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ז"תשע סיון א"כ חמישי יום  

 15 יוני 2017

 האקאתון של משרד התיירות

 לעולם  מורי הדרך בישראל  (ותאפליקצי) ניםיישומותחרות פיתוח  

 ה  ת  ק  נ  ו  ן

 מבוא .1

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

 המשרד מאגר מידע תיירותיהקים במסגרת פעולות קידום ופיתוח התיירות, 

(https://info.goisrael.com) ,מידה אמות לפי במאגר להיכלל תיירותי עסק לכל המאפשר 

 .(כאןלחץ  לפרסום הקריטריוניםלרשימת ) התיירות משרד באתר המפורסמות שוויוניות

 

לינה, אטרקציות תיירותיות, מידע אודות נגיש ולהלרכז הינה  ואתר מידע לתייר מטרת המאגר

 Opendataכל המידע מאתר "מידע לתייר" מפורסם כ ועוד. לשכות תיירותמורי הדרך בישראל, 

המאפשר משיכת נתונים דרך  ,https://data.gov.il/organization/ministry_of_tourism בקישור:

API  בשפות העברית והאנגליתמגוון.  

 

או אשר יתקיים במסגרת בפעם השלישית ברציפות לערוך "האקאתון"  מעוניין משרד התיירות

בחודש שייערך ול אביב במרכז הירידים בת  IMTM -הבינלאומי השנתי   כנס התיירותבסמוך ל

 .(telaviv.com-http://www.imtm/) 2018פברואר, 

בתחום מורי בשונה מהשנים הקודמות, החליט המשרד למקד את המתחרים בפיתוח יישומונים  

 הדרך בישראל.

 מתפקידואגף הכשרה מקצועית במשרד התיירות אחראי על פיקוח ובקרה אחר מורי דרך בישראל. 

 הדרך מורי גיל. מהארץ מטיילים/תיירים מחו"ל הארץ ברחבי ולהדריך להוביל הדרך מורה של

 מעמיק קורסתם, נדרשים מורי הדרך להצליח בהכשרבמסגרת . הגבלה ללא ועד 21-מ הוא בישראל

 טבע, גיאוגרפיה: ומגוונים רבים בתחומים ולהבנתה הארץ לידיעת הקשורים בנושאים ותובעני

 .ועוד ייזמות כמדינת ישראל, ציונות, הסברה, אקטואליה, דתות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, ונוף

 שימוש, כריזמה, יצירתיות, יוזמה של למיומנויות נדרש הוא לידע מעבר יצליח דרך שמורה כדי

כגון  ובמיוחד ידיעת שפות, מהווה יתרון משמעותי שפות ידיעת .ועוד עניין יצירת, בטכנולוגיה
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 ,רב יתרון הן, דרך מורה של והתמקצעות התמחות פיתוח בנוסף,. ואחרות הבלקניותו האסייתיות

 .ב"וכיו לקויות בעלי יךלהדר תיכול, האיסלם ,בתחומי הנצרות אם

 

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

 מורי הדרך כקהילה .1.1

 לצרכים הבאים: רשת פנימית בין מורי הדרך .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

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

 דרך ה יעל מור מפורטהצגת מידע  .1.2.3

 על סיורים כו' כלי הדרכה אינטראקטיבי .1.2.4

 .https://tourism.gov.ilמידע נוסף והודעות בנושא ההאקאתון ניתן למצוא באתר משרד התיירות 

 השתתפות ב"האקאתון" .2

 

 :הגשת מועמדות .2.1

 
באמצעות טופס מקוון הצוותים המעוניינים להשתתף ב"האקאתון" יגישו בקשת השתתפות 

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

 .24:00 בשעה 26/8/2017הבקשה תוגש עד לתאריך 

-02ניתן לפנות בשאלות, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשת השתתפות, בטלפון 

 .idob@tourism.gov.ilו/או בדוא"ל  4246666

 :הבודקת הוועדה .2.2

 שהרכבה הוא:משרדית -ביןלבחינת ההצעות תתמנה ועדת בדיקה  .2.2.1

 משרד, מדיה וניו דיגיטל, מידע מערכות' א אגף מנהל, קוריאט נועם ד"ר .א

 הוועדה ר"יו - התיירות

 מנהלת אגף א' הכשרה מקצועית –הגב' אפרת גרומן  .ב
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 פנים, משרד התיירות. תיירות אגף מנהלת – מנצור גב' דבי .ג

 מנהל תחום בכיר תיירות כפרית, משרד התיירות. – מר ואיל כיוף .ד

 , רשות התקשוב הממשלתיCTO –יותם ארז  .ה

   המשפטית של משרד התיירות י/תלווה את עבודת הוועדה. הלשכה נציג/ת

 לקראת והמסמכים הבקשות את ירכז אשר, התיירות משרד ת/עובד, מרכז ימונה לוועדה .2.2.2

 . בבקשות הבדיקה וועדת דיון

 ככל .הבדיקה וועדת וחברות חברי ידי על חתומות ויהיו, בכתב יהיו הוועדה החלטות .2.2.3

