עמותות ,יזמים חברתיים או גופים ממשלתיים שפותרים אתגרים ישראלים
משמעותיים?

 Code for Israelכאן כדי לעזור לכם.
מי אנחנו?
עמותת  Code for Israelהיא תנועה של אנשי מוצר ,מומחי ומפתחי תוכנה,
סטארטאפיסטים ויזמים שפועלים בהתנדבות מלאה כדי לנתב את הכוח האדיר שיש
בעולם ההייטק ליצירת פתרונות לאתגרי ליבה ישראליים.
יחד עם השותפים שלנו  -עמותות ,יזמים חברתיים וגופי ממשל ,אנחנו מזהים כאבים
ישראליים ייחודיים ,ואז פועלים לאפיין ולייצר להם את הפתרון הטכנולוגי המתאים.
איך אנחנו יכולים לעזור לכם?
אנחנו מאפיינים יחד איתכם את האתגר שאתם רוצים לפתור ומייצרים לו פתרון
טכנולוגי בהתנדבות מלאה.
הנה כמה דוגמאות לפתרונות כאלה:
■ פיתוח אפליקציות למובייל ולטאבלטים
■ פלטפורמות וממשקים דיגיטליים (משחקים ,לומדות ,ממשקי ניהול ,דשבורדים,
רשתות חברתיות)
■ מוצרי  IOTוחיבור תוכנות לסנסורים ומוצרים פיזיים קיימים
■ חיבור בין תוכנות שונות כדי לייצר פתרון חדש
■ מערכות מידע ייעודיות  -ניהול מתנדבים/משימות ,אוטומציה לתהליכים ,ניהול
עובדים ומשימות)
■ כלי תוכנה
■ אתרים
■ יישומי ווב
אנחנו רוצים לשמוע מכל גוף שמתמודד עם אתגר ישראלי משמעותי  -ובעיקר כאלו
המייצרים פתרונות משני מציאות בתחומי הבאים:
● התעסוקה
● חינוך
● בריאות

● רווחה
● תחבורה
● אלימות ופשיעה
אנחנו רצים מהר  -שלבי הקול הקורא:
 .1הגשת מועמדות עד ה 15-באוגוסט.
 .2מיון ראשוני של הפרויקטים הכי משמעותיים עם היכולת הגבוהה ביותר
להצליח.
 .3ועדת פרויקטים בה ניפגש איתכם כדי לחשוב יחד איך יראה הפתרון.
 .4גיבוש הסכמות ,אפיון הפרויקט ויציאה לדרך.
מה נדרש מכם?
 .1להיכנס לטופס הקצר ולספר לנו על האתגר שתרצו שנפתור איתכם.
 .2לחשוב טוב על האתגר שאתם מתמודדים איתו ולבדוק אם יש לו כבר פתרונות
קיימים בשוק.
 .3להציב מטעמכם איש קשר עם זמינות מלאה ויכולת לקבל החלטות.
 .4לעשות בדיקה פנימית ולהבין שאתם מסוגלים לקחת את הפיתרון שלנו,
להטמיע ולתחזק אותו לאחר שנעביר לכם אותו.
יש לכם שאלות נוספות על התהליך ,על המתנדבים שלנו או על כל דבר אחר? הצטרפו
אלינו לוובינר קצר ב 9-לאוגוסט בשעה  10:00בלינק הבא.
לכל שאלה ,להתנדבות ,להצטרפות ,לשיתופי פעולה ,צרו קשר:
office@codeforisrael.org

חשוב לנו לציין  -אנחנו עובדים רק עם יזמים חברתיים ,עמותות וגופים ציבוריים
שאינם למטרות רווח.
הפרויקטים ייבחרו על פי שיקול הדעת של Code for Israel

