תכנית ההאצה של הכוורת
מחזור 1

*התוכנ מנו ח בלשונ נקבה אכ פונה לשני המינימ

היזמימ החברתיימ של

הכוורת  -ההאב החברתי של ישראל מיסודם
של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי

i

הכוורת היא פרוייקט חדשני ויחיד מסוגו האמון על עידוד וטיפוח מיזמים
חברתיים החל משלב הרעיון עד כדי אפשרות להשפעה מערכתית רחבה ,בין
היתר ,כשירות ממשלתי ארצי .הכוורת פותחת את שעריה לכלל היוזמות
החדשניות עם פוטנציאל לשיפור רווחתן של אוכלוסיות מוחלשות .התמיכה
שלנו מוענקת לאורך שלבי החיים השונים של המיזם ,ומתבססת על שני מסלולים
עיקריים :הנבטה והאצה .לצדם של מסלולים אלו ,הכוורת מהווה בית מקצועי גם
ליזמים חברתיים באשר הם במטרה ליצור קהילת יזמות חברתית רחבה ומגוונת.

המייסדים
ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל ,הפועל זה מאה
שנים למען יהודים בעוד  70מדינות ברחבי העולם.
ג'וינט ישראל עוסק בקידום איכות החיים ,שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים
בחברה הישראלית .הארגון פועל בקרב אוכלוסיות ללא הבחנה דתית ,לאומית
או פוליטית .הג'וינט פועל בשותפות עם ממשלת ישראל ,הרשויות המקומיות,
המגזר השלישי והמגזר העסקי ,וכן עם תורמים מהארץ ומהעולם .הארגון
מאתר צרכים בקרב הקבוצות שלהן הוא מחוייב ,ויחד עם שותפיו מפתח ובונה
תשתית של עשרות תכניות חברתיות ,שירותים חברתיים ויוזמות הנותנות להן
מענים .תכניות הארגון ועשייתו נוגעים במאות אלפי ישראלים ומבטאים את
המאמץ הבלתי פוסק של ג'וינט ישראל להבטיח שלתכניותיו תהיה השפעה
ברמה הלאומית.

קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות ממשלתיות המיועדות לצמצום פערים חברתיים
וטיפוח ,העצמה ושיפור איכות החיים של אוכלוסיות במצבי סיכון .יחד עם שותפים
במגזר הציבורי ,השלישי והעסקי פועלות הקרנות לפיתוח ,הרחבה וחיזוק של
השירותים החברתיים בישראל .פעילות הקרנות הינה מכוח חוק הביטוח הלאומי
ומהווה גורם משלים לגמלאות המשולמות על ידי המוסד לאוכלוסיות בסיכון ,על
ידי מתן מענה לצרכים הרחבים של אוכלוסיות אלו .הקרנות מסייעות במימון וליווי
מקצועי של פרויקטים ותכניות חברתיות המופעלות על ידי רשויות מקומיות,
עמותות וחברות פרטיות .כמו כן עוסקות בפיתוח תורה מקצועית לתכניות חדשות
וקידום שינויים בתחום מדיניות הרווחה בישראל.

צוות הכוורת
אוריה לין
מנהל הכוורת
uriaLi@jdc.org
לוטם סגל
מנהלת קהילה
lotemse@jdc.org
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טליה דנינו
מנהלת תפעול
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תכנית ההאצה
תכנית ההאצה נועדה ללוות כ 20-מיזמים חברתיים לאחר שלבי פיתוח ראשוניים
אשר מכוונים ליצירת אימפקט בקנה מידה רחב .במסגרת התכנית ,יקבלו היזמים
תמיכה בבניית מודל הפעלה ,סל שירותים נרחב ,מימון הרצה של פיילוט ראשון
(למיזמים נבחרים) ורשת תמיכה מקצועית ובין-אישית של מומחי תוכן
מקצועיים ,משרדי ממשלה ,אנשי עסקים ,ארגונים חברתיים מובילים ועוד.

