עמוד 1

שבפגישות

הראשונות ישבנו וחשבנו מה זה

אפשרלהפוך

מורשת ואיך

וחילונייםולכל
שרלוונטילדתיים
את זהלמושג נגיש
בכלל .הבנו שההתמקדות צריכהלהיות מעברלבתי כנסת ושצריךלדבר
ברעיון ,מאמיניםשהאפליקציה
גם על תרבות ואתניות .אנחנו מאמינים
 wjhיהפכולמקור המידע המרכזי והראשון ,שאנשים פו־
$TS1$פונים$TS1$
והאתר של
$DN2$פונים$DN2$אליו כשהם מארגניםטיולשיכלול ביקור באתרים יהודיים .בנוסף,
נים
כשמחפשים מידע על המורשת היהודית וגם
אנו מאמינים שיפנואלינו
לדורות.
כשיש משהו ,שלדעת אנשים ,חשוב שייזכר
איך חילקתמ את העבודה ביניכם?
"ענבר היתה אחראית על הזנות החומרים לאתר בעיקר ויניב היה
אחראי על הצר הטכני כי ישלו רקע בתחום התכנות והמחשבים .הרס
טיפלה בנושא של הגרפיקה והשיווק .היא גם בנתה דף שיסבירלאנ־
$TS1$לאנשים$TS1$
הזרמים ביהדות

שים
$DN2$לאנשים $DN2$איךלהעלות
התגובות
מה היו
לרעיון?

חומריםותמונות״.

״כל פעם שסיפרתי למישהו עלהאפליקציהוהרעיון ,תמיר שאלו
קיים?׳ .אנשים היו בטוחים שכבר יש משהו כזה ,בי
אותנו ׳מה ,זה לא
זה כל כך בסיסי ,יהודיםמטיילים הרבה והם קשורים מאור למורשת
החדשנות
בעולם.
שלהם .והרי יש הרבה אתרים יהודיים משמעותיים
שלהרעיון היא דווקא בפשטותשלו .אנו מקווים שאםנצליח להביא
תיירות לאתרים יהודיים במדינות שפחות משקיעות באתריםהללו,
יכוליםלהכניס להם רווחים
נצליחלגרום להםלהבין שהאתרים האלה
יפעלו כדי לשקם ולשמר אותם .אנחנו גם מקווים לשמר אירו־
$TS1$אירועים$TS1$
והם
עליהם ואם תייריםיגיעואליהם ,הם
האפליקציה מתריעה גם
$DN2$אירועים $DN2$כי
עים
ימשיכו
להתקיים .אמא שלי עשתהלפני כמה שניםטיול שורשים עם
המשפחה שלה בהונגריה והם ראו שבית הכנסת המפואר שסבי וסבתי
נהגו להתפלל בו הפךלמפעל תעשייה .זה כאב להם מאודולכן יש קשר
ממש אישי מבחינתילאפליקציהולמה שהיא מנסהלשמר.
״האפליקציה מיועדת לכולם והיא הולכת יד ביד עם אתר אינטר־
$TS1$אינטרנט$TS1$
$DN2$אינטרנט$DN2$ייעודי שהקמנו ,שיהיה מבוסס על שיתופיות שלהקהילה .יש לה
נט
כמובן זיקהלתיירותולכן היא בנויה עםמסלולי  gpsאכל המטרה
העמוקה שלה היא לאפשר לאנשים להתחקות אחר השורשיםולהתח־
$TS1$ולהתחבר$TS1$
$DN2$ולהתחבר$DN2$לעבר שלהם .יש פה מוצרשיכול לגשר בין הדור המבוגר ,שפחות
בר
המורשת היהודית,לדור הצעיר שח־
$TS1$שחזק$TS1$
אפליקציות אבל מכיר את
מכיר
$DN2$שחזק $DN2$היוםבאפליקציות וחידושים .בחרנושהאפליקציה תהיהבאנגלית
זק
כרילפנות לקהל רחב ככלהניתן״.
אתמ מצפימלרווחים בעתיד?
אנחנו עסק חברתי קודםכל.כלומר,יכוללהיות שבעתידנוכל
לפרנס את עצמנו ,אבל כרגע זה עסק שאמורלהיות ערכי וחברתי.
בהמשך דולר או
האפליקציה ברובה חינמית אבל חלק ממנהיעלה
שניים ומזה אנחנו מקוויםשנצליח להמשיךלקיים את הארגון .ישלנו
גם כמה גורמים חיצוניים שעוזריםלנו מבחינת המימון .חשובלי גם
לבקש מאנשים שיעזרולנו ויקחו חלק בעורכים באתר wjHpedian
שלנו .אנחנו משיקים רשמית את גרסת הבטא שלהאפליקציהבוועי־
$TS1$בוועידת$TS1$
בירושלים ,שנפתחת עוד כמה ימים .בשלב
הבינלאומית
$DN2$בוועידת $DN2$התיירות
דת
הזה המוצר ייצא לשוק ואנשיםיוכלולהיכנס לאתר שלנוולהתחיל
אצלנו .אנחנו
לערוך ערכים ,שלדעתם הם חשובים ושעדיין חסרים

