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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.

תוכנית ההאצה מלווה יזמים של כ-20  מיזמים חברתיים חדשניים 
לאחר שלבי פיתוח ראשוניים אשר מכוונים ליצירת אימפקט בקנה מידה 
רחב. במסגרת התוכנית, יקבלו היזמים תמיכה בבניית תוכנית עבודה 
תלת שנתית למיזם, הגדרת אסטרטגיית הצמיחה של המיזם ותוכנית 
עבודה ממוקדת לפיילוט. התוכנית מלווה בסל שירותים נרחב ליזמים, 
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:

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

תוכנית ההאצה

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



ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל, הפועל זה 
מאה שנים למען יהודים בעוד 70 מדינות 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.
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המייסדים:



רכזת אדמיניסטרציה

צוות הכוורת:

uriaLi@jdc.org

gilisw@jdc.org

lotemse@jdc.org

talyaE@jdc.org

נעם קליפלד

NoamKl@jdc.org



 

DonateIT | עידן קלר

Anima-Ey | בן זנתי וניב אליהו

fits.fashion4short@gmail.com

לבוש מחמיא לגיל ולגוף מעלה את הביטחון העצמי של האדם וגורם לו להשתלב טוב 
יותר בחברה. הדבר נכון במיוחד אצל אנשים המתמודדים עם חריגות הגוררת תגובות 

מהסביבה.
שונות  מידותיהם  שכן  בפרט  ומחמיאים  בכלל  בגדים  למצוא  קושי  ישנו  לנמוכים 

מהסטנדרט המונהג בשוק וההיצע דל ולא נגיש. 
FiTS – אופנה לנמוכים פועלת להגברת המודעות ויצירת שינוי בעולם האופנה, מנגישה 
את היצע הלבוש, ההנעלה והאקססוריז המתאימים לנמוכים ע""י ריכוזם במרקט-פלייס 
ייחודי המותאם מראש לנמוכים. מעבר  ייצור מותג  אינטרנטי, ומגדילה את ההיצע ע""י 
לבגד, הנמוכים מקבלים את האפשרות לבחור מתוך היצע מתאים, בקלות ובנוחות-כמו 

כולם.

FITS - אופנה לנמוכים | דניאלה כ"ץ 

idan.donateit@gmail.com

תרומות  בתחום  מהפכה  לבצע  השואפת  טכנולוגיה  מבוססת  עמותה  הינה   DonateIT
המזון כפי שהיה מוכר לנו עד היום. אחרי שנים של התנדבות בעמותות של תרומות מזון, 
החלטנו להרים את הכפפה ולהקים גוף חברתי חדשני, יעיל ומקצועי ללא הוצאות שוטפות 
עמידה  תוך  אוטומטית,  בצורה  לנזקקים,  התורמים  מכספי  אחוז  מאה  לתרום  שיאפשר 

בערכים של שקיפות כספית, תרומה ישירה, מתן בסתר וסל עשיר ואיכותי.  

ben@anima-ey.com

חברת אנימה מפתחת מערכת בינה מלאכותית אשר תסייע לאנשי המקצוע לזהות ולאתר ילדים 
שעברו אירוע של פגיעה מינית באמצעות ציור דמות עצמי ושאלון דיסוציאציה סומטית. קיים 
פער בין שכיחות הפגיעה המינית בקרב ילדים ובני נוער ומידת השיתוף והדיווח, הן לאנשים 
מוכרים והן לגורמי מקצוע. אי שיתוף או דיווח מהווה גורם סיכון להחמרת הפגיעה והשלכותיה. 
מן הסקר האפידמיולוגי על התעללות בילדים בישראל  2016 עלה כי 18.7% מילדים ובני נוער 
בגילאי 11-17 נפגעו מינית לפחות פעם אחת בחייהם, כלומר אחד מחמישה ילדים ללא הבדל בין 
בנים לבנות נפגע מינית. חברת אנימה בשיתוף עם מרכז המחקר ע"ש אמילי סגול באוניברסיטת 
ואלימות  ילדים  נושא  על  האמונים  הנוגעים  הממשלה  למשרדי  לסייע  למטרה  לה  חיפה, שמה 
ולאנשי מקצוע מתחומי הרווחה, בריאות וחינוך, לאתר ולזהות ילדים נפגעי מינית ובכך לאפשר 
מלאכותית  בינה  מערכת  בנוסף,  מאידך.  המניעה  רמות  בכל  וטיפול  מחד  הפגיעה  הפסקת 
האכיפה  למערכות  מסייעת  ראיה  להוות  בהמשך  תוכל  מעל 90%  של  בדיוק  לזהות  שתצליח 

והמשפט במקרים של ילדים נפגעים מינית.



