
יוזמים 70

ההאקתון הראשון של 
חמ"דיגיטל יוצא לדרך!

"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" כל מה שעושה... יבקש את שמו יתברך. 
שישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי 

השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים )הראי"ה קוק, מוסר אביך ב'( 

בס"ד

 אולי התלמיד/ה שלכם יכול לחולל את 
הסטארטאפ החברתי הבא של המאה ה21

למי התחרות מיועדת?
תלמידים ותלמידות בכיתות ט'-י"ב בכל מוסדות החמ"ד. במהלך ההאקתון יתלווה לקבוצה גם 
איש טכנולוגיה )מטעם מארגני התחרות( אשר יעזור לה לממש את הפתרון המוצע. הפעילות 

בהאקתון תתקיים בהפרדה מגדרית.

מהו ההאקתון?
ההאקתון החינוכי של החמ"ד הוא אירוע בן 12 שעות בו נעסוק בפיתוח דיגיטלי לשיפור ותיקון 

עצמי, חברתי וסביבתי. האירוע הוא מפגש לומד ויוצר בין תלמידים, מחנכים, אנשי הייטק 
וטכנולוגיה, הפתרונות הזוכים יזכו לליווי ולהטמעה במערכת החמ"ד לצד פרס כספי.

ההאקתון מלווה על ידי ארגון כרמל 6000 המעודדת שירות לאומי משמעותי לבנות החמ"ד 
בעולם היזמות החברתית הטכנולוגית וכן ישראל דיגיטלית, ערי חינוך וגוגיה של רשת אמי"ת.

מתי והיכן מתקיים האירוע?
 ההאקתון יתקיים בתאריך ג' ניסן )19/3( בקמפוס גוגל בתל-אביב )יגאל אלון  98 קומה 34( 

בין השעות 10:00-22:00. הגעה לרכבת השלום )הליכה של כ-5 דקות(

*ההאקתון ייערך בנוכחות מפקחים והנהלת החמ"ד.

שלבי התחרות:
שלב ראשון - תוך בית ספרי:

על בית הספר לאתר תלמידים יצירתיים ויזמים  
בקבוצות של 3-6 תלמידים/ות )ניתן להוסיף לקבוצה עד 
2 אנשי צוות(. יש למלא את כרטיס הביקור של היוזמה 

אותה רוצים לפתח. יש לתאר אותו בצורה ממוקדת 
ופשוטה בלחיצה כאן «

יש למלא את הטופס עד לתאריך ר"ח אדר )16/2(.

צוות שופטים יבחן את ההצעות ויבחר מתוכן 20 קבוצות 
שיעלו לשלב חצי הגמר והגמר של ההאקתון. 

שלב שני - מפגש הכנה
הקבוצות שייבחרו ישתתפו במפגש הכנה )סינכרוני( בו 

יוצגו כללי התחרות וההכנות הנדרשות לצורך ההאקתון. 
המפגש יתקיים בתאריך י' באדר )25/2(. פרטים 

מדוייקים יישלחו בהמשך.

שלב שלישי  - האקתון
במהלך אירוע ההאקתון יידרשו חברי הקבוצות להביא 

את הרעיון לכדי מימוש ראשוני אותו ניתן להציג במצגת, 
אתר אינטרנט או אפליקציה לדוגמא. 

לאורך התחרות יעברו היזמים שני סבבי ניקוד ובסופם 
יעלו ששת הצוותים לתחרות הגמר בה יציגו את היוזמה 

בפני הקהל ומתוכם ייבחרו שלושת הזוכים. 

הקבוצות הזוכות יקבלו תמיכה וליווי לאורך כמה 
חודשים שיביאו את הקבוצה לפיתוח הרעיון ולהטמעתו 
בבתי הספר של החמ"ד, לצד פרס נוסף לקבוצות הזוכות.

נושאי המיזם בהלימה לחזון החמ"ד: 
התחרות תעסוק ביזמות דיגיטלית וברעיונות פורצי דרך להטמעה וקידום ערכי החמ"ד במעגלים השונים:

בין אדם לעצמו, בין אדם לאלוקיו - פיתוח רעיונות דיגיטליים לצמיחה מתמדת ולמצויינות בכל תחומי החיים, חינוך לאמונה 
בה', יראת שמיים וחיי תורה ומצוות )לדוגמא: אפליקציה לעזרה בכוונות בתפילה, אפליקציה לחשבון נפש, ניהול זמן ועוד(.

בין אדם לזולתו, בין אדם לעמו - פיתוח רעיונות דיגיטליים למען חברה מתוקנת יותר )לדוגמא: אפליקציות לעזרה לאנשים 
בעלי מוגבלות, לזהירות בדרכים ועוד(.

בין אדם לארצו - פיתוח רעיונות דיגיטליים למען חינוך לידיעת הארץ, הכרה בהיסטוריה של מדינת ישראל, 70 שנה להקמת 
המדינה לאור דמויות החמ"ד )לדוגמא: אפליקציות לעזרה בהכרת הארץ, סיורים מודרכים,  דמויות החמ"ד ועוד(.

לקראת ההאקתון היזמים יציגו מודל משלב הרעיון העונה על צורך למימוש הפתרון. 

באירוע ההאקתון ימשיכו היזמים לפתח את הרעיון יחד עם אנשי התוכנה והמנטורים מהתחומים השונים.

 לפרטים נוספים הרב תומר גרוסמן:
grtomer@gmail.com

ובאתר החמ"ד «

בית חינוך כמשפחה

מדינת ישראל

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/amh/hak1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/amh/hak1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZ7cOIvoYyruMr8aNfyOmj64-ydVjEltKBvzBqcMLFdDQ2A/viewform

