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 קול קורא
 

 ?יציבורהרעיון לשיפור השירות  .ןיש לכם
 איך עושים את זה? .ותיודעים .ןשהממשלה יכולה להשתפר משמעותית ואתם .ותמרגישים

 ?.ןתשנה את החיים של קבוצת אנשים שחשובה לכםלאפליקציה חדשנית שהצעה  .ןיש לכם
 על פתרון לצורך ציבורי או להנגשת מידע רלוונטי? .ותחושבים

 !.ןזו התכנית בשבילכם
 

 בה? .ותמה מטרת התכנית ומי הם השותפים
להוביל לגיבוש רעיונות למיזמים טכנולוגיים  נועדהחדשנות במגזר הציבורי"  .ותמובילים .ותהתכנית "סטודנטים

לפיתוח חדשנית חממה  זו למעשה ..ןמתוך נקודת המבט שלכם חדשניים לשיפור השירות הציבורי בישראל
הביא אותם לכדי מימוש באמצעות טכנולוגיות שתסייע לבשיתוף עם הארגונים הממשלתיים,  ,.ןשלכםהרעיונות 

 .וחשיבה חדשנית מידע
 .הנגשת מידע לציבורבו שיפור השירות הממשלתי והציבוריב התכנית מתמקדת

 ,משרד המשפטים ,מכללת ספיר, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן,שראלי Google פים חברתשותהשנה בתוכנית 
 .ישראלהמרכז למיפוי ו, המשרד לביטחון פנים, משרד התיירות שרד הדיגיטל הלאומי,מ
 

 ?להשתתף .תמי מוזמן
להתנסות בתהליך החשיבה והפיתוח של פתרון לאתגרים אמיתיים,  .ות? רוצים.ןחיידק היזמות בוער בכם

-בןאוניברסיטת של  .ותאו בוגרים .ותסטודנטים .ןאם אתםבמעטפת של הנחייה ומנטורינג משמעותיים? 
 ..ןאל תחשבו פעמיים. זו התכנית בשבילכם –מכללת ספיר או  גוריון בנגב

  ..ותמשתתפים 4ה קבוצתית כאשר כל קבוצה תכלול עד ההשתתפות הינ
 .ותפעילים .ותסטודנטים 2לפחות  יהיוכל קבוצה בובלבד שלהצטרף לקבוצות  .ותמוזמנים .ותםבוגרי

  .)מכללת ספיר/גוריון בנגב-כיום באוניברסיטת בן .ות(הלומדים
 .ותפעילים .ותסטודנטים 2להצטרף ובלבד שבקבוצה יהיו לפחות  .ותמוזמנים ממוסדות אחרים .ותסטודנטים

 .מכללת ספיר/גוריון-מאוניברסיטת בן
 לחיפוש ולגיבוש קבוצה אתם יכולים להשתמש בפורום הבא>>

https://app.slack.com/client/T01DAAZ5J65/C01E0JMHU5S  
  

 לפתור? .ותאנחנו צריכים אתגריםאילו 
קש רעיונות מציג אתגרים בהם הוא מבש משרד המשפטים גם השנה אנו שמחים להמשיך את השותפות הפורייה עם

הפעילות של משרד  –כדאי להתחיל שם  במטרה ליישמם כשירות לציבור. .ותסטודנטיםופתרונות חדשניים של 
 וסביר להניח שתמצאו שם משהו שמדבר אליכם. ומגוונת המשפטים רחבה

משמעותיות השנה, הצטרפו לתכנית עוד משרדי ממשלה שותפים מוערכים וחשובים אשר העלו על הפרק סוגיות 
 ורבות השפעה. 