 

Guardian Key | גל פיק וגל ברק

GovNext | רועי צבן וגלעד ווירגין

dafnaavni@gmail.com

פיתוח ייחודי ופורץ דרך המאפשר לכל צופה ליהנות מחוויית הצפייה בטלוויזיה בצורה 
אופטימלית בהתאם ליכולותיו.

MUCA היא חבילת הנגשה לספקיות תכני הווידאו המאפשרת לכבדי שמיעה, כבדי ראיה 
ואוכלוסיית הגיל השלישי התאמה אישית של פרמטרים מגוונים. MUCA מאפשרת חווית 
רעשי  הנמכת  השמיעה,  חווית  לשיפור  הטונים  של  מודיפיקציה  ידי  על  מיטבית  צפייה 

הרקע, התאמת קצב הדיבור, שינויים ויזואליים לשיפור חווית הראייה ועוד.

MUCA | דפנה אבני
 

gal.pick@gmail.com

רגשית בקרב  מוקדם של מצוקה  לזיהוי  כלי המסייע  להורים  Guardian Key מספקת 
ילדיהם (בדגש על בריונות רשת בקרב נוער). האפליקציה בנויה באופן המאפשר לילד 
לשמור על פרטיותו וההורה אינו נחשף למידע גולמי בשום שלב. המערכת מנתחת את 

המצב הרגשי על ידי לימוד מכונה וניתוח שפה טבעית.
אנו מסייעים להורים לממש את תפקידם כגורם תומך בנקודות הקריטיות בחיי ילדיהם על 
ידי הגברת המודעות למצבו הרגשי של הילד ובניית גשר תקשורתי בין ההורים וילדיהם. 

כל זאת, מבלי להתפשר על ערך הפרטיות וכבוד הדדי.

roy@creatorspad.com

טכנולוגיה  חברות  ובין  הציבורי  המגזר  אתגרי  בין  לחיבור  פלטפורמה  הינה   GovNext
הציבורי  המגזר  של  הקושי  את  לפתור  המיזם  מטרת  חדשניים.  פתרונות  איתור  לצורך 
ומחוסר הכרות של  היזמי  נגישות לאקוסיסטם  הנובע מחוסר  בישראל באימוץ חדשנות 
פתרונות  לאתר  מאפשרת   GovNext הציבורי.  המגזר  אתגרי  עם  טכנולוגיה  חברות 
של  הנגישות  את  ומגבירה  הקיים  הפתרונות  פוטנציאל  את  מרחיבה  ובקלות,  במהירות 
הפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל לפתרונות חדשניים. בנוסף, מיזם זה פועל 
לפתח את תעשיית ה-GovTech בישראל באמצעות יצירת הזדמנויות ובניית חיבורים בין 

האקוסיסטם והמגזר הציבורי.



 

wise parking | אייל סבג

UWORK | לילך אברהם

mimoosh.org@gmail.com

אותנטית  תיירות  חוויית  המחפשים  ומהעולם  מהארץ  עצמאיים  לתיירים  גסטהאוסים 
המחוברת לפסיפס הישראלי המרתק. הגסטהאוסים משלבים תפיסה קהילתית- חברתית- 
עסקית פורצת דרך המשתמשת במנוע הצמיחה התיירותי למינוף אזורים שעד כה לא נהנו 
קידום  המקום,  קהילת  משאבי  על  והשענות  מקיימת  מקומית  כלכלה  ע""י  זאת  ממנו. 
הולם,  דיור  הוליסטית הכוללת  הנהנים מתכנית  צעירים מבטיחים חסרי עורף משפחתי 
הגסטהאוסים,  בתפעול  איכותית  תעסוקה  התיירות,  בתחום  מוכרת  מקצועית  הכשרה 

שייכות חברתית וחשיפה להזדמנויות והיכרויות חוצי גבולות.