פנה ימינה,
המסעדה
היהודית
^הקרובהerr

סומכים על

השיתופיות -כמוווייזו־ויקיפדיה .אז מי

שיש לו ידע על

המורשת היהודית,

והמושג

מורשת הוא נרחב יותר

ובו׳,
ומתייחסבעינינו גם לאוכל אותנטי ,מוסיקה,
מידיעותיו .בנוסף,

שרוצה ומרגיש

נשמח אם יתרום

נשמח אם תעשולנולייקבפייסבוק״.

חברתיתתוזיז׳ה
ביזמות
$TS1$בת|$TS1$
בת־
 iraqכינוי שלהאפליקציה הוא ניווטיהודי .היא תושק
לאנדרואיד(צריך רקלכ־
$TS1$לכתוב$TS1$
בימים הקרובים תהיההאפליקציה זמינה
ולהורידאותה) .בעוד כחורש וחצי תצא גרסה הזמינה גם
תוב
בירושלים.
שתתקיים ביום שני הקרוב
ערוכת התיירות
$DN2$לכתובwjh $DN2$

בשבוע הבא תושק אפליקציה
) World Jewish Heritageהיאאפליקציה
חדשה המכונה ניווס יהודי .מכל
WJH
למשתמשיאפל .ניתן לפתוח אתאפליקציית  wjhבכל מקוםבעולם
ולקבל בה הדרכה על מקומות הקשורים למורשת היהודית,כוללזיהוי
תיירותית חרשה וראשונה מסוגה .מכל מקוםבעולם
מקום בעולם תוכלו להיכנס
המיקום של הגולש ומתן מידע על מקומותבעלי זיקה יהודית בסביבה
תוכלולהיכנסלאפליקציה ולקבל מידע על אתריםואירועי תרבות
ועוד) .ענבר פירר
$TS1$מאחורי( $TS1$מוזיאונים ,בתי כנסת,אוכליהודי ,יהודים מפורסמים
יהודים באזור בו אתם נמצאים ,ואף הצעותלטיול יהודי באזור .מא־
אתרים
אליה ולקבל מידע על
דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינ־
$TS1$הבינתחומי$TS1$.
בת ה־  27היא סטודנטיתלממשל,
$DN2$מאחורי $DN2$המיזם הזה עומרים סטודנטים לממשל מהמרכז הבינתחומי בה־
$TS1$בהרצליה$TS1$.
חורי
מכפר
ספדיה
יהודים בסביבה .לי
בהרצליה.
ללימודים היאגדלה בצורן וגרה כיום
$DN2$הבינתחומי $DN2$.בשנה האחרונה
תחומי.
רצליה.
$DN2$בהרצליה $DN2$.החברות לי ספריה מכפר סבא וענבר פיררמהרצליה ,שתיהן
היאפעילה חברתית ,עובדת כמנהלתתפעול בעמותה בשם קדם יל־
$TS1$ילדים$TS1$
ליוזם יניב
האפליקציה ,מספרות על החיבור
חלק מהצוות שפיתח את
סבא וענבל פירר מהרצליה,
$DN2$בת|$DN2$

