
 

 סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי
 

 התוכניתמטרת 
לשיפור  אשר יובילו מיזמים טכנולוגיים חדשנייםלגיבוש רעיונות ללהוביל נוצרה מתוך מטרה "חדשנות במגזר הציבורי" התכנית 

 . בכך תתאפשר תרומה לאזרחים המשתמשים בשירותים אלו. מגזר הציבורי בישראלדגש על התוך השירות המקוון 
 

 שותפים
 , מכללת ספיר ומשרדי הממשלה בהובלת משרד הדיגיטל הלאומי.גוריון בנגב-אונ' בן ,ישראל Googleחברת  שותפים תכניתב
 

 משתתפים
 ומכללת ספיר וכן בוגרי מוסדות אלו. בנגב גוריון-מאוניברסיטת בןכל התארים  ות/תלמידירשאים להשתתף 

בכל צוות נדרש שיהיו/שתהיינה שני סטודנטים/יות פעילים/ות  .יות/סטודנטים 2-4הרכב של בההשתתפות תהיה במסגרת צוותים 
 גוריון בנגב או למכללת ספיר והוא לומד בהן לאחד התארים.-"סטודנט": מי שהתקבל לאוניברסיטת בן לפחות.

 תקנון זה מהווה הסכם בין השותפים למשתתפים ויראו כל מי שבחר להשתתף בתכנית כמי שקבל עליו את כל  תנאי התקנון. 
 

 תקופת התוכנית 
 (במהלך תקופת המבחנים של סמסטר א' תהיה הפוגה). 30.6.2021-ותסתיים ב 17.11.2020-התוכנית תתקיים החל מה

 
 מהלך התוכנית 

 להשתתף בתוכנית יגישו הצעה עפ"י המבנה שיקבע ובתאריך היעד שיקבע.צוותים המעוניינים  .1
 של התוכנית עפ"י המתווה שיקבע. בחירההצעתם בפני ועדת הצוותים יציגו את  .2
ניתנת  הינה סופית ואינה הבחירההחלטת ועדת של התוכנית תחליט על הצוותים שימשיכו בתוכנית.  הבחירהועדת  .3

 .לערעור
 בתוכנית ידרשו ל:הצוותים שימשיכו  .4

 שבועיות-השתתפות בפגישות דו .א
 השתתפות בימי עבודה מרוכזים (הכוללים גם הכשרות) .ב
 התקדמות בפרויקטה הצגת .ג
 מסירת תוצרי ההתקדמות (דוחות, מצגות, יישומים וכד') .ד
 השתתפות במפגש האמצע לקבלת משוב .ה
 השתתפות במפגש הסיום .ו

ונציגים/ות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב וממכללת  Google-נציגים/ות מהצוותים ילוו ע"י נציגים/ות ממשרדי הממשלה,  .5
המשתתפים נדרשים  ללמידה עצמית לצורך מימוש המיזם.ספיר. יחד עם תמיכה זו, נדרשים/ות הסטודנטים/יות 

 פרט נוספים גורמים לצרף המשתתפים על נאסרלהתנהגות מכבדת זה כלפי זה, בתוך הצוותים וכלפי צוותים אחרים, 
 . , אך ניתן לקבל יעוץ מגורמים חיצונייםהמיזם במהלך הצוות לחברי

המשתתפים מאשרים כי מסירת פרטיהם עם ההצטרפות לתוכנית מהווה אישור לשותפים ליצירת קשר עימם בקשר עם  .6
 התוכנית בטלפון ובמייל.

 
 שיפוט 

 .השיפוט הינה סופית ואינה ניתנת לערעורהחלטת ועדת . המיזמיםבמסגרת מפגש הסיום, ועדת שיפוט תדרג את 
 

 קניין רוחני
כל משתתף בתוכנית מצהיר כי התוצרים שיוגשו על ידיו הינם תוצרים מקוריים, כי הוא בעל זכויות היוצרים / הקניין הרוחני בתוצרים, 
כי הוא לא הפר ולא יפר במסגרת התוכנית ופיתוח התוצרים זכויות של צד ג' כלשהו במישרין או בעקיפין, וכי ישפה את השותפים 

שה ותביעה שעניינה הפרת זכויות צד ג' במסגרת התוצרים, שעילתה בהפרת התחייבות המשתתף בסעיף או מי מהם בגין כל דרי
במקרים בהם התוצר  -למרות האמור לעיל. ם, בחלקים שווים בין חברי הצוות המיזצוות  תהא שלקניין הרוחני בעלות בהזה.  

ידון נושא הבעלות בקניין הרוחני בין הצדדים הרלוונטיים עפ"י תרומתו של  -מערב מחקר שבוצע באוניברסיטה או במכללת ספיר
כל צד לתוצר. בהיעדר הסכמה אחרת תהא הבעלות בקניין הרוחני במקרה זה בחלקים שווים בין המשתתפים והאוניברסיטה / 

 עפ"י העניין. –לה מכל
, במישרין יםרישיון לא בלעדי, בלתי חוזר, לעשות שימוש בתוצרשותפים כל אחד מן המשתתף לכל בהשתתפותו בתוכנית מעניק 

  בכל הנוגע לרישיון שימוש לצרכי מחקר שיבוצעאו לצרכי מחקר.  או באמצעות גורם אחר, לצרכים לאומיים
 

 חריגים
 .בכללים האמורים ועמד אאו צוות באם ל ית/של סטודנט תאת ההשתתפומנהלת התוכנית רשאית להפסיק 



 
  פרסים

 הנקבעים עפ"י דירוג ועדת השיפוט. התוכנית כוללת פרסים
 ₪) 20,000לסטודנט/ית (עד תקרה של ₪  5000פרס ראשון יהיה בסך של 

 ₪) 14,000לסטודנט/ית (עד תקרה של ₪  3500פרס שני יהיה בסך של 
 ₪) 10,000לסטודנט/ית (עד תקרה של ₪  2500יהיה בסך של פרס שלישי 

 ₪. 1,000הסטודנטים/יות שלא זכו באחד מהפרסים שהוזכרו לעיל יזכו בפרס השתתפות בסך 
 

לא מכל סיבה שהיא  או שהופסקה השתתפותם/ן  מכל סיבה שהיאלעזוב את התוכנית  שתבחרנה/סטודנטים/יות שיבחרו
 ועם זאת יחול לגביהם סעיף הקניין הרוחני בתקנון זה., לפרסיםיהיו/תהינה זכאים/יות 

 
 לפרסם בכל מדיה את שמות הזוכים . םזכאי יהיו השותפים בתוכנית

 
באחריות לנזק כלשהו כלפי המשתתפים בגין השתתפותם בתוכנית, לרבות בגין התוצר, ההדרכה  וישאלא  השותפים בתוכנית

 כנית.והליווי הניתן לצוותים במסגרת התו
 

  תיתכנה דחיות בביצוע התוכנית. -לנוכח משבר הקורונה
 

 *ועדות הבחירה והשיפוט יקבעו עפ"י החלטת השותפים המפעילים את התוכנית