HeYa! | אילת הררי כץ ולילך גדול
 

seyal.grow@gmail.com

Wise parking הינו מיזם ערכי-חברתי שמעניק פתרונות חנייה לאנשים עם מוגבלות ושם 
קץ לתופעה הלא נעימה שבה נהגים שאינם מורשים (1 מתוך 10), חונים ומבלי למצמץ, 
(כגון:  ציבוריות  בחניות  מדובר  אם  ובין  פרטיות  בחניות  מדובר  אם  בין  הללו.  בחניות 
פועל  המיזם  ועוד).  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  משרדי  ים,  חופי  ובילוי,  קניות  מתחמי 
בשיטה של התראה, ובכך מעלה את מודעות הנהגים בכל הקשור לקבלת השונה. המסר 
המרכזי שעומד מאחורי המיזם הנו יצירת עולם ערכי יותר, שוויוני יותר ומקבל יותר את 

האנשים עם המוגבלויות.

lilach@uwork.co.il

UWORK הינו מיזם חברתי עסקי, אתר דרושים המקדם תעסוקה של עולים ודוברי שפות 
זרות בישראל. בעשור האחרון עלו לישראל כ250,000 עולים חדשים, 37% מהעולים לא 
הכישורים  את  ההולמת  בתעסוקה  עוסקים  לא  עובדים  אשר  מהעולים  ו40%  עובדים 
שלהם. UWORK מקשר בין מעסיקים ברחבי הארץ המגייסים דוברי שפות לבין עולים 
חדשים, ותיקים ועוד. הפלטפורמה הינה בשפה האנגלית (תתורגם בקרוב לשפות נוספות), 
נוחה לשימוש, ניתן לסנן משרות לפי שפות, כך שהעולים ודוברי השפות ימצאו עבודה 
מתוך היתרון השפתי שלהם בזמן קצר, דבר שיעזור להתאקלמות מהירה בארץ. החזון של 
UWORK הוא שכל דוברי השפות הזרות בישראל, בכל גיל מכל תעשייה ותחום, ימצאו 

בישראל עבודה הולמת, יתפרנסו בכבוד וירצו להישאר פה.



 

בלנדר | חן קופרמן

דף חדש ללא חובות | עו"ד אפרת לופו מוסקוביץ' 
ועו"ד תומר רבינוביץ' 

office@heracademy.co.il

עמותת �המכללה� מפעילה הכשרות מקצועית לנשים היוצאות ממעגל הזנות והאלימות 
באמצעות מרחב בטוח המכיל את מורכבות הפוסט טראומה ואת נזקי הזנות. �המכללה� 
מאמינה בזכותה של כל אישה להתפרנס בכבוד ובהזדמנות שמגיעה לכל אחת להתגבר 
זהות  בעלת  ולהיות  עצמי  למימוש  להגיע  מצויה,  היא  בהם  החברתיים  התנאים  על 
מקצועית ופרנסה. לשם כך המיזם מציע פתרון נרחב לנשים: החל מלימוד קרוא וכתוב, 
הכנה לראיון עבודה ובניית קורות חיים, וסיוע להשתלבות בשוק העבודה במגוון רחב של 

מקצועות המתואמים לכישורים של כל אישה.

המכללה | טל חמווי גרנות

chenkupperman@gmail.com

בחברה  חברתית  בלכידות  המתעסק  מיזם  הוא  לשעבר)  לערבית"  ("החממה  בלנדר 
שמתקיימים  משתנים  באורכים  אינטנסיביים  ערבית  קורסי  מציעים  אנו  הישראלית. 
פורמלי  באופן  ערבית  לומדים  הקורס  משתתפי  במהלכם  בארץ,  ערביים  ביישובים 
בבקרים, מתגוררים ביישובים הערביים, "חיים ונושמים ערבית", מתנדבים בקהילה בה הם 

מתגוררים, ולומדים על התרבות הערבית המקומית.
לצעירים  הם  גם  שיחשפו  מהיישוב,  ערביים  מסטודנטים  מורכב  בתוכנית  המורים  צוות 
יהודיים בני גילם ולגווניה השונים של החברה הישראלית תוך יצירת קשרים אישיים בלתי 

אמצעיים עימה.

