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רקע   

אוניברסיטת בן גוריון בנגב סימנה את הכוח של יזמות כאחד ממנועי הצמיחה הכי משמעותיים שיש  

ניתן לראות את השינויים שבאר שבע חווה בהיבט פיתוח ותנופה של . פנים וחוץ אוניברסיטאי-לה 

.שהוא הרבה בזכות האוניברסיטה–האזור 

והוא מלא ברעיונות  , מאמינה שמיטב המוחות בישראל נמצאים בתוך הקמפוסהאוניברסיטה 

.אנס'צשמישהו יהיה מוכן לתת להם שרק מחכים ומיזמים 

על התחרות

התוכנית שבאה לגשר בין מיזמים למקבלי ההחלטות  " סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי"

.  להעלות פתרונותובעיותלהצביע על , ההזדמנות שלכם ושלכן להיענות לאתגריםזוהי !  בממשלה

מכללת ספיר ומשרדים ממשלתיים כמו  , גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, הפעולה בין גוגל ישראלשיתוף 

נוצר על מנת לתת לכם ולכן  , המשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי, משרד המשפטים

להעלות מה בשירות הציבורי בישראל צריך להשתנות ואיך אתם רואים את שירותי משרדי הממשלה  

החדשנית הזו תסייע לסטודנטים ולסטודנטיות להוביל מיזם לפתרון הבעיות  החממה .בעתיד הקרוב

!ולטובת הציבור הרחב כולו, אותן ראיתם תוך מימוש החזון הקבוצתי
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הארגוןאתגר

פרויקטים–Deal Flowהוא לייצר יהציבורבמגזרלחדשנותהתחרותמשמעותי של אתגר

.להשתתף בתחרותשעתידים

והאתגרים  על הקריטריונים שעונה חדשני , האתגר שלכם הוא להמציא פתרון טכנולוגי

בהאקתון אתם צריכים לציין  , התחרותבאתרמפורסמיםהאתגרים. לזכות בתחרות

.איזה אתגר בחרתם

כאןהאתגרים של הארגונים אתם יכולים למצוא את

!בהצלחה

:שזכו בתחרות זודוגמאות למיזמים 

סטודנטים 'זכתה במקום הראשון בתחרות , סניגור לעצורלזימון Get-Lawyerאפליקציית 
שפותח בשיתוף הסנגוריה הציבורית מבצע התאמה  היישומון. '5.0מובילים חדשנות 

.בזמן הקצר ביותר, ד זמין לחשוד"אופטימאלית בין עו

סטודנטים 'בתי עסק נגישים זכתה במקום הראשון בגמר תחרות למיפוי XSibleאפליקציית
,  סטודנט למדעי המחשב ושי פולג, על ידי הלל להמןפותחה XSible. '6.0מובילים חדשנות 

לאחר שנחשפו מקרוב לקושי של בעלי מוגבלויות פיזיות בכל  , סטודנט לניהול מערכות מידע
האפליקציה . הם אומרים, "לפעמים המידע לא קיים ולפעמים הוא לא מדויק. "יציאה מהבית

מבוססת על חכמת ההמונים , שפיתחו בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
פ מגוון "לדרג את רמת הנגישות ע, ומאפשרת למשתמשים לחפש בתי עסק נגישים

המידע מאפשר לקבל תמונה עדכנית  . פרמטרים ולשתף בביקורות מהחוויה האישית שלהם
ואמינה על מצב הנגישות במקומות שונים כדי להקל בצורה משמעותית על שגרת יומם של 

.  אנשים עם מוגבלות וקרוביהם
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