
 
 העולם כולו מתמודד עם משבר הקורונה והשפעתו הרחבה, הקיצונית והבלתי שגרתית על
 חיינו. כשם שקצב הופעת והתפשטות המחלה היה מהיר ולא לינארי, כך גם קצב הופעתם

 וחריפותם של האתגרים החברתיים. כדי לתת מענה אפקטיבי לאוכלוסיות המוחלשות
 בישראל בתקופה זו, יש לפתח גם מענים שיודעים לצמוח בקצב שאינו לינארי - לא עוד מאותו

 דבר, אלא צורה חדשנית של התמודדות.
 

 הכוורת קוראת ליזמים, ארגונים ועסקים חברתיים לפתח צורות התערבות חדשניות ולהגיש
 עד ה-18.7 פתרון יישים לאחד משלושת האתגרים הללו:

 
  אתגר העבודה. הזדמנויות תעסוקה גמישה מרחוק, בדגש חיבור מרכז פריפריה  (להרחבה)1.
 אתגר הקהילה. עבודה עם קהילות מקום באמצעים וירטואליים בשגרה ובחירום  (להרחבה)2.
 אתגר חינוך. למידה אפקטיבית תוך טיפוח השותפות בין הצוות החינוכי למשפחת התלמיד (להרחבה)3.

 
 מטרת התכנית הינה לעודד את פיתוחם של מענים חדשניים תוך הלימה לצרכי המשרדים הממשלתיים אשר מתמודדים עם

  אתגרים חברתיים בקנה המידה הלאומי-מערכתי.
 

 בזכות תהליך חדשנות מואץ שמנהלת הכוורת יהנו המשרדים הממשלתיים מפתרונות מהירים, ישימיים וחדשניים לאתגרים
 שעל שולחנם. מן הצד השני, יהנו היזמים מ"לקוח" קצה המחכה בזרועות פתוחות לפתרון שלהם תוך פוטנציאל לימוד

  והעמקה ביציאה לפיילוט משותף וכן פוטנציאל עתידי לסקייל משמעותי.
 כמו כן, יקבלו היזמים המשתתפים בתהליך תכנים מקצועיים וליווי של הכוורת: חיבור לגורמי מפתח ממשרדי ממשלה

 ומהשדה המקצועי, ייעוץ ומנטורינג ממיטב אנשי התוכן ומענק על סך 150,000* ש"ח לכל אתגר.
  יחד נציע פתרונות להטמעה מהירה בחיי היומיום של כולנו.

 
 מה אנחנו מציעים?

 
 שעות ייעוץ של מומחי תוכן. לרשות ששת המיזמים שיעלו לשלב המיונים השני בכל אתגר יעמוד מאגר יועצים.●

  היזמים יוכלו לקבוע ביום ובשעה הנוחה להם שעות ייעוץ פרטניות.
 ליווי מנטור מקצועי. לרשות ששת המיזמים שיעלו לשלב המיונים השני בכל אתגר יעמוד מאגר מנטורים. היזמים●

 יוזמנו להגיש בקשה למנטורינג ולאחר תהליך התאמה יוצמד מנטור למיזם אשר ילווה אותו בזמן כתיבת ההגשה
  המלאה.

 פיילוט בליווי המשרד הממשלתי הרלוונטי. בסוף התהליך יעמדו לרשות כל משרד שישה פתרונות יישימים●
 להתחלת פעילות. לאחר וועדת המענקים יבחר מיזם אחד אשר יקבל מענק ויצא לפיילוט בליווי המשרד. לרשות

  המשרד האופציה לבחור מיזמים נוספים ולבחון אפשרות להמשך פעילות משותפת.
 מימון*. התכנית מציעה עד 150,000 ש"ח אשר ינתנו כמענק בכל אתגר. סה"כ 450,000 במענקים אשר ינתנו●

 בפעימות בהתאם לתכנית העבודה שתוגש בהגשה המלאה ובהתאם לאישורה בוועדת המענקים ובהלימה לדוחות
  הפעילות שיגישו היזמים ולעדכון השוטף של המשרד המלווה.
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 מה אנחנו מחפשים?
 

 הצעות המבוססות על שירות/פעילות/מוצר קיים אשר מציע הרחבת השפעתו בצורה חדשנית ובפוטנציאל גדילה●
 משמעותי.

