפרט אוטיסטים•

CP-ו) התפתחותיתמוגבלות שכלית (
לבחור לקדם צרכים אחריםניתן •
חיבור בין האדם לסביבה ולחברה, הנגשה של מידע•
שירותים עירוניים ולהתאמת תוכנות רלוונטיות לבעלי  הנגשתדגש על •

העניין השונים
 CDIעל ידי שפותחה Open Data Smart7-להשתמש בפלטפורמת הניתן •

Negev
עבודה קבוצתית תוך ניצול היכולות האישיות של כל אחד מהמשתתפים•
בפיתוחנושא האיכות קידום •
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Presentation Notes
שיפור איכות החיים של האוכלוסייה מההיבטים השונים - תפקודיים, טיפולים, ניהוליים ועוד



צרכים 
מיוחדים

טכנולוגיה

הנחיות וכללים  -נגישות מהנדסים 
למשתתפים
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אוכל, תגים, חולצות, שיטוט בבניינים וכו), השיפוט (כולל שהחלטת השופטים סופית), על הזמן שיש להציג את הפרויקט, מה חשוב שיהיה במצגת שהם מציגים וכו'זמן ההצגה מוגדר ל 10 דק- כולל הצגת מערכת עובדת באמצעות סרטון או תצוגת תכלית של ממש



מנטור

תכנית  
ההאקתון
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מצגות בערב  24-4? דגשים לגבי הצגות הפרויקטים ביום רביעי 14-16טקס הסיום כל חברי הקבוצה





הסכמהטופס 
ת לעשות שימוש במידע בהתאם להנחיות המכללה  /הנני מתחייב•

או מי מטעמה ולמטרות הכנס בלבד/ו
או מי /המידע יהיה ויישאר בכל עת קניינה הבלעדי של המכללה ו•

מטעמה
לתאגידים , הפרה של הכללים עלולה לגרום למכללה או לגופים•

ובכללם נזקים חמורים ביותר  , נזקים, או לחברות הקשורות אליה/ו
ובלתי הפיכים

הפרה תהווה הפרת משמעת•
כל משתתף מתחייב לחתום מראש על טופס ההסכמה•
ההאקתוןלקיחת ציוד מותנת בחתימה על השאלת והשבתו בתום •



הנחיות ודגשים למשתתפים
משתתפים יגדירו את תחום התמחותם•
ידענדרש •

)חומרים ראשוניים באתר הכנס(תחום צרכים של חינוך מיוחד -עסקי •
עיצוב•
Back Endפיתוח •
אנדרואידפיתוח •
•QA

נייד לפחות אחד לכל משתתףמחשב •
לפחות  -להרצת האפליקציה USBטלפון חכם וכבל -מומלץ •

אחד לכל צוות



למשתתפיםהנחיות ודגשים 
כל משתתף יכול להביא גם כלים ואביזרים המתאימים  •

לפיתוח
להשלמה או התחשבות בהגשה לתרגיל  (בקשות להקלות •

יש להגיש -למציגים בטקס הסיום ) שקשור בתאריך הכנס
לאחר הכנס

חלקייהיו נוכחים באופן מנטורים-לאורך הלילה האקתון•



מנטורים
שעות 24-מהאקדמיה ומהתעשייה שינחו לאורך המנטורים30-כ•

הבאות
תחום החינוך המיוחד•
דיני נגישות-משפט •
), קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק(מטפלים בתחום הצרכים המיוחדים •
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים•
אפליקציות אבטחה ממשקיםWebפיתוח -אנשי טכנולוגיה •

והתעשייה, וממוסדות אחריםSCE-משתתפים מ•
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שופטים
רשימת שופטים מכובדת•
החלטת השופטים הינה סופית•



שיפוטקריטריוני-מהנדסים נגישות 
)30%(ותרומתו הרעיון •
)mockup) (15%(עובד אב טיפוס הצגת •
)20%(ממשק המשתמש הנגשת•
מותאם לתהליכי איכות ובדיקות מקובלים בתחום  פיתוח •

)15%(
)20%(הצגה מול הקהל + מצגת -הצגת הפתרון אופן •
-) רק הצגת נתוניםולא (Open API-תובנות מנתוני ההפקת •

השופטיםבניקוד של לשוויון במידה ושני תוצרים יגיעו , יתרון



)30%(הרעיון ותרומתו 
עצמו  הרעיון •
הרעיון  ישימות •
מתחרים קיימים מיפוי •
עסקי  מודל •
לרשום פטנטיכולת •
חדשני ופורץ דרך  פתרון •
הטמעתו דורשים משאבים מועטים  \פתרון שמימושו-מימוש קלות •

ופשוטים באופן יחסי 
האוכלוסייההיקף וייחודיות של -הפתרון לצורכי אוכלוסיית היעדתרומת •



פיתוח מותאם לתהליכי איכות ובדיקות  
)15%(מקובלים בתחום 

•HLD- על אפיון
•LLD- מפורטאפיון
עיצוב  מסמכי •
בדיקות  פיתוח , TDD, תוצאותיהם, בדיקות לפי שלבים בפיתוחתהליכי •

)  חלק מוזכר(התייחסות למכלול סוגי הבדיקות הנדרשות , טרום פיתוח
' וכולרגולציה בטיחות התאמה , ניסויי שדה , כגון תקשורת

ופרטיות  אבטחה •
של הפיתוח והמערכת ) מינימלי(נכון תיעוד •



מידע נוסף
משחקים מונגשים•
פרסים•
דרושים רעיונות יצירתיים ומקוריים•
דגש על עבודת צוות•



תודות
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Thank you!

hadasch@ac.sce.ac.il
IlanAlter@AlterNet.co.il
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