  .עבודתה סדרי את לעצמה תקבע אלו הוועדה בכללים אחרת נקבע שלא

 את תקבל הוועדה. הבדיקה וועדת לישיבת קוורום מהווים וועדה חברי ארבעה .2.2.4

 .אחת פעם תיספר הוועדה ר"יו של עמדתו. דעות ברוב החלטותיה

לוועדת הבדיקה יינתן שיקול דעת, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו לקבל  .2.2.5

 הצעה או רעיון ליישומון אף אם אינו עומד באחד או יותר מהמאפיינים המנויים להלן. 

הועדה רשאית לדחות יישומון ככל שלדעתה הרעיון הוא בלתי סביר, או לא עומד  .2.2.6

 בסטנדרטים אליהם היא מכוונת. 

 

 נת הצוותים וההצעות:בחי .3

 

 הצוותים אשר ישתתפו ב"האקאתון" נת תנאי הסף וקביעת בחי –שלב א'  3.1

 

 הבדיקה. בקשות הצוותים להשתתפות ייבחנו על ידי וועדת 

 וועדת הבדיקה את עמידת ההצעות בתנאי הסף. תחילה תבחן 

 

  עמידה בתנאי סף

הפחות, על המאפיינים הבאים, על ההצעה/הרעיון ליישומון )אפליקציה( לענות, לכל 

 במצטבר:

 עוסק בתחום מורי הדרך. היישומון .א

המיועד לכל הפחות למערכת ( mobileיישומון )אפליקציה( למכשירים ניידים ) .ב

 .IOSו/או ל androidהפעלה מסוג ל

 יישומון )אפליקציה( העושה שימוש במאגר המידע של משרד התיירות. .ג

 התיירות.יישומון )אפליקציה( העוסק בתחום  .ד

 .1/6/2017האפליקציה אינה מפורסמת בחנות האפליקציות לפני  .ה
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 האפליקציה לא זכתה באחד מההאקאתונים הקודמים של משרד התיירות. .ו
 

, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים השיקול דעתרשאית בהתאם ל ,וועדת הבדיקה

אף אם אינו עומד באחד או יותר מהמאפיינים המנויים  ,שיירשמו לקבל הצעה/רעיון ליישומון

 לעיל. 

 .19/9/2017פרסום תוצאות שלב א' יעשה עד לתאריך 

 יום עיון –שלב ב'  3.2

בתאריך  9:00-15:00הצוותים שייבחרו בשלב א' יידרשו להשתתף ביום עיון שיתקיים בין השעות 

הכשרה מקצועית במשרד התיירות , במסגרתו תוצג בפניהם פעילות מחלקת שיפורסם בהמשך

 בתחום מורי הדרך בישראל, לרבות אופן הפעילות של מורי הדרך וצרכיהם בעולם הדיגיטלי

. בנוסף יוצג מאגר המידע וחשיפת בעלי תפקידים בתחום במשרד התיירות וכן מפגש עם מורי דרך

(Open Data של משרד התיירות, וכן תועברנה לחברי/ות הצוותים ) המשתתפים הנחיות לגבי

 פיתוח האפליקציה ואופן הצגת הפרויקט.

 

 שיפוט ראשוני –ג' שלב  3.3

 

יוזמנו כלל הצוותים שאושרו להשתתף  1/12/2017-20/12/2017בין התאריכים  3.3.1

. שעות )יש להציג אב טיפוס עובד ולא רעיון( בתחרות להציג את האפליקציה שפיתחו

עם  צוותיםה 10 עד יבחרו תוך כל ההצעות, מ יום קודם. 30ההצגה יפורסמו לפחות 

ההצגה תעשה בפני הוועדה הבודקת כמפורט  למעבר לשלב הבא. הציון הגבוה ביותר

 לעיל.