 
 .ן, אתםהמשרדים המשתתפיםרעיון למשהו אחר שאינו אתגר של  .ן? לא סוף העולם, אם יש לכם.ןלא מצאתם

 או בהנגשת מידע לציבור. להציע אותו, ובתנאי שהוא מתמקד בשיפור השירות הממשלתי והציבורי .ותמוזמנים
  www.studentinnovation.pub/challanges ועל האתגרים המוצעים >> משרדי הממשלהלמידע על 

https://app.slack.com/client/T01DAAZ5J65/C01E0JMHU5S
https://www.studentinnovation.pub/challanges


 
 ?קבוצות שייבחרו לקחת חלק בתכניתיקבלו הליווי וסיוע איזה 

 .סיוע והדרכה, הן בצד התוכן והאתגר, הן בצד הטכני והן בגישה למידע יעניק י הממשלהמשרדצוות מקצועי ב
  ילוו את הקבוצות שייבחרו לקחת חלק בתכנית. Googleמחברת  .ותמקצועיים .ותכן נציגים כמו

 ארנון שטורם פרופ'  –תכנית מהאוניברסיטה ההתכנית כולה מנוהלת מקצועית ואקדמית ע"י מנהל 
)sturm@bgu.ac.il(. 
  

 ?שלבי התכנית: איך זה עובד
 ) .ן(ואת הרעיונות שלכם .ןאת עצמכם .ותמכיניםשלב ראשון: 

 מצוין. ים משרדי הממשלהאת האתגרים שמצי .ןאת הקול הקורא? בדקתם .ןקראתם ? 

 .כי אם תיבחרו לתכנית,  –תהיה מכוונת טכנולוגיה  .ןקבוצה שלכםהחשוב ש עכשיו תנסו לגבש קבוצה ראשונית
היא יכולת טכנולוגית מוכחת  בתכניתנאי סף להשתתפות כך שת –תצטרכו לפתח שירות / אפליקציה / אתר וכו' 

תעלו הודעות לחיפוש שותפים.ות;  –כך, הקמנו עבורכם.ן ערוץ סלאק. הערוץ הוא בשבילכם.ן  לשם של הקבוצה.
 .נצלו אותו כראויתתענו להודעות על חיפוש שותפים.ות ו

  app.slack.com/client/T01DAAZ5J65/D01E0M5G9GC : >>>לערוץ הסלאק

  מבולבלים.ות? יש לכם.ן שאלות? מתלבטים.ות בין אתגרים? אנחנו נערוך אירוע הסבר על התחרות ובו נפרט
על הפעילות במשרדיהם.ן וכולנו נעלה על כל השאלות  על הפרויקט ושלביו, נציגי ונציגות המשרדים ירחיבו

 .שלכם.ן
 

 https://us02web.zoom.us/j/86084470324 | בזום >> .11.2022-ם ראשון היוהאירוע יתקיים ב

 

 , בינתיים, אתם מוזמנים להתעדכן בפרסומים באתר ולהיכנס לערוץ הסלאק שלנו שבו נענה על שאלות.כמו כן

 www.studentinnovation.pub : >>>באתר מיםרספ
  ack.com/client/T01DAAZ5J65/D01E0M5G9GCapp.sl : >>>ערוץ הסלאק

 12:00 בשעה 2025.11.עד ליום להגיש את ההצעה שלכם  .ןעכשיו עליכםקבוצה ראשונית?  .ןגיבשתם 
 www.studentinnovation.pub : >>>שיתפרסם באתר בקישור הזה) בצהרים

האתגר , מי קהל היעד, .ןהקבוצה והרקע שלהם .ותתכלול את שם ותיאור הרעיון המוצע, שמות חברי הגשהכל 
חשוב שתבדקו  .שהרעיון מנסה לפתור, סוג המידע הדרוש להצלחת המימוש וציון האם קיימים כבר פתרונות דומים

(לא שיש לנו בעיה עם  .ותולא ממחזרים .ותמחדשים .ןאם יש כבר פתרון או שירות כזה, כדי להבטיח שאתם
 מיחזור, פשוט לא בתכנית הזו...).

 
 ? .ןשלכםאת ההצעה הראשונית  .ןהגשתם

אנחנו נעבור על כל ההצעות ונשלח לכם פידבק ועצה עם איזה נציגים.ות כדאי  :מחכים.ות לפידבקים והכוונה
 לכם לדבר (כמובן שנפרסם גם זמני קבלה, בהם תוכלו ליצור קשר עם הנציגים.ות המדוברים).

