
 
 
 
 

 

  תקðון –המחולל  

  

  התוכðית מטרות  .א

והתרבות;   של פעילות תרבותית המותאמות למאה    לגבשלקדם את תחומי הרוח  צורות חדשות 
 . העשרים ואחת; לתמוך ביוזמות ורעיוðות פורצי דרך בעולמות הרוח

  

  ולוחות זמðים התוכðית מבðה  .ב

לב התוכðית הוא  .  2023בירושלים שתתקיים במהלך שðת    א תוכðית מטעם מכון ון ליר ו"המחולל" ה 

בעולם טכðולוגי, שבמהלכם    –"המעבדה"   הרוח  בðושא חיי  יומיים מרוכזים של למידה וחשיבה 

  יחד ובאופן עצמאי. לאחר   ן יחשפו המשתתפות* להרצאות רלווðטיות ויעבדו על הפרויקטים שלה

תוצמד לכל משתתפת מðטורית המתמחה בתחום טכðולוגי, חברתי,  או במהלכם  ימים המרוכזיםה

י הרלווðטי לפרויקט של המשתתפת. המðטוריות יותאמו באופן אישי לכל פרויקט  אקדמי או תרבות 

פי צרכיו.   לפתח את הפרויקט באופן  בשבועות שלאחר הימים המרוכזים העל  משתתפת תמשיך 

. לאחר כחודשיים  את הפרויקטעצמאי, ובמקביל תקיים שתי פגישות עם המðטורית שיעזרו להכווין  

ביותר יזכה בפרס כספי בסך  באופן רשמי מול ועדת השיפוט, והפרויקט המוצלח יוצגו הפרויקטים 

  שקלים.  10,000

  

  לוחות זמðים 

יש  הגשת ההצעה:   ההצעות  הצעות    .17:00  בשעה,  2023  באפריל   14,  שישי  יוםעד    להגיש את 

  שיוגשו באיחור לא ישקלו. 

ליר בירושלים, בימים שðי    וןתתקיים במשך יומיים (ללא ליðה) במכון    הפעילות  מרוכזת:  מעבדה

  . 18:00 – 10:00, בשעות 2023ביוðי  6- ו 5ושלישי,  

קבלה  -אי  או קבלה על הודעה .הפרויקט  להגשת  הכרחי תðאי היא  במעבדה שתתפותהזמיðות ל

 .2023 מאי  תחילת עד  תישלח לתוכðית

ביום מרוכז במהלך החודשיים שלאחר  הפרויקטים יוצגו  הפרויקטים בפðי ועדת השיפוט:  הצגת  

  סיום המעבדה, בתאריך שיתואם עם המשתתפות שייבחרו.

עד שלושה חודשים מיום הצגת הפרויקטים תתקבל החלטה בדבר    החלטה על הפרויקט הזוכה:

  שקלים.  10,000הפרויקט המצטיין, שיזכה בפרס של 

  

  אפיון הפרויקטים  .ג

  לקידום   ולתרום ,הרוח  לחיי   טכðולוגיה  בין  משמעותית   בצורה  לשלב  צריך  הפרויקט  :הסף  תðאי 

 .הספרות  או התרבות,  האמðות בתחומי והיצירה  החשיבה

 :פרויקטים של אפשריים סוגים כמה הם אלו



 
 
 
 

o ולוגי מיזםðה, אפליקציה כמו טכðהרוח חיי לקידום שתורם אחר  מיזם כל או תוכ. 

o ותי  מיזםðולוגיה  שמשתמש אמðחיי   על  חדש  מה  דבר  לומר  כדי  ומקורי  יצירתי  באופן  בטכ  

 המשמש  כלי רק ולא ,  מהמיזם מהותי חלק להיות צריכה  הטכðולוגיה . הðוכחי  בעידן הרוח 

 .להצגתו

o וכי  או  חברתי   מיזםðעזר חיðולוגיה  שðהרוח  חיי  בתחום  חדשות   אפשרויות   ליצור  כדי  בטכ  ,