ססודנסיות
מהצוות

בבינתחומי,

בורנשטיין,ועל הייחור שלהאפליקציה ,שעלתה
להתעניינות בכל
וזוכה
העולם.

לי
$DN2$דיפלומטיה$DN2$
פלומטיה

שפיתח את האפליקציה,
מספרות איך זה נולד
צוג
$DN2$בהרצוג$DN2$

ספריה 25

מכפר סבא,

מסיימת

דים
$DN2$ילדים$DN2$
בימים אלולאוויר
ונוער,

השנה תואר ראשון בממשל ,די־
$TS1$דיפלומטיה$TS1$

ומה

ומתנדבת

הקשר

״בעיקר

בעמותתהרצליה

שלךלעולמ

דרך יזמות

אוהבת חיות.

היזמות?

חברתית .כבר

בתקופת התיכון הייתי מעור־
$TS1$מעורבת$TS1$

$DN2$מעורבת $DN2$בייזום פרויקטים חברתיים שונים .אני מיוזמי פרויקט ״פסחברתי״
בת
ואסטרטגיה בבינתחומי .״שירתי בדובר צה״לולמדתי בהר־
$TS1$בהרצוג$TS1$

לסטודנטים ,שמשלבת
(חופשת פסח
בכפר סבא״ ,היא מספרת ,״בחרתי ללמוד בבינתחומי דווקא בגלל
של יוזמה חברתית חרשה שנמצאתבחיתוליה
סטודנטיאלית ,שחזק מאוד פה .במהלך השנים
כל הנושא של יזמות
הצטרפתילפרויקט דרך
$DN2$בכנסת$DN2$.הרעיוןלאפליקציה הוא שליניב .אני
נסת.
בבינתחומי הייתי מעורבת בהרבה פרויקטים ,ביניהם סמינר מקצועי
בינלאומי) בקמפוס,
חבר שעבד במשרדי הלל(ארגון סטודנטים יהודי
שמטרתו ללמד על הסכסוך .דווקא
מחו״ל,
לעיתונאים זרים
תקשורתי
במשפחה שלי יש יותר יזמים ,אבא שלי ואחי ,אבל אני לא הייתי מגי־
$TS1$מגיעה$TS1$
והציע לי להגיש מועמדות .נבחרתילהיות אחראית על צוות עורכי
התוכן שהתחיל כצוות מתנדבים .עורכי התוכן אחראים על הכנסת
$DN2$מגיעה$DN2$לזה אם לא היו באיםאלי עםהרעיון המקורי שעלהלסטודנט נוסף
עה
בבינתחומי ,יניב בורנשטיין ,בעקבות שיחה שלו עם יהודי שמטייל
המידע ,שמגיעאלינו מצוות מנהלי המוצרים ,על אתרים יהודיים
האפליקציה״.
עליו מבוססת
בעולם אל תוך האתר,
הרבה
בעולם .משם זה התגלגל לשיחה ערה עם סטודנטים נוספים על
איזה תגובות קיבלת על האפליקציה?
השאלה 'מה זו בכלל מורשת?׳שלאחריה ,כשיניב החליף דעות עם
ממנה מאוד .גם
״אנשים ששומעים על האפליקציה מתלהבים
הלימודים ,התגבש מעיןגרעין של סטודנטים,
חברים אחרים לספסל
מהרעיון שמשלב מטרה ערכית עם מודל עסקי .לשמחתנו יש הת־
$TS1$התעניינות$TS1$
חילוניםלגמרי עם שליחות ותחושת ערכיות ,שביקשו להקים אתר
$DN2$התעניינות $DN2$רבה מאודברעיון ,וכעת כשיש גם מהלראות ,אני בטוחה
הללו .אני התחלתי כמנהלת מוצר ,חקרתי
שייתן מענה לכל הנושאים
עניינות
שההתעניינות רק תלך ותגבר .בנוסףלעוברה שהאפליקציה יוצרת
המורשת בה ,כדוגמא לדרך בה האתר
את תל אביב ואת אתרי
יפעל.
אחר כך גייסנו עוד סטודנטים מפה ,בעיקר מבית ספר
הבינלאומי ,לראשונה מאגר אחדגדול של אתרים יהודיים בכל מקוםבעולם,
האתרעליו היא נבנית ישמש פלטפורמה לאנשים פרטיים לשמר
המורשת
כדי שיעזרולנו בשאר המיפוי של אתרי
בעולם.
המורשת
המשפחתי שלהם ,שגם הוא חלק חשוב מאתרי
וכולנו מעורבים כאן
״צריךלהבין שהבינתחומי זה מקום די קטן
את המידע
ליהדות ,אלא מתחבר
היהודיים .הקישור לא מגיע בהכרח מחיבור דתי
בכל מיני תוכניות ,אז יש המון נקודות השקה :ענבר פירר והדס מיד־
$TS1$מידברי$TS1$
לרעיון של עמיותיהודית״.
יותר
לקבוצה .אני זוכרת
לגייס אותנו
$DN2$מידברי$DN2$לומדות איתי בכיתה.יניב התחיל
ברי
תרומהלקהילה בפריפריה) וכן
ללובינג בכ־
$TS1$בכנסת$TS1$.
וקשורה

