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LICENSE CHECK-  סדנת האתגר החברתי7מספר קבוצה ,  

יטור של אנשים שעוסקים במקצועות הוא איתור ונ LICENSE CHECKהאתגר שאותו בחרנו לפתור באמצעות המוצר 

  .א רישיון או מבלי שהרישיון בתוקףלל –שדורשים רישוי 

בגלל רשלנות  ופגיעות בנפש עד כדי אובדן חיים. הבעיה הזו גורמת לנזקים כלכליים רבים, נזקים בריאותיים
  למשל רופא או קבלן. שנגרמת על ידי פעולה של אדם שאינו מורשה לעסוק בעבודה כזו או אחרת,

תם מתחזים גונבים להם כמו כן זו היא פגיעה קשה בפרנסתם של אותם עוסקים ברישיון שפועלים כדת וכדין ואו
  את פרנסתם.

על האדם הפרטי מאיבוד רב של כסף, עקב  חשוב לאתר את אותם המתחזים ובכך לייצר השפעה גדולה על הגנה
, כלכלת העולם ובריאות האנשים, חיסכון למוסדות ממשלתיים כגון מס לומים לאנשי מקצוע שאינם מורשיםתש

הכנסה, ביטוח לאומי וכו' וכמובן אפילו לחברות הביטוח שייצטרכו לשלם פחות פיצויים לאנשים שבריאותם נפגעה 
  אבד.או כספם 

ות הינם הסטטיסטיקמהם על פי  2%מקצועות בישראל דורשים רישיון ו 142מבחינת נתח השוק ניתן לראות שכ

  מיליון דולר. 80מעל מתחזים, כך שהמדינה נפגעת כלכלית ב

  

המערכת שאותה אנחנו מעוניינים לפתח הינה אלגוריתם מתוחכם שסוקר וסורק את רשת האינטרנט, הן ברשתות 
החברתיות והן באתרים השונים ומאתר את כל אותם העוסקים שמציעים את עצמם, הן בתגובה לחיפוש יזום של 

חרים והן שמפרסמים את עצמם. את אותו מידע שאותו עוסק מעלה, כאלה וא משתמשים שמחפשים בעלי מקצוע
באתרים השונים של האיגודים ומשרד המשפטים ובמידה  האלגוריתם יצליב עם מידע שגם ככה קיים ברשת

ותהיה אי התאמה, כלומר שאותו אדם לא מופיע בכלל ברישומים, או מופיע ברישומים שרשיונו נפסל/נשלל/ לא 
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ממשלתי אחר שיירכוש את המוצר (כגון, משרד משרד או /בתוקף, תעלה התראה לאותם איגודים מקצועיים ו
  והם ייפעלו מולו מבחינה חוקית.וכו')  הבריאות המשפטים, משרד

ת" כמו כן המערכת תהיה מערכת "לומדת" באמצעות בינה מלאכותית, שתאתר את המקומות "המועדים לפורענו
  שבהם ניתן היה לזהות מגוון רחב של מתחזים ולמקד את החיפוש בצורה מיטבית לצורך איתור אותם מתחזים.

מיליון דולר לצורך המשך חקר  PRE SEED ,1לצורך פיתוח המערכת נבקש מהמשקיעים אליהם נפנה, בשלב ה 
שנוכל להבין לעומק ולהתאים את שוק באמצעות חברות סייבר וחברות המבצעות סקרי שוק ממוקדים, על מנת 

רכת שאיתו נוכל לנסות להגיע לשוק וכמובן לצורך מימון טיפוס של המע-המוצר לשוק שלנו, לצורך פיתוח אב
נה השכר והעסקתם של גורמים מקצועיים שייתנו מענה מבחינת הפיתוח כגון מתכנתים, אנשי סייבר, מפתחי תוכ

  וכו'.

האימפקט שלנו הוא רחב ומתחיל הן מהאדם הפשוט שזה יכול לחסוך לו אלפי שקלים, לשמור על חייו ובריאותו, 
עד חברות גדולות שיכולות להינזק במיליונים, חברות הביטוח שחוסכות פיצויים וכמובן ברמה הארצית והעולמית 

שמירה על הצדק ועל מקומות העבודה של האנשים שעמלו שזה מאפשר שמירה על כלכלה בריאה והוגנת תוך 
  קשה כדי לקבל את אותם הרשיונות.

  

  


