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איגוד האינטרנט הישראלי

שלוחת האיגוד הבינלאומי•

עמותה ללא מטרת רווח  •

פועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית  

חברתית ועסקית, חינוכית, מחקרית, טכנולוגית
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מטרה

תמיכה בקהילת הקוד הפתוח  

ובערכות פתוחות בישראל
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מה חיפשנו

 לוקליזציה•

מערכת תיקון או שיפור•

הטמעה או הגברת שימוש תכנית•

מדידה•

חומר הדרכה, כתיבת דוקומנטציה•

פיתוח מערכת •

עידוד יצירת שוק•
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קריטריונים להערכת ההצעות

תרומה להרחבת השימוש והנגישות של הציבור  •

.הישראלי לאינטרנט באמצעות מערכות פתוחות

יכולת ביצוע ותכנון  •

קיימא-בר•

שותפים ומשאבים•
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תוצאות

פרויקטים 38•

7נבחרו •

270,000₪:היקף תמיכה כולל•

,  עמותות, אנשים פרטיים: מבצעים•

.עסקים, אקדמיה

j.mp/isocopn

bit.ly/isocopn
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הפרוייקטים 

הנבחרים
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אושהידי

.שוקי גלילי, טל גלילי: מבצעים•
.10,750₪: היקף התמיכה

.שנה: משך

תרגום קטעי  : אבני דרך בפרויקט•
 CSSהתאמת ; טקסט לעברית

;  כתיבת מדריכי שימוש ;Javascriptו

הקמת אתר פיילוט המיישם את 

ביצוע פעילויות פרסום ; המערכת

והודעה לגורמים רלוונטיים בישראל 

.ובעולם על ההתאמה לעברית

גיור מערכת אושהידי לדיווח מבוסס מיקום בזמן 

אמת
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 לינט

.מוטי פלדמן, אדם בן חור, ארי בן חור: מבצעים•

.50,000₪: היקף התמיכה

.חודשים 7: משך

; כתיבת אפיון ותוכנית הפצה: אבני דרך בפרויקט•

; פיתוח שרת עדכונים ומודול עדכונים בתוכנה
לייבוא   APIפיתוח ; מ"פיתוח מודול דיווח מקוון למע

חיבור דוקומנטציה ומדריכים ; וייצוא נתונים

פיתוח מודול ייבוא נתוני תנועות חשבון ; לתוכנה

הגשת לאישור  ; גיוס קהילה סביב הפרויקט; בנק

.מחדש ברשות המסים

תוכנת הנהלת חשבונות דו צידית חופשית ובקוד פתוח 

ברישיון
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 (2גרסה )התקציב הפתוח 

.אדם קריב: מבצעים•
.46,000₪: היקף התמיכה

.חודשים 9: משך

כתיבת אפיון  : אבני דרך בפרויקט•

פיתוח ממשק ייצוא  ; ותוכנית עבודה

ביצוע ; נתונים וממשק משתמש

;  פיילוט עם עמותה ורשות מקומית

.פרסום וקריאה לשימוש באתר

ושיפור זמינות ספרי ' התקציב הפתוח'הרחבת 

התקציב של גופי שלטון
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כל זכות

'כל זכות' -פיתוח טכנולוגי של אתר זכויות התושבים 

אמתי קורן ועדן פוקס: מבצע•

.50,000₪: היקף התמיכה

.חודשים 5: משך

הקמת  : אבני דרך בפרויקט•

תכנון  ; סביבת תפעול רב לשונית

;  ומימוש ממשק משתמש חדש

;  פיתוח מנגנון לניהול תהליכי שינוי

.פרסום הקוד לקהילה
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גופן עברי חדש

יצירת גופן עברי חופשי חדש והקמת תשתית ידע

.אביב-מושון זר, מיכל סהר, דני מירב: מבצעים•
.50,000₪: היקף התמיכה

.חודשים 13: משך

פרסום תוצאות ; השקת בלוג פיתוח: אבני דרך בפרויקט•

סקיצות ובדיקות  ; מחקר ראשוני ותחילת עבודת עיצוב

סיום ; שחרור גרסת בטא; ראשוניות של הגופן כולל ניקוד

.תהליך הפיתוח ושחרור גרסה סופית של הגופן
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מכללת קאהן

אילן בן  , עמנואל גרינגרד' פרופ: מבצע•

.שמעון
50,000₪: היקף התמיכה

.שנה: משך

–הכנה טכנית : אבני דרך בפרויקט•
. גיוס צוות טכני, הקמת ערוץ ביוטיוב

בניית ; ניסיונות בטכניקות הסבה שונות

אוסף  , הדגמות, מצגות: מערכי הדרכה

;  גיוס צוות ההסבה; תוכנות ומדריכים

.הסבה ופרסום; תרגול הסבה

סרטונים ממכללת קאהן 300-450גיור 
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המפה הפתוחה

פלטפורמה לפרסום מידע סביבתי על מפה

.אייל לוין: מבצעים•
.16,000₪: היקף התמיכה

.חודשים 7: משך

;  כתיבת תוכנית עבודה ומסמך אפיון: אבני דרך בפרויקט•

פיתוח אתר אינטרנט המציג מפה אינטרקטיבית ובה מידע  

, הוספת יכולות חברתיות; סביבתי לפי אזורים שונים בישראל

פרסום האתר ויצירת ; יכולות ניתוח נתונים, תוכן משתמשים

.שיתופי פעולה עם גורמים בעלי נתונים אשר יעשו בו שימוש
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קול קורא נוסף

:עדכונים

eyal@isoc.org.il
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אירוח קבוצות קוד פתוח

מוזילה•

וורדפרס•

•PyWeb-IL

•...
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?רעיונות
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/isocopnj.mp: הפרוייקטיםעוד על 
/opnslidj.mp: המצגת

אייל סלע

eyal@isoc.org.il

@isociltech    @eyalsela

תודה 

http://www.isoc.org.il/open/grants_2011.html
http://www.isoc.org.il/open/grants_2011.html
http://j.mp/opnslid
http://j.mp/opnslid