עמוד 2

שבפגישות הראשונות ישבנו וחשבנו מה זה

מורשת ואיך

אפשרלהפוך

את זהלמושג נגיש
וחילונייםולכל
שרלוונטילדתיים
בכלל .הבנו שההתמקדות צריכהלהיות מעברלבתי כנסת ושצריךלדבר
שהאפליקציה
ברעיון ,מאמינים
גם על תרבות ואתניות .אנחנו מאמינים
והאתר של  wjhיהפכולמקור המידע המרכזי והראשון ,שאנשים פו־
$TS1$פונים$TS1$
אליו כשהם מארגניםטיולשיכלול ביקור באתריםיהודיים .בנוסף,
נים
$DN2$פונים$DN2$
הזרמים ביהדות

אנו מאמינים

שיפנואלינו

כשיש משהו,שלדעת
איך חילקתמ
"ענבר

אחראי על
טיפלה
שים
$DN2$לאנשים$DN2$

היתה

לדורות.
שייזכר

את העבודה ביניכמ?

אחראית על

של

איךלהעלות

מה היו

אנשים ,חשוב

הצר הטכני כי

בנושא

כשמחפשים מידע על

המורשת היהודית וגם

הזנות החומרים

ישלו

לאתר

בעיקר ויניב היה

רקע בתחום התכנות

הגרפיקה והשיווק .היא

והמחשבים .הדס

גם בנתה דף שיסבירלאנ־
$TS1$לאנשים$TS1$

חומריםותמונות״.

התגובות
לרעיון?