שותפים
The Abraham Gertzman Fund
The Mary L. and
William J. Osher Foundation

אלי ריבלין

2getthere
מפתח מרכזי לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה והעלאת איכות חייהם הוא
מידע על מקומות ושירותים נגישים עבורם .לקחנו על עצמנו פיתוח של מפת
נגישות שתאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל מידע זה .עיקר מפת הנגישות
הוא הקמת מאגר מידע שיאסוף ינתח וינגיש את המידע .איסוף המידע ייעשה
במגוון דרכים :מידע תשתיתי גלוי ,טכנולוגיה חדשה לאיסוף ועיבוד נתונים ומשוב
מהמשתמשים ומהקהילה .עד כה פיתחנו אפליקציה עבור המשתמשים ואנחנו
לקראת פיילוט באחת הערים בארץ .הפיילוט ,לצד מידע על מקומות נגישים ,ישלב
גם פעילות קהילתית רחבה להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלות.
eli@2getthere.org

רועי טל

2gether
תכנית טוגדר היא תכנית לאומית להפגת בדידות ושיפור איכות חייהם של אזרחי
הגיל השלישי באמצעות האזנה למוזיקה.
תכנית שנתית מבוססת אפליקציה חדשנית המאפשרת למצוא את המוזיקה
הנכונה ,לתעד את המפגשים ולהקליט זכרונות שעולים במהלך המפגש .התכנית
היא פתרון  360לכל מי שבא באינטרקציה עם הזקן (צוות ,משפחה ,קהילה
ומטפלים) ומייצר רגעים משמעותיים שמשנים חיים.
מהתכנית כיום נהנים כ  3000זקנים והיא פועלת בבתי אבות ,עיריות ,מרכזי
יום ואפילו מעבר לים.
roy@imagine.org.il

ניר יששכר| שלי בשירי
עזרה בדרך
מיזם "עזרה בדרך" מצמצם את תחושת הבדידות וחוסר האונים של אוכלוסיית
הזקנים הבודדים במדינת ישראל .המיזם מחבר בין הצורך של אותם זקנים
הזקוקים לסיוע נקודתי ולעיתים מיידי ,לבין הרצון של עשרות אלפי צעירים
להתנדב "על הדרך" ,במקום ובזמן המתאימים להם .המתנדבים מקבלים בהתראה
לנייד ובזמן אמת את הפנייה על בסיס המיקום והזמינות שלהם .בביצוע הפנייה
נוצר חיבור אנושי ,המביא לתחושת ערך ושייכות .עיקר המתנדבים בתכנית הם
עובדי חברות עסקיות הפועלים במיזם בעידוד מקום העבודה שלהם .הבקשות
לחיבור מתקבלות בעיקר דרך הזקנים עצמם שמתקשרים למוקד הטלפוני שזמין
 ,24/7או דרך העובדות הסוציאליות ברווחה המפנות את הבקשות.
niri@dorldor.org.il

עמרי אברמוביץ' | אורי שוהם
כדורגל לחסרי בית
כדורגל לחסרי בית הינה עמותה שפיתחה מודל ייחודי ,בו הכדורגל משמש כלי
טיפולי בעבודה עם חסרי בית .חברי העמותה יוצרים שותפות עם המשתתפים
בקבוצות ,כשהם משחקים איתם כדורגל ומלווים אותם באופן אינטנסיבי במהלך
חייהם .הכדורגל הוא "הדבק" שמאפשר את יצירת הקשר .לאחר מכן ,הרכז
ומספר מתנדבים פוגשים את השחקנים ועוזרים להם עם בעיותיהם השונות.
העמותה מהווה שירות משלים לעבודה של הרווחה ,ועובדת בשיתוף מלא איתם,
כשמטרת העל הינה לעזור למשתתפים להשתלב חזרה בחברה ולשפר את איכות
חייהם .אנו מאמינים כי לחסרי הבית לא ניתנו האפשרויות להגשים את עצמם,
וחותרים לכך בעבודה עימם.
omriabramovitch@gmail.com