Efratl@rab-adv.co.il

עו""ד  מאגר  באמצעות  החובות  בעיית  לפתרון  פועלת  חובות"  ללא  חדש  "דף  עמותת 
והוגן  ראוי  ייצוג  וברי-השגה,  הוגנים  מחירים  חדש,  דף  לאמנת  המחויבים  חברתיים 

המותאם לצרכי המשפחות.
במסגרת תוכנית ההאצה של הכוורת, פיתחה העמותה ""מסלול ירוק ליציאה מחובות"" 
כלכלי,  שיקום  הליך  תוך  ויעיל,  מהיר  בהליך  החובות  פרשיית  לסיום  להביא  שמטרתו 

ובאמצעות הלוואה חברתית במידת הצורך, במטרה למנוע חזרה לחובות.
שונים,  לגופים  חובות  עם  להתמודדות  וכלים  ידע  בהפצת  היתר  בין  עוסקת  העמותה 
מדיניות  שינויי  ומקדמת  בחובות,  למשפחות  המסייעים  לארגונים  משפטי  ליווי  מעניקה 

בתחום.



avi.haliva@gmail.com

תכנית "המקום הנכון" מעוניינת ליצור שינוי תפיסתי בגישה ובאופן ההכנה של רבבות צעירים 
לבירור  מרוכזים  וזמן  מרחב  מאפשרת  הנכון"  "המקום  הבוגרים.  החיים  לאתגרי  סיכון  במצבי 
תוך  והשכלה  קריירה  בתחומי  כלים  המשתתפים  ירכשו  במהלכה  האישיים  ההתפתחות  כיווני 
פיתוח כישורי חיים מעשיים. בסיום התוכנית ינסחו המשתתפים חזון אישי ותכנית עבודה מעשית 
ויזכו לליווי על בסיס קבוע בדרך להשגת יעדיהם האישיים.  "המקום הנכון" מעוניינת להיות 
איכותי  מענה  עבורם  ולהנגיש  סיכון  במצבי  צעירים  עבור  המדינה  בתמיכת  לחיים"  "מכינה 

לקראת הפרק המשמעותי בחייהם.

משחק חוזר | נדב לשם ועדי אליאל-לשם

המקום הנכון | אבי חליוה

nadav@toyswap.co.il

"משחק חוזר" הינו מיזם חברתי-סביבתי המנגיש לילדים צעצועי איכות בהתאמה רצופה 
להתפתחותם, יחד עם מערך ידע מקצועי ומקוון לעידוד התפתחות הילד בצורה מיטבית 

ולחיזוק קשר הורה-ילד. 
החזון שלנו הוא לייצר שוויון הזדמנויות בקרב ילדי המדינה בנקודת הפתיחה של החיים, 
אשר הוכחה במחקרים רבים כבעלת השפעה קריטית על כל המשך חייהם. הדרך להגשים 
 - "ספריות צעצועים"  דרך הרשויות המקומיות באמצעות הקמת רשת  עוברת  זה  חזון 

ממש כמו ספרייה עירונית, רק עם צעצועים במקום ספרים.

קשר בין דורי | ויקי מרומסקי-רדי ונעמה הררי
naama_hadar@hotmail.com

קשר בין דורי הינו מיזם חברתי אשר מטרתו הקמת רשת מעונות ילדים במוסדות ומרכזים 
לבני הגיל השלישי, בה יתנדבו הדיירים בפעילות יומיומית משותפת עם הילדים.

החיים  וסביבת  לשינוי החברה  ומשמעותי,  דורי הדוק  בין  יצירת קשר  הוא  החזון שלנו 
בארץ. תחושת המשמעות, המצב הבריאותי ורמת האושר יושפעו באופן ישיר לחיוב לצד 
ירידה בתחושת הבדידות של בני הגיל השלישי. הילדים ירכשו מיומנויות חדשות, סבלנות 
וסובלנות לאחר, ויחזקו את האינטליגנציה הרגשית והחברתית שלהם באמצעות קשרים 
אנו  דורותיה.  כל  על  הקהילה  את  המערבות  לגן  מחוץ  פעילויות  יתקיימו  בנוסף  אלו. 
מאמינות כי על ידי פעילויות משותפות וקירוב של בני הגיל השלישי חזרה לתוך הקהילה, 

נוכל להשפיע גם על רבים אחרים.
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