והרעיון ,תמיד שאלו
״כל פעם שסיפרתילמישהו עלהאפליקציה
קיים?׳ .אנשים היו בטוחים שכבר יש משהו כזה ,כי
אותנו ׳מה ,זה לא
זה כל כך בסיסי ,יהודיםמטיילים הרבה והם קשורים מאוד למורשת
החדשנות
בעולם.
שלהם .והרי יש הרבה אתרים יהודיים משמעותיים
שלהרעיון היא דווקא בפשטותשלו .אנו מקווים שאםנצליחלהביא
תיירות לאתרים יהודיים במדינות שפחות משקיעות באתריםהללו,
יכוליםלהכניס להם תוחים
נצליחלגרום להםלהבין שהאתרים האלה
יפעלו כדי לשקם ולשמר אותם .אנחנו גם מקווים לשמר אירו־
$TS1$אירועים$TS1$
והם
$DN2$אירועים $DN2$כי
עליהם ואם תייריםיגיעואליהם ,הם
האפליקציה מתריעה גם
עים
ימשיכו
להתקיים .אמא שלי עשתהלפני כמה שניםטיול שורשים עם
המשפחה שלה בהונגריה והם ראו שבית הכנסת המפואר שסבי וסבתי
ולכן יש קשר
נהגו להתפלל בו הפךלמפעל תעשייה .זה כאב להם מאוד
ממש אישי מבחינתילאפליקציהולמה שהיא מנסהלשמר.
"האפליקציה מיועדתלכולם והיאהולכת יד ביד עם אתר אינטר־
$TS1$אינטרנט$TS1$
$DN2$אינטרנט$DN2$ייעודי שהקמנו ,שיהיה מבוסס על שיתופיות שלהקהילה .יש לה
נט
כמובן זיקה
לתיירותולכן היא בנויה עםמסלולי  gpsאבל המטרה
העמוקה שלה היא לאפשרלאנשיםלהתחקות אחר השורשיםולהתח־
$TS1$ולהתחבר$TS1$
$DN2$ולהתחבר$DN2$לעברשלהם .יש פה מוצרשיכול לגשר בין הדור המבוגר ,שפחות
בר
אפליקציות אבל מכיר את המורשת היהודית,לדור הצעיר שח־
$TS1$שחזק$TS1$
מכיר
$DN2$שחזק $DN2$היום
באפליקציות וחידושים .בחרנושהאפליקציה תהיהבאנגלית
זק
כדילפנות לקהל רחב ככלהניתן".
אתמ מצפים
לרווחים בעתיד?
אנחנו עסק חברתי קודםכל.כלומר,יכול להיות שבעתיד נוכל
שאמורלהיות ערכי וחברתי.
לפרנס את עצמנו ,אבל כרגע זה עסק
בהמשך דולר או
האפליקציה ברובה חינמית אבל חלק ממנהיעלה
שניים ומזה אנחנו מקוויםשנצליחלהמשיךלקיים את הארגון .ישלנו
גם כמה גורמים חיצוניים שעוזריםלנו מבחינת המימון .חשובלי גם
לבקש מאנשיםשיעזרולנו רקחו חלק בעורכים באתרwjHpedian
שלנו .אנחנו משיקים רשמית את גרסת הבטא שלהאפליקציהבוועי־
$TS1$בוועידת$TS1$
הבינלאומית
$DN2$בוועידת $DN2$התיירות
דת
בירושלים ,שנפתחת עור כמה ימים .בשלב
הזה המוצר ייצא לשוק ואנשיםיוכלולהיכנס לאתרשלנוולהתחיל
אצלנו .אנחנו
לערוד ערכים,שלדעתם הם חשובים ושעדיין חסרים

פנה ימינה,
דה
היהודית
^הקרובה

סומכים על
שיש לו ידע על

השיתופיות -כמוווייז ו־ויקיפדיה .אז מי

המורשת היהודית ,והמושג

מורשת הוא נרחב

וכוי,
ומתייחסבעינינו גםלאוכל אותנטי ,מוסיקה,
מידיעותיו .בנוסף,

שרוצה ומרגיש
יותר

נשמח אם יתרום

נשמח אם תעשולנולייקבפייסבוק".