 2030.11.-תעשו תיקונים ותגישו מחדש ה, תערכו, עצויתתי
 

  

https://app.slack.com/client/T01DAAZ5J65/D01E0M5G9GC
https://us02web.zoom.us/j/86084470324
https://app.slack.com/client/T01DAAZ5J65/D01E0M5G9GC


יותר שימשיכו המתאימות ב את ההצעות תתכנס כדי לבחור תכנית, ועדת ההיגוי של התאריך זהלאחר מיד 
 .של התכנית לשלב השני
 .ן: עכשיו צריך לעבוד ברצינות על מימוש הרעיון שלכםפיתוח -שלב שני 

משך כחמישה חודשים ב ןעו את העבודה על הפרויקטים שלה, כמוסבר לעיל, יבצתכניתהקבוצות שנבחרו להמשיך ב
 :. על כל צוות לעמוד בשלוש אבני דרך2020דצמבר החל מחודש 

 הכולל דרישות לתכנון, אפיון והיתכנות של הרעיון מצגת/הגשת מסמך -  אבן דרך ראשונה. 

 אפליקציה/אתר/מערכת מידע. -הגשת גרסה ראשונית של הפרויקט  -  אבן דרך שניה 

  הגשת גרסה יציבה של הפרויקט כולל משוב לאחר ניסוי שטח  -אבן דרך שלישית. 
 

 Google -בכל השלבים ואבני הדרך תקבלו את הלווי והסיוע של מנהלי התכנית ושל האנשים המקצועיים מ
או משוב ביחידה העסקית של  POCטיפוס שעבר -התוצר הסופי בפרויקט מצופה להיות אב .י הממשלהוממשרד

 המשרד הממשלתי.
 עם הצוות האקדמי. לאורך כל הפרויקט יתקיימו פגישות

היא  .ןחשוב שתדעו שגם מידת הרצינות וההתמדה שלכם –אם תנצלו את הסיוע הזה  .ןזה תלוי רק בכם
 שיקול חשוב בבחירת הזוכים והיא גם זו שעשויה לקבוע אם תמשיכו הלאה לאחר כל אבן דרך.

 
 : זה השלב בו מוענקים הפרסיםובחירת הזוכיםסיום ה אירוע - שלב שלישי

 אבן הדרך השלישית. זוהי בעצם
 .זה יוצגו הפרויקטים שהשתתפו בשלב השני ויוכרזו הזוכים בכנס

 
 את זה רק בשביל הסיפוק...) .ותעושים .ןהפרסים (לא חשבנו שאתם

הסטודנטים שייקחו חלק בקבוצות התכנית יקבלו פרס שגובהו יקבע על פי הישגיה של הקבוצה, דבר שיקבע  כל
 :על ידי ועדת השיפוט. היקף הפרסים יהיה

 תבקבוצה שזכתה במקום הראשון (יחולק לכל אחד יתט.לכל סטודנ₪  5,000פרס בסך  -  פרס ראשון. 
הקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית. לא יוענקו פרסים ליותר  .ותמחברי

 .קבוצה) .ותחברי 4-מ
 ותמחברי .תית בקבוצה שזכתה במקום השני (יחולק לכל אחד.לכל סטודנט₪  3,500פרס בסך  -  פרס שני. 

 .ותחברי 4-. לא יוענקו פרסים ליותר מהקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית
 .)קבוצה

 ותית בקבוצה שזכתה במקום השלישי (יחולק לכל אחד מחברי.לכל סטודנט₪  2,500פרס בסך   - פרס שלישי. 
 .ותחברי 4-הקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית. לא יוענקו פרסים ליותר מ

 .קבוצה)
  לפרס בסך עד  .ותלא זכתה באחד מהמקומות הנ"ל יהיו זכאים .ןשקבוצתם .ותסטודנטים –פרס השתתפות

 ף.ת.לכל משתת₪  1,000
 

>>  המשתתפים בתוכנית מקבלים על עצמם לעמוד בכללי התקנון המופיע כאן
www.studentinnovation.pub/about 

 
 לוח זמנים

 www.studentinnovation.pub  יתעדכן באתר התחרות >>

http://www.studentinnovation.pub/about
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