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ז"תשע סיון א"כ חמישי יום   

 15 יוני 2017

:קורא קול  

 האקאתון של משרד התיירות

  לעולם( אפליקציות) יישומונים פיתוח תחרות
  בישראל הדרך מורי

 : הרקע

 משרד התיירות פועל רבות לקידום ושיווק התיירות לישראל, הן תיירות הפנים והן תיירות החוץ. 

 

תיירותי מאגר מידע המשרד במסגרת פעולות קידום ופיתוח התיירות בתחום הטכנולוגי, הקים 

(open data),  ,אשר נותן במה דיגיטלית לגורמים שונים בתעשיית התיירות בארץ כגון: מורי דרך

  . בתי עסק המשתתפים בהסכם "החזר מע"מ לתייר", סוכני תיירות ועוד

 

מחו"ל ולמטייל  לתיירשניתן על ידי מורי דרך בישראל המשרד מעונין להמשיך ולשפר את השירות 

של מורי דרך בישראל המונגש על ידי  מידעהדרך מוצרים דיגיטליים המבוססים על מאגר  בארץ

  מאגר המידע הממשלתי. – Open Dataמשרד התיירות ב 

 

 להלן דוגמאות לנושאים בתחום מורי הדרך להן ניתן לתת מענה באמצעות אפליקציה:

 מורי הדרך כקהילה .1.1

 רשת פנימית בין מורי הדרך לצרכים הבאים: .1.1.1

 (Z בשפה yב לקבוצה X בתאריך פנוי מי) הדרכה ימי החלפת .1.1.1.1

 לקבוצות הצטרפות, קבוצות פיצול .1.1.1.2

 ותכנים ידע החלפת .1.1.1.3

 שירות לתייר מצד מורי הדרך .1.2

 הזמנת מורי דרך לפי זמינות והצגת מחירים.  .1.2.1

 חיפוש מורי דרך לפי פרמטרים שונים כגון מורים בעלי רכב אשכול וכו' .1.2.2

 הצגת מידע מפורט על מורי הדרך  .1.2.3

 כלי הדרכה אינטראקטיבי על סיורים כו' .1.2.4
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 אפליקציות פיתוח בתחרות להשתתף ן/להזמינכם נייןומע התיירות משרד

 המידע במאגר שימוש יתבססו על אשר, מורי הדרך בישראל בתחום )יישומונים(

 המטיילים התייריםמורי הדרך ואת  ציבור את ישמשו ואשר, של מורי הדרך

 .החוץ תיירי והן הפנים תיירי הן, בישראל

 :התחרות

 לתחוםמענה הולם בתחום התיירות אשר יספקו  אפליקציותמטרת התחרות היא לעודד פיתוח 

  בהתבסס על המידע הקיים במאגר של משרד התיירות. מורי הדרך בישראל 

 דיגיטליים באמצעים לשימוש בישראל התיירות תעשיית של במעבר ולתמוך לקדם ן/ברצונכם אם

 לתכנן ולטייל בקלות בישראל, הנה ההזדמנות שלכם/ן!  ומטיילים לתיירים ולסייע

 

 2017/8/26 לתאריך  עד להירשםעל הצוותים המעוניינים להשתתף בתחרות במסגרת התחרות, 

המקוון בקישור  ההרשמה טופס באמצעות 24:00 בשעה

https://survey.gov.il/he/node/669.  

 

 

על בסיס מידע פתוח שמשרד התיירות מפרסם הצוותים אשר ישתתפו בתחרות, יפתחו אפליקציות 

 בשפות עברית ואנגלית.

 

   :, ומפורסם בקישורהמצורף כנספח א' לקול הקורא לתנאי התקנוןהתחרות כפופה 

 https://www.gov.il/he/Departments/policies/regulations_hackathon_2018  

 הגשת הבקשה, מהווה אישור על הסכמה לתקנון ולתנאיו.

 

 בשלושת המקומות הראשונים שיזכו אפליקציותה לשלושתיעניק  התיירות שרדבתום התחרות, מ

 :  כדלקמן פרסים, בתחרות

 

 ₪ 10,000 – ראשון מקום

  ₪ 5,000 – שני מקום 

 .₪ 2,500 – השלישי למקום
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 ? והבהרות ברורים ,שאלות

 .4666642-02 בטלפון או idob@tourism.gov.il ל"בדוא ן/מכם לשמוע נשמח

 

 !ן/לכולם בהצלחה
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