לילך גבעתי | חן רביב | רותי מרגלית
לשנות עולם
תכנית ״לשנות עולם״ יוצרת פלטפורמה למעורבות של סטודנטים עם קהילות
מוחלשות לצורך קידום בריאות לפי הגדרת ארגון הבריאות הבין לאומי :׳בריאות
היא מכלול של בריאות שלמה ,כלכלית ,חברתית ,נפשית ,וגופנית ולא רק העדר
מחלה׳ .בעזרת מעורבות קהילה/אקדמיה (קורס בחירה  6נקודות זכות) בעבודה
של סטודנטים מתחומים שונים והבנה שאנשי הקהילה הם המומחים ,התכנית
מגבירה את הבנת האתגרים והצרכים בקהילה ,יוצרת אחריות חברתית ומקדמת
שינוי אישי ,מקצועי וחברתי בקרב הסטודנטים .התכנית מאפשרת תהליך של
חקר וחשיבה ביקורתית ויצירתית המוביל לפיתוח פרויקטים ארוכי טווח בקהילה,
כפתרון לבעיות מורכבות.
chenraviv@gmail.com

קמיל פיקלר דרזמן
עגולה
עגולה  -איתור מוקדם והנעה לפעולה לנשים בסיכון ללקות בדיכאון לאחר לידה.
פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת מילוי שאלונים לאיתור מצב נפשי ירוד בזמן
ההיריון ולאחר לידה בצורה נגישה ואינטראקטיבית .עגולה מאפשרת לאישה,
אוהביה ולמטפלים יכולת ללמוד על מצבה הנפשי און ליין וכמו כן ממפה ומנגישה
אפשרויות טיפול ותמיכה .החזון שלנו הוא שאף אם ואם שבדרך לא תרגיש
בדידות או בושה בשל הדיכאון ,תאותר ותטופל באופן אינטגרטיבי (פסיכיאטריה,
פסיכותרפיה ,תמיכה קהילתית) בכדי שהיא ,תינוקה ומשפחתה יתפתחו היטב
ויחוו בריאות ובריאות נפשית.
kamilfd1@gmail.com

שרה שטרן
סקולהאוס
עמותת סקולהאוס הוקמה במטרה לסייע לפליטים ומבקשי מקלט לעשות שינוי
חיובי בחייהם באמצעות רכישת השכלה ,שפה ומיומנויות פרקטיות .אנו אוחזים
באמונה שלכל אחד יש את הפוטנציאל ליצור שינוי חיובי בחייו אפילו בנסיבות
המאתגרות ביותר ושלמדינת ישראל יש חובה מוסרית והזדמנות לשחק תפקיד
מכריע בגורל חייהם של אלה שמבקשים מקלט בארצנו.
sara.schoolhouse@gmail.com

עמית לניר
ממש
"ממש" מסייעת לחולים וסיעודיים להבין ולקבל בצורה מיטבית
את המגיע להם מפוליסות הביטוח שיש להם בחברות הביטוח ,ועושה זאת בצורה
מקצועית ונטולת אינטרסים זרים (איננו קשורים בשום אופן לחברות הביטוח
כסוכנים ,יועצים ,ספקי שירות וכו').
דווקא בעיתות של חולי או מצב סיעודי נדרשים אנשים להבין ולהאבק על מנת
לקבל את הזכויות שעבורן שילמו לאורך שנים לחברות הביטוח ,ולהתמודד עם
הביורוקרטיה ,העיכובים והדחיות השגויות ,בשעה שכל מה שהם רוצים וצריכים
זה לטפל בבריאותם או להתקיים בכבוד.
לנו ב"ממש" יש את המומחיות והניסיון רב השנים ,הידע והיכולת לזהות את
הכיסויים המתאימים בפוליסות השונות ,ואת היכולת להשתמש בהן בצורה
מיטבית על מנת לטפל במצב של חולי או סיעוד.
אנחנו מסייעים לפונים אלינו החל משלב איתור פוליסות בחברות הביטוח ,עובר
במילוי הטופסולוגיה הנדרשת והמסמכים הנלווים ,ועד להגשת עררים לגורמים
הרלוונטיים במקרה של דחיה לא מוצדקת.
amit@mamesh.org.il