 

 ליישומון: רעיון/הצעהלדירוג קריטריונים  3.3.2

 משקל טווח ציונים 

בחיישנים והתקנים  מושכל שימוש

, מצלמה GPSפיזיים של המכשיר הנייד )

 וכדומה(

 נקודות. 25 0-10

גודל קהל היעד הפוטנציאלי )מקומי, 

 חו"ל וכו'(

 נקודות 10 0-10
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 רב במספר יפעל( אפליקציה) היישומון

 קצה והתקני הפעלה מערכות של יותר

 נקודות 10 0-10

 המידע מאגר מושכל וחדשני של שילוב

 נוספים וכן מאגרים התיירות משרד של

 -ב נוספים למאגרים דוגמאות) קיימים

https://data.gov.il/) 

וכן מתן מענה לאתגרים בתחום מורי 

 הדרך

 נקודות 35 0-10

 נקודות 40 0-10 כללית התרשמות

 

 צוותים שלא יגיעו להצגה ייפסלו ולא יוכלו לעבור לשלב הבא של התחרות. 3.3.3

תועבר  ,לשלב הבא ממשיכיםהו "האקאתון"לצוותים שנבחרו להשתתף בהודעה  3.3.4

שניתן על ידי הצוות בטופס  דוא"להבאמצעות  1/1/2018 עד ליוםלחברי הצוותים 

 .הבקשה

  

  "האקאתון"בחירת הצוותים הזכאים לפרס ב –ד' שלב  3.4

 

 10של שיערך בגני התערוכה בתל אביב, יוצגו היישומונים   IMTMבמהלך יריד ה 3.4.1

 שלח מראש לצוותים.ישהגיעו לשלב זה, על פי הזמנה שתצוותים ה

שיפוט  חבר קהל ו מול אנגליתה בשפהעשה על ידי הצוותים יהצגת היישומון ת 3.4.2

רשימת השופטים תפורסם  .שייבחרמתעשיית ההייטק והתיירות העולמית והמקומית 

מומלץ להציג יישומון שעלה לחנות האפליקציות אך ניתן גם  בסמוך למועד התחרות.

 מתקדמת. BETAלהציג יישומון ברמת 

בכל אמצעי  הזוכים יתבקשו להציג את האפליקציה הזוכה במסגרת הכנסכאמור,  3.4.3

במידה וההצגה נעשית . שיראו לנכון )מצגת, חיבור המכשיר הנייד להצגה במקרן וכו'(

ימים לפני התחרות אל  3את המצגת יש לשלוח כ באמצעות מצגת, 

elip@tourism.gov.ilמוך למועד התחרות.. לוח הזמנים להצגה יפורסם בס 

לשיקול דעת המשרד, הצוותים המציגים יוזמנו במועד מוקדם יותר ביום ההצגה  3.4.4

 הזוכים בבחירת השופטים וועדת את ינחו אשר הקריטריוניםלביצוע ניסוי כלים. 

 :הינם

 משקל טווח ציונים 
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שימוש מושכל בחיישנים והתקנים 

, מצלמה GPSפיזיים של המכשיר הנייד )

 וכדומה(

 נקודות. 10 0-10

גודל קהל היעד הפוטנציאלי )מקומי, 

 חו"ל וכו'(

 נקודות 10 0-10

 רב במספר יפעל( אפליקציה) היישומון

 קצה והתקני הפעלה מערכות של יותר

 נקודות 10 0-10

 המידע מאגר מושכל וחדשני של שילוב

 נוספים וכן מאגרים התיירות משרד של

 -ב נוספים למאגרים דוגמאות) קיימים

https://data.gov.il/) 

וכן מתן מענה לאתגרים בתחום מורי 

 הדרך

 נקודות 10 0-10

 ההצעה וחדשנות מקוריות

 

 נקודות 10 0-10

 מורכבות ואיכות פונקציונלית 
 

 נקודות 10 0-10

 חווית המשתמש/ת
 

 נקודות 10 0-10

 נקודות 30 0-10 כללית התרשמות

 

באתר :  הוועדה רשאית לקבוע קריטריונים נוספים, אותם תפרסם לפני מועד התחרות

www.tourism.gov.il 

 בחירת הצוותים הזוכים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת השיפוט ותהיה סופית 3.4.5

 .ללא אפשרות לערער על התוצאות

 

 הודעה על זוכים -ה' שלב  3.4

בעלי הדירוג היישומונים  שלושת על יודיע או נציג משרד התיירות שופטיםצוות , ד'שלב בתום 

 .מקום ראשון, שני ושלישי םביותר וידרגהגבוה 

 כדלקמן: *פיסבפרס כאת הצוותים יזכה דרוג היישומונים 

 ₪. 10,000 – ראשון מקום .1
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 ₪ 5,000 –שני  מקום .2

 ₪ 2,500 –שלישי  מקום .3

 ים הנדרשים כמפורט בהמשך מסמך זה*בכפוף להמצאת המסמכ

 הפרס הנו ברוטו וינוכה ממנו כל מס רלוונטי*

 

 שונות .4

שנות את תנאי התחרות בכל עת בכפוף או ל מטעמי תקציב בטלל רשאי יהיהמשרד התיירות  .4.1

: באתר האינטרנט על כך תפורסם הודעה מתאימה ת.הבלעדי ולשיקול דעת

www.tourism.gov.il. 