 מיזמים חדשים ובתנאי שיש להם היכולת המוכחת ליישימות מיידית (התחלת פעילות מול המשרד במהלך חודש●
 אוגוסט 2020).

  מיזמים בעלי פוטנציאל קיימות מעבר לתלות בכספי המענק.●
 פתיחות ושיתופיות. מתודולוגיות בקוד פתוח, מערכות זמינות במשיכה, מנגנון שמקיים שיח וצוות הנכון לשיתוף ידע●

  ושיתופי פעולה הם כולם פרמטרים המעידים על מוכנות לשתף ולבזר את הרעיון ובכך להגדיל השפעה
 

 
 הקריטריונים בתהליך המיונים:

 
 התאמה של הפתרון לאתגר - עד כמה הפתרון עונה באופן ממוקד לאתגר שהוצע ומספק מענה מדויק לאוכלוסיות●

 היעד של האתגר.
 היקף פעילות - באיזו מידה מוצע מנגנון שיכול לגדול מהר ולהישאר יעיל. ככל שהמיזם מתכנן להגיע לנתח●

  אוכלוסיה גדול יותר באמצעות המענק, כך הוא ידורג גבוה יותר.
 בשלות וישימות - באיזו מידה הפתרון שהוצע הוא בר ביצוע, ובאיזו מידה ניתן לבצע אותו במסגרת הזמנים של●

  האתגר.
 קיימות - מהו פוטנציאל הקיימות העצמית של המיזם ללא תלות במענק. האם ובאיזו מידה המיזם נסמך על תקציב●

 ממשלתי במודל הכלכלי לצורך הפעלה העתידית של המיזם לאחר תום התכנית ובאילו עלויות, מה היא ההתכנות
 של המודל הכלכלי לאחר תום ניצול המענק והאם המודל הכלכלי מציע מודל של רכישת השירות/המוצר למוטבים

  ולארגונים/מוסדות רלוונטים במחיר אשר יאפשר הפצה לכלל האוכלוסיה ואזורי הארץ השונים.
 מקצועיות - באיזו מידה למציע יש ניסיון בתחום הפעילות בו הוא מבקש לענות על האתגר, ובאיזו מידה יש לו כבר●

 נכסים משמעותיים שיאפשרו לקדם את פיתוח המודל המוצע.
 
 

  דוגמאות - מה יכול להתאים?
 פרויקטים שעושים שימוש בטכנולוגיות/שירותים בשלים באפיקים שלא נעשה בהם שימוש קודם לכן.●
 פרויקטים שמחברים גופים שונים (חברות, עמותות ואחרים) במסגרת פעולה חדשה, ועל ידי כך יוצרים  ערך חדש.●
 פרויקטים שמבנה ההתארגנות שלהם לא מושתת על ניהול ריכוזי אלא מתודולוגיות להתנהלות מבוזרת ורשתית●

 ומציעים גדילה אקספוננציאלית במענה שלהם.
 

 
 דוגמאות - מה לא מתאים?

  שימור פעילות קיימת של עמותה או חברה שנפגעה עקב הקורונה (להבדיל ממענקי תמיכה).●
●X שקלים נוספים מגיעים לעוד X פרויקטים שהגדלת ההשפעה שלהם כרוכה בהגדלת תקציב לינארית (על כל 

 מוטבים).
 הגשה שמטרתה בדיקת התכנות להקמה מאפס של טכנולוגיה או רעיון נסיוניים.●
 תמיכות אישיות במשפחה, קבוצה ספציפית או אדם.●

 
 
 
 
 
 
 
 



 תהליך "תכנית האתגר":
 

  שיטת הפעלת האתגר תתבסס על מודל בשלושה שלבים -●
Explore  →  Extract   →   Expand  

 
 Explore - השלב הראשון הוא הפצת קול קורא וקבלת הצעות ראשוניות.●

 טופס ההגשה הינו טופס יחסית קצר על מנת שמיזמים העמוסים בפעילות יוכלו למצוא את הזמן להגיש○
 במקצועיות (וללא צורך להוציא משאבים מיותרים על עצם ההגשה).

 ההגשות יעברו לאנליסטים מהמשרד הממשלתי אשר יבדקו את ההתאמה של המיזם להגדרת האתגר.○
 במידה וימצאו מתאימים יעברו לסבב אנליסטים 2 ו-3 מהשדה היזמי והמקצועי○
 הצוות שומר לעצמו את האופציה להתקשר ו/או לקבוע ראיון מול מגיש ההצעה על מנת לברר פרטים○

 נוספים מכל סיבה שהיא על מנת להבין טוב יותר את המיזם ואת העומדים מאחוריו. אנא הקפידו להשאיר
 טלפון זמין במהלך השבוע בו הקול הקורא פתוח.