חברתית תחילה
ביזמות
בימים הקרובים תהיה
האפליקציה הוא ניווט יהודי .היא תושק
כינוי של
לאנררואיר (צריך רקלכ־
$TS1$לכתוב$TS1$
האפליקציה זמינה
$TS1$בת_$TS1$
בת־
rtraq
בשבוע הבא תו/׳ןק אפליקציה
ולהוריד אותה) .בעוד כחודש והצי תצא גרסה הזמינה גם
wjh
שתתקיים ביום שני הקרוב
תוב
$DN2$לכתוב$DN2$
בירושלים.
ערוכת התיירות
 nwהמכונה ניותג יהודי .מכל
) World Jewish Heritageהיאאפליקציה
WJH
למשתמשיאפל .ניתןלפתוח אתאפליקציית  wjhבכל מקוםבעולם
ולקבל בה הדרכה על מקומות הקשורים למורשת היהודית,כולל זיהוי
תיירותית חרשה וראשונה מסוגה .מכל מקוםבעולם
מקום בעולם תוכלו להיכנס
המיקום שלהגולש ומתן מידע על מקומותבעלי זיקה יהודית בסביבה
לאפליקציהולקבל מידע על אתריםואירועי תרבות
תוכלולהיכנס
ועוד) .ענבר פירר
יהודים באזור בו אתם נמצאים ,ואף הצעותלטיול יהודי באזור.
1$1ST$אמ $1ST$מא־ (מוזיאונים ,בתי כנסת,אוכליהודי ,יהודים מפורסמים
אתרים
אליה ולקבל מידע על
דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינ־
$TS1$הבינתחומי$TS1$.
בת ה־  27היא סטודנטיתלממשל,
$TS1$בה$TS1$/
בה־
1$2ND$אמ $2ND$חורי המיזם הזה עומרים סטודנטים לממשל מהמרכז הבינתחומי
מכפר
יהודים  nzpiLunלי
ספדיה
$DN2$בה $DN2$/רצליה .החברות לי ספדיה מכפר סבא וענבר פירר
בהרצליה.
ללימודים היאגדלה בצורן וגרה כיום
$DN2$הבינתחומי $DN2$.בשנה האחרונה
תחומי.
מהרצליה ,שתיהן
היאפעילה חברתית ,עוברת כמנהלתתפעול בעמותה בשם קדם יל־
$TS1$ילדים$TS1$
ליוזם יניב
האפליקציה ,מספרות על החיבור
חלק מהצוות שפיתח את
 nhuוענבל פירר מהרצליה,
דים
$DN2$ילדים$DN2$
האפליקציה ,שעלתה בימים אלולאוויר
בורנשטיין,ועל הייחוד של
ונוער ,ומתנדבת בעמותתהרצליה אוהבת חיות,
בבינתחומי,
riTOniuu
וזוכה
לעולם היזמות?
להתעניינות בכל
העולם.
ומד ,הקשרשלד
הייתי
התיכון
בתקופת
כבר
חברתית.
יזמות
דרך
די־
$TS1$דיפלומטיה$TS1$
בממשל,
ראשון
תואר
השנה
מסיימת
מכפר
25
ספריה
לי
סבא,
מעור־
$TS1$מעורבת$TS1$
״בעיקר
מהצוות \!/פיתח את האפליקציה,
$DN2$מעורבת $DN2$בייזום פרויקטים חברתיים שונים .אני מיוזמי פרויקט "פסחברתי"
בת
$TS1$בהר\$TS1$
בהר־
$DN2$דיפלומטיה $DN2$ואסטרטגיה בבינתחומי .״שירתי בדוברצה״לולמדתי
פלומטיה
מספרות איך זה נולד
(חופשת פסח
לסטודנטים ,שמשלבת תרומהלקהילה בפריפריה) וכן
$DN2$בהר\ $DN2$צוג בכפר סבא״ ,היא מספרת ,״בחרתיללמוד בבינתחומי דווקאבגלל