 עמידה בגין, כלשהי תמיכה או למען הסר ספק הצוותים המשתתפים בתחרות לא יקבלו סיוע .4.2

 המדינה.  מתקציב התחרות במסגרת שיציגו מוצר עבור או התחרות במשימת

 היוצרים זכויותמתחייבים ומצהירים שלא יפגעו בהצוותים המשתתפים בתחרות  ות/חברי .4.3

לפיתוח  בקשר רוחני קניין זכויות כל של צד שלישי במסגרת פיתוח האפליקציה וכי לא יפרו

  בתחרות. והשתתפותםהאפליקציה 

 וכיחברי הצוות, ביחד ולחוד,  של הבלעדית באחריותם תהיה זה מסוג פגיעה כל כי יודגש

 .זה סעיף לפי ולהפרה לפגיעה בקשר כלשהי אחריות תהיה לא התיירות למשרד

 או/ו שקריים או/ו פסולים באמצעים שימוש ויעש לאבתחרות  המשתתפיםחברי הצוותים  .4.4

  .התחרות תקנון את להפר  שעלולים באמצעים

, נאותים בלתי ,פרובוקטיביים תכנים ויעל לאבתחרות  המשתתפיםהצוותים  ות/חברי .4.5

תיפסל  כי להם וידוע, אחר ראוי בלתי תוכן כל או/ו גזעניים, אלימים, מעליבים, פוגעניים

 השתתפותם עקב העלאת תכנים לא ראויים כאמור. 

משרד  כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענהבתחרות  משתתפיםהצוותים ה ות/חבריל תהיה לא .4.6

, איחור, שיבוש, טעות בשל לרבות, בתחרויות םהשתתפות אי או םהשתתפות בגיןהתיירות 

 החשמל ברשת או/ו, בו תיערך התחרות באתר או/ו בתחרות הקשור אחר עניין כל או תקלה

 .התקשורת או/ו האינטרנט רשת או/ו

את הוראות תקנון התחרות או במידה  בתחרות המשתתףצוות  ת/חברפר ת/בכל מקרה בו י .4.7

כללי  לא מילא אחרשיועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת או שיעלה חשש כי 

או השתמש באמצעים פסולים או נהג שלא בהוגנות מול המשרד או מול המתחרים התחרות 

למנוע את השתתפותו בתחרות או לפסול את  םרשאיהתיירות  משרד ובאופן כלשהו, יהי

בגין הפסקת  התיירות משרדאו תביעה כנגד \נה למשתתף כל טענה ויזכייתו ולא תהי

 ההשתתפות בנסיבות דנן.
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, על ידי אמצעי תקשורת שונים בתחרות עשויה להיות מסוקרתים הזוכים הצוותשל  םזכיית .4.8

חבר צוות . בהשתתפותו, מביע חשיפת פעולות המשרד וקידום מאגר המידעלרבות לצורך 

 , לרבות ברשת האינטרנט ובעיתונותצוותו ת הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתהמשתתף א

 .וברשתות החברתיותהתיירות,  משרדהאינטרנט של ובפרט באתרי 

, עניינים ניגוד היעדר על להצהיר יתבקשו הזוכים הצוותים לבחירת השופטים צוות ות/חברי 4.9

 התיירות משרד של המשפטי ליועץ ויודיעו, עניינים לניגוד חשש של מצב מכל להימנע ויתחייבו

 היועץ בדבר יכריע, עניינים לניגוד חשש קיים אם ספק של במקרה. זה חשש כל של קיומו על

 .התיירות משרד של המשפטי

בכפוף להמצאת פרטי חשבון ו/או וכן , וינוכה מהם כל מס רלוונטי ברוטוהפרסים יוענקו  4.10

כספי הפרס. קיימת אפשרות להענקת הפרס לחבר פרטים רלוונטיים נוספים לצורך העברת 

מסוים בקבוצה, ועד שלושה חברים )בחלוקה שווה(. ניתן להעניק את הפרס גם לחברה )אחת 

 בלבד(.

 .התחרות תקנוןלפעול על פי כל דין במדינת ישראל ועל פי  מחויביםהצוותים   4.11

 הגשת אופן ,התחרות לגבי פרטים ויכלול פומבי באופן ייעשה ,התחרות בדבר פרסום 4.12

 הוראות שינוי או\ו התחרות תנאי שינוי בדבר הודעה. אחרים נחוצים ופרטים המועמדות

 .www.tourism.gov.il  :בכתובת התיירות משרד של האינטרנט באתר תפורסם התקנון
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 OpenData -ב המאגרים רשימת –' א נספח

 https://data.gov.il/organization/ministry_of_tourismלינק: 

 בקישור זה תמצאו את כלל המאגרים החשופים לשימוש הציבור, פירוט אודותיהם ועוד.
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