מיכאל וסרשטיין | אורי סלומון
Ageual

 ,Ageualמיזם עסקי עם אימפקט חברתי ,משיק רשת חברתית המתבססת על
כלכלה משתפת לבני  .50+מטרתנו לתרום לשיפור איכות חייהם של קבוצת גיל זו
על ידי עידוד היוזמה והרחבת פעילותה החברתית והקהילתית .הפתרון החדשני
של  Ageualמעניק יכולת לצרוך ולספק שירותים בתשלום או בהתנדבות בין
חברי הרשת ומעודד אינטראקציה אנושית וחברתית לצידה של הפקת תועלת
כלכלית  -הכנסה נוספת והוגנת לחבר אחד מביאה לחיסכון בהוצאותיו של רעהו.
בזכות שילוב טכנולוגיות מתקדמות בתשתית הרשת ,מובטחת לחבריה חווית
משתמש פשוטה ,נוחה ,בטוחה ,מותאמת לגיל ומבוססת על מיקום גיאוגרפי.
michael1310@gmail.com

עומר גוהרי | אור ליטמן | אבירם ברג | טלי שורץ

Blind Tech

 Blind Techמציגה מערכת לבישה פורצת דרך עבור אוכלוסיית לקויי הראייה
והעיוורים ,שמטרתה לחפות באופן מקסימלי על פערם הויזואלי תוך העלאת
מסוגלותם העצמית בתפקודם היומיומי.
המוצר מבוסס על משטח דינמי בגודל סמארטפון המשתנה בזמן אמת ומציג
למשתמש דגם תלת ממדי של הסביבה  -בכף ידו .בשילוב עם חיווי קולי (הנחיות,
התראות ניווט ,צבע רמזור וכד׳) ,המשתמש מקבל המחשה מלאה של סביבתו
בכל רגע נתון .טכנולוגיה זו מספקת למשתמש אינפורמציה מפורטת ,מגוונת
ומותאמת אישית בעזרתה הוא צובר ביטחון ועצמאות בעת ניווט והתמצאות.
החזון שלנו הוא שבפעם הבאה שתלכו ברחובות ת״א ותבקשו הכוונה מאדם
רנדומלי ,תקבלו תשובה מפורטת ,מבלי לשים לב שהוא עיוור.
omer@blind-tech.com

רעות דרור | ערן דרוקמן
Chill

בני נוער הנמצאים באירועים חברתיים ומסיבות יער חשופים לאלכוהול ,סמים
העלולים להוביל לאלימות קשה ,תקיפות מיניות ואף לשים אותם בסכנת חיים.
בני נוער במצבי מצוקה אלו נמנעים מפניה לגורמים רשמיים (מד"א /משטרה) ואף
אינם מוכנים להסתייע בבני משפחותיהם בכדי לא להיחשף .מיזם  Chillכולל הקמת
מערכת ארצית לסיוע לבני נוער במצוקה שתפעל  7/24ותציל חיים .באמצעות
אפליקציה בסמארטפון יוכלו בני נוער במצוקה ,להזעיק בלחיצה אחת בכל עת ובכל
מקום זוג סטודנטים שעברו הכשרה והדרכה .סטודנטים אלו יגיעו לשטח ,יחברו
לנער\ה ויסייעו ככל שביכולתם (ובהתאם לצורך יזעיקו גורמי סיוע נוספים).
reutdror654@gmail.com

שחר הלל
EZ4U

חברת איזי פור יו (  )EZ4Uפועלת להגדלת המשתמשים במוצרי ניידות ולהגברת
העצמאות של אנשים עם מוגבלויות הנמצאים במצוקה כלכלית.
אנו שואפים לאפשר איכות חיים טובה לאנשים עם מוגבלויות ולקשישים ,כזו
התומכת ביכולתם להמשיך ולקיים שגרת חיים עצמאית בביתם וכחלק מהקהילה.
ברצוננו לעסוק בעתיד גם בהכשרת אנשים עם צרכים מיוחדים בשיפוץ ותיקון
מוצרי הניידות ,ובכך להגדיל את הערך החברתי של המיזם ולתת להם ולנו עתיד
טוב יותר.
shillel04@gmail.com

