
     

 

 

 2022בר נובמ 11

 אל: חברי איגוד ההייטק 

 בשביל החיים" "האקתון הנדון: 

          

בשיתוף אוניברסיטת   " בשביל החיים"עמותת  במסגרת ההתעניינות העולמית הגוברת והולכת בתחום הבריאות הדיגיטלית, 

ראשון   להוביל מהלך , חברו יחד על מנתישראל   BDO - ו  האקדמי רופין לחקר האובדנות והכאב הנפשי במרכז  המרכז, רייכמן 

ליון איש  יכמ. בני משפחה שחוו שכול מאובדנות מניעת התאבדויות ו/או תמיכה בבמטרה למצוא פתרונות פורצי דרך למסוגו, 

  מעורבים בישראל בניסיונות אובדניים מדי שנה. 6500ועוד מעל  בישראל 500ברחבי העולם, מהם מעל מדי שנה מתאבדים 

 בעולם.  15-34אובדנות הינה סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב צעירים בגילאי  מספרים בלתי נתפשים! 

 

  רפואה, פסיכולוגיה, ה מתחומי וחוקרים סטודנטים   וישתתפו בו  22.3.2023ב  ת(יזמו)בניין    האקתון ייערך באוניברסיטת רייכמןה

. הרעיונות הזוכים ילוו  ייבחנו ע"י צוות שופטים רב תחומיבהכוונת מנטורים מנוסים, שיועלו הרעיונות . טכנולוגיה, ויזמות עסקית 

העסקית  , לאחר בחינת ישימותם םאפי - לסטארט לקהילה העסקית ולהפכם בשלב מאוחר יותר  להציגם  מתוך מגמה   על ידנו, 

   אמור לצאת בקרוב. למשתתפים "קול קורא"  מפאת חשיבותו, נשיא המדינה הסכים לפתוח את יום האקתון.  . והטכנולוגית

 

 .  עצום הינו בעל פוטנציאל חברתי כלכלי    לעולם האובדנות   start-up nationהידע והיכולות הקיימים בישראל כ  חיבור אין ספק כי 

בטיפול נפשי לבין היכולת המוגבלת לספק   בין הצורך ההולך וגדל טכנולוגיות בריאות דיגיטליות חדשות עשויות לגשר על הפער 

להיות מופצות למספר עצום של  במהירות  , אשר יכולות  חדשות  פוטנציאל לאפליקציות   ותיוצר טכנולוגיות אלה   אותו.

באמצעות מודלים של בינה   דרכי התערבות רלבנטיים  של האדם ולהציע  נפשינתונים על מצבו הוניתוח איסוף שם משתמשים, ל

 .  מלאכותית ולמידת מכונה

               

   . זהומציל חיים פורץ דרך מהלך לתמוך ב לכם  קוראים אנו                      

   

או במתן פרסים    (כספית או שוות כסף ) ו/או מתן חסות  )כמשתתפים, מנטורים או שופטים(   להשתתפות בהאקתוןליצירת קשר  

 או במייל:   050-5290785בטלפון: יורם מוסקוביץ   -מנכ"ל העמותהל יש לפנות ,  לרעיונות הזוכים 

 mankal@bishvil-hahayim.com   

 

   הוקרה, בשלכם, בתקווה ו 

 

 

 יורם מוסקוביץ                                                                                                                 מריאן כהן

 עמותת "בשביל החיים"  מ נ כ " ל                                                                                                    האיגודיו"ר 

 

                                                                  

 .הלפקודת מס הכנס 46הינה עמותה רשומה ובעלת אישור "ניהול תקין". תרומות לעמותה מוכרות עפ"י סעיף  עמותת "בשביל החיים" 