שנמצאתבחיתוליה וקשורה
של יוזמה חברתית חדשה
ללובינג בכ־
$TS1$בכנסת$TS1$.
סטודנטיאלית ,שחזק מאוד פה .במהלך השנים
כל הנושא של יזמות
נסת.
$DN2$בכנסת$DN2$.הרעיון
בבינתחומי הייתי מעורבת בהרבה פרויקטים ,ביניהם סמינר מקצועי
לאפליקציה הוא שליניב .אני הצטרפתילפרויקט ית־
$TS1$יתחבר$TS1$
לעיתונאים זרים
תקשורתי
בינלאומי) בקמפוס,
$DN2$יתחבר $DN2$שעבד במשרדי הלל(ארגון סטודנטים יהודי
חבר
מחו״ל ,שמטרתו ללמד על הסכסוך .דווקא
במשפחה שלי יש יותריזמים ,אבא שלי ואחי ,אבל אני לא הייתי מגי־
$TS1$מגיעה$TS1$
והציע לילהגיש מועמדות .נבחרתילהיות אחראית על צוות עורכי
$DN2$מגיעה$DN2$לזה אם לא היו באיםאלי עםהרעיון המקורי שעלהלסטודנט נוסף
התוכן שהתחיל כצוות מתנדבים .עורכי התוכן אחראים על הכנסת
עה
בבינתחומי ,יניב בורנשטיין ,בעקבות שיחה שלו עם יהודי שמטייל
המידע ,שמגיעאלינו מצוותמנהלי המוצרים ,על אתרים יהודיים
הרבה
עליו מבוססת
בעולם אל תור האתר,
האפליקציה".
בעולם .משם זההתגלגל לשיחה ערה עם סטודנטים נוספים על
איזה תגובות קיבלתעלהאפליקציה?
השאלה ׳מה זו בכלל מורשת?׳שלאחריה ,כשיניבהחליף רעות עם
חברים אחרים לספסל
"אנשים ששומעים עלהאפליקציה מתלהבים ממנה מאוד .גם
הלימודים ,התגבש מעיןגרעין של סטודנטים,
מהרעיון שמשלב מטרה ערכית עם מורל עסקי .לשמחתנו יש הת־
$TS1$התעניינות$TS1$
חילוניםלגמרי עםשליחות ותחושת ערכיות ,שביקשולהקים אתר
שייתן מענה לכל הנושאים
$DN2$התעניינות $DN2$רבה מאודברעיון ,וכעת כשיש גם מהלראות ,אני בטוחה
הללו .אניהתחלתי כמנהלת מוצר ,חקרתי עניינות
את תל אביב ואת אתרי המורשת בה ,כדוגמא לדרך בה האתר
לעובדהשהאפליקציה יוצרת
שההתעניינות רק תלך ותגבר .בנוסף
יפעל.
לראשונה מאגר אחד גדול של אתרים יהודיים בכל מקום
הבינלאומי,
אחר כך גייסנו עוד סטודנטים מפה ,בעיקר מבית ספר
בעולם,
האתרעליו היא נבנית ישמש פלטפורמה לאנשים פרטיים לשמר
כרי שיעזרולנו בשאר המיפוי של אתרי המורשת
בעולם.
"צריך להבץ שהבינו/חומי זה מקום די קטן
וכולנו
המשפחתי שלהם ,שגם הוא חלק חשוב מאתרי המורשת
את
כאן
המידע
מעורבים
בכל מיני תוכניות ,אז יש המון נקודות השקה :ענבר פירד והדס מיר־
$TS1$מירברי$TS1$
ליהדות ,אלא מתחבר
היהודיים .הקישור לא מגיע בהכרח מחיבור דתי
יותר
לומדות איתי בכיתה.יניבהתודל
ברי
$DN2$מירברי$DN2$
לרעיון של עמיות יהודית׳*.
לקבוצה .אני זוכרת
לגייס אותנו
$DN2$בת_$DN2$