ישראל דותן

Menso Mentis
כיצד נוכל לעזור לסובלים מנכות/לקות/פגיעה נפשית להתמודד טוב יותר עם
תחושה של כישלון פנימי ,חוסר ביטחון עצמי וקשיים רגשיים חוזרים ונשנים,
כיצד נוכל לחזק את "שרירי הנפש" ולאמץ את כישורי החיים הנחוצים כדי לחזור
לתפקוד מלא ככל האפשר ולקהילה?
אנו מציעים חדר כושר נפשי ,שכבה נוספת לשיקום נפשי .טכנולוגיית מציאות
מדומה אשר מופעלת על ידי מטפל\ת שיקום בסביבה בטוחה .באמצעות כלי זה,
משוקם נמצא בסימולציה של סביבות חיים שונות וחווה אינטראקציות ואתגרים
הפועלים כמרחב ביניים אימוני למצבים דומים בחיים האמיתיים.
midot22@gmail.com

כיראם בלעום | ניצן בראזני

WeSource

מיזם  - WeSourceספקים מכל הגוונים ,ביוזמת עמותת יסמין בשיתוף בנק
לאומי ושטראוס הוקם במטרה לחזק עסקים קטנים בינוניים ולהוביל לשינוי
מדיניות חברתית-כלכלית ברמה לאומית .המיזם מקדם שילוב עסקים מגוונים
(פריפריה ,בבעלות נשים ,בבעלות מיעוטים ועסקים אשר מעסיקים אוכלוסיות
מודרות) בשרשרת האספקה של התאגידים הגדולים.
המיזם פועל בשלושה תחומים :א .הכשרה ובניית מסוגלות עסקית בקרב העסקים
המגוונים ב .התאמת שיטות העבודה ושינוי מדיניות רכש בתאגידים הגדולים ג.
הנגשת הזדמנויות עסקיות לעסקים מגוונים על גבי פלטפורמה רכש אינטרנטית.
reutdror654@gmail.com

אילנה פז

Up & Beyond

 Up&Beyondהינו עסק חברתי המספק שירותי בדיקות
תוכנה במתכונת  QA On Demandומעסיק אמהות לילדים צעירים ,אשר אינן
בעלות השכלה גבוהה ומצויות בתת תעסוקה.
החברה מתמחה בבדיקת אפליקציות  webו mobile -ומספקת מענה מודולרי
לסטארט-אפים ויזמים המעוניינים בשירותי  QAלפרויקטים קצרים .בעוד
המחסור בכוח אדם איכותי בהייטק הלוך וגובר ,נשים מוכשרות רבות מוצאות את
עצמן מחוץ למעגל העבודה או במשרות שאינן ממצות את הפוטנציאל התעסוקתי
שלהן .זאת ,בשל חוסר ניסיון מקצועי ובשל הקושי לשלב בין אימהות ,לימודים
וקריירה.
מטרת המיזם  -להוות "חממה מקצועית" עבור אותן נשים ,ללוות אותן במהלך
השנים הראשונות במקצוע ,ולספק להן הזדמנות לרכוש ניסיון מקצועי מגוון -
אשר ישמש כיתרון בשוק התעסוקה התחרותי.
upbeyondil@gmail.com

אלכס קפלון | שושי בורנשטיין
Futuring up

בעידן התארכות תוחלת החיים ,אתגר מרכזי הניצב בפני האנושות הינו כיצד
למלא במשמעות תקופת חיים ארוכה ,וכיצד להתכלכל בכבוד בתקופה זו .הצורך
הקריטי בבניית פתרונות לכך ,הינו לאוכלוסיית בני ה ,45-64-אשר יוצאים
ממקומות עבודה ,אינם מכירים את עולם העבודה המשתנה ,ואינם מוכנים
להתמודדות עם המורכבת הנדרשת מהם בשעת משבר זו .אנו מייצרים פתרון
לאתגר זה:
 .1ייעוץ מקיף מותאם אישית – פלטפורמה דיגיטלית הכוללת אפליקציה לייעוץ
מקיף ,אישי וצמוד ,ע"י "יועץ עתיד" אחד ,שמלווה ומכין את הלקוח לחייו
העתידיים בהיבטים של תעסוקה ,פיננסים ואיכות חיים.
 .2הנגשה  -בטלפון החכם ,פגישות וידיאו ,אודיו וצ'אטים ,להנגשת שרות
מקצועי לאוכלוסיות בפריפריה.
 .3ניהול המידע ויצירת תובנות  -המערכת כוללת מנוע למידה המאפשר ללמוד
ולפתח תובנות ולייעל את תהליך הייעוץ ואת הפתרונות המוצעים.
shoshy@futuringup.com
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