
  advisorget – 2צוות  – תקציר מנהלים

 תיאור הפתרון get advisor  מאגר מומחי תוכן לצורך יעוץ מקצועי עבור משרד המשפטים  

תקציר הפתרון ממשק ובו מאגר מומחי תוכן ממגוון רחב של מקצועות. על מנת להירשם למאגר, על כל מומחה 
שיון מקצועי/ תעודה מקצועית/ תואר וכדו'(.ילהעלות מסמכים כנדרש עבור מתן השירות )ר  

נציגי משרד המשפטים המחפשים ייעוץ מקצועי, יסמנו את הדרישות בשדות קבועים מראש )תחום התמחות, תת 
חות, ותק, אזור בארץ, עלות, דירוג נדרש וכדו'( לצורך איתור המועמד המתאים ביותר. אלגוריתם שייבנה, יבחר התמ

 את המומחה המתאים ביותר שיוצג למבקש השירות.

אפשרויות : 2בנוסף, מבקשי השירות יוכלו לבחור בין   
 אפשרות ראשונה – בחירת מומחה ע"פ התאמת הדרישות הגבוהה ביותר

 אפשרות שניה – מבקש השירות יבחר מומחה אחד מבין רשימת מומחים רלוונטיים על פי שיקול דעתו
 

לאחר השימוש בשירותי המומחים, מבקשי השירות יידרשו לדרג את השירות שקיבלו לפי הקריטריונים השונים ולכתוב 
 את חוות דעתם המפורטת.

 
משפטים עוסקות בתחומי ידע שונים ולעיתים תכופות נדרש להיוועץ עם מומחי תוכן. הדבר יחידות משרד ה  הבעיה

דורש חיפוש אקטיבי של מומחים בתחומים שונים בכדי לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות. כיום, קשה למצוא בעלי 
שירות.מקצוע עם חוות דעת אמינות, חיפוש המומחים ארוך ומסורבל ואין שקיפות ואחידות בעלויות ה  

ייעל את התהליך ויחסוך זמן באיתור המומחה וכסף. תהיה אפשרות   השימוש במאגר באופן שהוצג לעיל, פתרוןה
לבחירת המומחה המתאים ביותר עם דירוג וחוות דעת אמינה ותהיה שקיפות בנוגע לעלויות השירות של מומחים 

 שונים.

נציגי משרד המשפטים הזקוקים לייעוץ מומחי תוכן. בהמשך, שוק המטרה צפוי להתרחב  -שוקהמ 100%מיועד ל השוק
 לשימוש כלל המגזר הציבורי.

ן של מומחים והמידע עליהם, מאגר חי ומתעדכן, מאגר חינמי עבור המומחים, ריכוז גדול ומגוו היתרון התחרותי
 זמינות מלאה של מומחים, דירוג וחוות דעת אמינות ושקיפות מלאה.

 :המודל העסקי         ·
  מיקוד אחר מומחים בעלי ניסיון מוכח 
 משמש כ- "Safe houseהמשפטים, לאיתור מומחים מהימנים " לעובדי משרד 
 ת של עובדי משרד המשפטיםאחריות חברתי 
 שקיפות כלכלית ושיפור הזמינות 

 

 :הצוות ודרכי תקשורת )מייל(

 adibennu@post.bug.ac.il -עדי בן נון          -

 naomie@post.bgu.ac.il -נעמי איזנברג          -

 shirelu@post.bgu.ac.il -שיר אלול          -

 shosefb@post.bgu.ac.il -בר שוסף          -

 rephaeld@post.bgu.ac.il -רפאל דהן          -