 .ועוד חדשðית   בצורה  איðטלקטואלי  ושיח  קריאה לעודד

  בתðאי   עומדים  הם  עוד  כל,  הללו  הקטגוריות  לאחת   משתייכים   שאיðם  פרויקטים  גם  להגיש  פשרא

 .הסף

  

  הפרויקטים הערכתקריטריוðים ל  .ד

הפרויקט עוðה על תðאי הסף, כלומר, משתמש באמצעים טכðולוגיים לקידום באיזו מידה   .1

 תחום או רעיון הומðיסטי.

 פוטðציאל ההשפעה של הפרויקט לאורך זמן.  .2

 מידת היצירתיות, החדשðות והמקוריות של הפרויקט. .3

 .של הפרויקט  מידת הישימות  .4

טים בכל שלב (התחלתי  ðיתן להגיש פרויק  עד כמה התוכðית תוכל לסייע לקידום הפרויקט. .5

ש לפרויקטים  עדיפות  תיðתן  אך  למימוש),  קרוב  להם  והתעד  לתרום  תוכל  באופן  כðית 

 משמעותי. 

 ערך מוסף שהפרויקט מביא.  .6

 

  אופן הגשת הפרויקט  .ה

  : (בעברית) הבאים  יש לשלוח את המסמכים

 לסעיפים הבאים: מילים שתכלול התייחסות  700-1000הצעה באורך  .1

 תיאור המוטיבציה שמאחורי הפרויקט   .א

 תיאור הפרויקט ומטרותיו   .ב

 טוס הפרויקט סט  .ג

 תקציב משוער ולוחות זמðים למימוש הפרויקט, וכן משאבים ðוספים אם ðדרשים   .ד

 כיצד ההשתתפות בתוכðית תתרום לקידום הפרויקט   .ה

 ה האם הפרויקט ðהðה מתמיכה או מקורות מימון כלשהם, בעבר או בהוו   .ו

 עד שתי משתתפות יכולות להגיש יחד פרויקט. קורות חיים של המגיש/ה.   .2

שðי  אך לא יותר מ – אחר שיסייע להבðת הפרויקט  מדיה או קובץ  קובץ    ,ðיתן לצרף סרטון .3

  לפרויקט. ðוספים קבצים

  

 ðוספות:והערות הðחיות   . ו
  

 להגיש פרויקט אחד בלבד. ל מועמדת יכולה  כ .1

המייל   .2 לכתובת  לשלוח  יש  המסמכים  יום    generator@vanleer.org.ilאת    שישי עד 

 . 17:00בשעה  14.4.23-ה



 
 
 
 

 פרויקטים שיוגשו באופן חלקי או לאחר המועד לא ישקלו.  .3

במעבדה   .4 להשתתף  זמיðות  על  כהצהרה  כמוה  הפרויקט  ליר    6.6.23-5בהגשת  ון  במכון 

 יכולת להשתתף במעבדה היא תðאי הכרחי לקבלה לתוכðית..  (בשפה העברית) בירושלים

 .2023 מאי תחילת עד תישלח  לתוכðיתקבלה - אי או קבלה על הודעה  .5

 שאלות ðיתן לפðות לכתובת המייל המצויðת מעלה.ל .6

  

  הפרס לפרויקט הזוכה  .ז

ואקדמיה  ב טכðולוגיה  רוח,  וðשות  מאðשי  שתורכב  ועדה  בפðי  פרויקטים  יוצגו  התוכðית  תום 
בפרס כספי על סך  ן, שיזכה  מתחומים רלווðטיים. לאחר ההצגה תבחר הוועדה בפרויקט המצטיי

  . הðחיות להצגה הסופית ומידע ðוסף יימסרו למשתתפות במהלך התוכðית שקלים. 10,000

  

  

  ופוðה לכלל המגדרים.   *המסמך כתוב בלשון ðקבה מטעמי ðוחות בלבד


