


אתר האתגרים הלאומי

מפעיל  ל"החשכמשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה בשיתוף עם 

המציגה לציבור הרחב את הבעיות  פלטפורמה דיגיטלית 

,  רוצים לפתורשמשרדי הממשלה והאתגרים 

ומזמינה אותו להציע פתרונות חדשניים אפשריים  

לאותם נושאים



תהליך בחירת האתגרים להדגמה

סינון  
ראשוני

תיתכן  )ועדה ראשונית לבחינת כל המיזמים שהוגשו בהתאם לקריטריונים שפורטו בפורטל האתגרים •
(מהמציעיםשיחה טלפונית לחלק 

בחירת שמונת המיזמים אשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר •

ועדה  
מסכמת

לי המשרדים  "כינוס ועדת המשך בהשתתפות מומחים טכנולוגיים ומנכ•
שאלות+ דקות בזום5' פיץ–הצגת הדגמת הפתרון המוצע בפני ועדה •
מיזמים להדגמה מלאה3בחירת •

המיזמים שיבחרו להדגמה יקבלו הנחיות ודרישות להדגמה•
כחודש ממועד בחירת המיזמים–הדגמת המיזמים • הדגמות

נדרשים להיות בבעלות המשיבים לפניה, המיזמים אשר יבחרו להדגמה

פתיחת הזמנה במערכת לאחר הגשת טופס פתיחת מוטב•
הגשת חשבונית למשרד בסיום ההדגמה•
ימי עבודה ממועד הגשת החשבונית45התשלום תוך •

תשלום



דגשים להגשת האתגר

אלא בבקשה לקבלת מידע  , אין מדובר בהליך התקשרות למימוש מלא של הפתרון: הבהרה
ולביצוע הדגמות

יש להגיש את ההצעה  , לאחר קבלת אישור רישום-לתשומת ליבכם הליך הרישום הינו דו שלבי 
המלאה באזור האישי

רק התקנון הרשמי שנמצא  . זה הינו להעשרה בלבד ואינו מחייב משפטיתבוובינרכל הנאמר 
.בפורטל האתגרים מחייב מבחינה משפטית

הגשה כוללת חתימה על התקנון המופיע באתר

ומשכנעים-עדיף להיות ממוקדים , אין צורך בהגשת מסמכים ארוכים 1
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לוחות הזמנים  

התאריכים כפופים לאילוצי המשרדים** 





אתר האתגרים הלאומי

רשות העתיקות מבקשת לקבל מידע ולבצע  

טכנולוגיה חדשנית הדגמות אודות /הצגות

בתת  לאיתור שרידי עתיקות ופורצת דרך 

חישה מרחוקהקרקע באמצעות 



מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים באמצעות חישה מרחוק

אתלקבועמנתעלהקרקעבתתהשרידיםהתפרשותהגדרתהיאארכיאולוגיותבחפירותהמרכזיותהבעיותאחת
שלשונותבטכנולוגיותלהשתמשנסיונותכמהנערכוהאחרונותהשניםעשריםבמהלך.החפירהושטחיגבולות
מסלע,קרקעותלסוגיישימהשתהיהשיטהעדייןפותחהלאאולם,כאלושרידיםלאתרמנתעלמרחוקחישה

משתניםטופוגרפייםואזורים

פרוייקטים5000-כ)הארץרחביבכלארכיאולוגייםבאתריםהנוגעיםופיתוחובנייהתכניותשלמתגברהיקף
בטכנולוגיותדחוףצורךיוצרים,(בשנה300-כ)מכךכתוצאההנדרשותהצלהחפירותשלגדולהכמות,(בשנה

הצלהחפירותלביצועמקדיםכשלבזאתכל.גבוהיםודיוקמיומנותברמתהקרקעבתתשרידיםלאיתורחדשניות
הארכיאולוגייםהשרידיםאיתורלצורךובמשאביםבזמןניכרחיסכוןותך,לכךשיידרשובמקומות

חסכון בזמן ובאמצעים בעת ביצוע חפירות  . ייעול משמעותי של תהליכי העבודה מול גופי תכנון וביצוע שונים במדינה
זאת על ידי פיתוח שיטה גמישה לאיתור שרידים ארכיאולוגיים בתת הקרקע  . הצלה כנדרש על פי חוק העתיקות

.בסביבות משתנות

רציונאל

נדרשמענה

רקע



2016-2019מחלף מוצא  2016-2018עין איסוויר 

אתרי חפירה מרכזיים

לפני

אחרי



-דוגמאות של שיטות חודרות קרקע בארכיאולוגיה
(Magnetometry)ומגנטומטריה (GPR)מ חודר קרקע "מכ



-דוגמאות של שיטות חודרות קרקע בארכיאולוגיה
(Thermography)תרמוגרפיה 



-דוגמאות של שיטות חודרות קרקע בארכיאולוגיה
(LiDAR)ליידר 



-דוגמאות של שיטות חודרות קרקע בארכיאולוגיה
ספקטרלי-ספקטרלי והיפר-צילום מולטי



הדגמות  

,עירוניותשכונות,כבישים)נרחבותפיתוחפעולותמתוכנניםבהםהשטחיםכדוגמתלהדגמהשטחתגדירהעתיקותרשות•

לאחדמטרשביןבעומקיםמרחוקחישהבאמצעיהקרקעתתשלמיפוייבוצעכזהשטחתאבכל.(ועודתעשייתייםמתחמים

ומתקניםמבנים,קירותקווי,קדומיםחלליםהכולליםארכיאולוגייםשרידיםשלגבוההברזולוציההגדרהנדרשת.'מ15

.הקרקעבתתכיוםהמצוייםחצוביםאובנויים,חפורים,עתיקים

ברמתשהוגדרההשטחביחידתהקרקעתתשלמפורטלמיפוילהגיעמנתעלשמציעיםהשיטהלגבילפרטיתבקשוהמציעים•

גבוההברזולוציההגדרהנדרשתההצעהבתכולת.מ"ס20עדשלברזולוצויה,השרידיםשלוהעומקהמרחביתההשתרעות

המצוייםחצוביםאובנויים,חפורים,עתיקיםומתקניםמבנים,קירותקווי,קדומיםחלליםהכולליםארכיאולוגייםשרידיםשל

.הקרקעבתתכיום



דגשים להגשת האתגר

פתרון לסביבות וסוגי קרקע  ומסלע שונים

שילוב של טכנולוגיות קיימות תוך התאמה לדרישות הספציפיות של רשות העתיקות

אתרי חפירה בשנה150-לכמתודולוגיה ישימה 

תועלת לתא שטח/ שיקולי עלות 
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קריטריונים לבחינת האתגרים

משקלפירוטקריטריון

.לבעיהיעילפתרוןומעניקפונקציונלישהפתרוןככלגבוהניקודיקבלמיזםלמבוקשוהמענההפונקציונליתרמת

35%

וישקיימיםלפתרונותדופןיוצאשהפיתוחנמצאכאשרגבוהניקודיקבלמיזםוהמקוריותהחדשנותרמת

20%.נוכחייםפעולהדרכיאתלשנותאולייתרהפוטנציאלאתבו

להטמעתוהארגוניותהתקציביותשהמשמעויותככלגבוהניקודיקבלמיזםהמוצעהפתרוןהתאמתרלוונטיות

20%.יותרנמוכותיהיוהארציתברמההפתרון

נמוכהמורכבותבעלהואשהפתרוןנמצאכאשרגבוהניקודיקבלמיזםהמורכבותרמת

15%.והתכניתהארגוןשלהפיתוחבמגבלותישיםלהיותכדימספיק

ואיכותהצוותידיעלברורהבצורהמוצגהפתרוןכאשרגבוהניקודיקבלמיזםהמגישהצוותאיכות

10%.גבוההההצגה

100%כ"סה



?שאלות

תמיכה  
במערכת פורטל  

האתגרים

שאלות  
מקצועיות

ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל
challenge@most.gov.il

mailto:challenge@most.gov.il