 האנליסטים ידרגו את ההצעות בסולם של 1-5 על פי הקריטריונים של כל אתגר כמופיע במסמך זה ויוסיפו○
  הערות מילוליות מסכמות.

 בתום שלב זה ישלחו מיילים למגישי ההצעות עם אחת משתי האופציות:○
 

  ההצעה לא מתאימה לפרויקט הנוכחי1.

 ההצעה עשויה להתאים, מוזמנים למלא הגשה מלאה2.
 

 Extract - הגשה מלאה תדרוש מהמגישים לתאר בפירוט את מהלך השינוי בטווח הזמן של חודש ממועד קבלת●
 המענק בפעימתו הראשונה, כולל תכנית עבודה לפיילוט מוגדר, וכן את מהלך העבודה על המיזם לאחר השינוי

 בטווח זמן של 6-9 חודשים.
 

  טופס ההגשה יהיה משמעותית מעמיק יותר בשלב זה ויכלול כתיבה של חוברת מפרטת.○
 בטופס נרצה לבדוק הבנה טובה של האתגרים איתם המיזם יתמודד, חשיבה וגישה חדשנית לפעולה,○

 ויכולת יישום מוכחת.
 במהלך שלב זה הכוורת תעמיד לרשות המציעים מערך של יועצים מקצועיים, מנטורים ותכנים אשר יסייעו○

  בבניית התכנית וכתיבת ההגשה.
 לשלב זה ינתנו שבועיים של כתיבה.○
 בתום שלב יעבור הצוות על ששת החוברות של כל אתגר. ישוחח עם המגישים ויוודא מוכנות לוועדת○

  מענקים.
  מיזמים אשר יגישו חוברת אשר עומדת בדרישות הסף לכניסה לוועדת המענקים יוזמנו להתיג בוועדה.○
 לכל צוות תינתן כחצי שעה להצגת המיזם ושאלות פאנל השופטים.○
 בסיום הוועדה יוכרז זוכה אחד במענק.○

 
 

 Expand - הוצאה לפועל של הפרויקט.●
 כשלב ביניים בין שלב המיונים לשלב היציאה לפעילות תתקיים פגישת התנעה משולשת (הכוורת, המשרד○

 הממשלתי והמיזם) בה יוסכמו הדברים הבאים לקראת יציאה לפיילוט:
 אבני דרך, ייעדים ומדדי הצלחה.1.
 גאנט פעילות מפורט לחודש פעילות ראשון וכן גאנט כללי להמשך פעילות.2.
 חלוקה לסעיפי תקציב בגובה המענק ותנאי פעימות מענק.3.
  קביעת ישיבת סטטוס לאחר חודש של פעילות.4.

 
 החל משלב זה צוות המיזם יספק עדכונים שוטפים לאיש הקשר מטעם המשרד הממשלתי על מנת לוודא○

 עמידה בייעדי הפעילות וחשיבה משותפת על שינויים בהתאם למסקנות העולות מן השטח.



 תקופת הזמן להוצאה לפועל של הפרויקט תחולק לחודש של הפעלה ראשונית ודיווח תוצאות, ולאחר מכן○
 6-9 חודשים של המשך הפעלה ודיווח תוצאות.

 המענק ינתן בשלושה מענקים, אלא אם כן בוועדת המענקים יוחלט על פעימות שונות:○
 פעימה ראשונה לאחר וועדת מענקים ובהתאם לאישור פירוט התקציב שיוגש בו: 150,000.

 פעימה שנייה לאחר תום חודש הפיילוט ובהתאם לדוח שיוגש ולאישור מצד איש הקשר2.

 המלווה: 50,000

 פעילה שלישית: במהלך 6-9 הפעלת המיזם בהתאם לייעד שיוגדר בישיבת ההתנעה3.

 בהתאם לדוח שיוגש ולאישור מצד איש הקשר המלווה: 50,000

 
 

 לוחות זמנים של "תכנית האתגר"
 

 Explore : קול קורא 0

  תשובות על הגשה ראשונה 7-15 ימים

 Extract : עבודה על הגשה שניה ומתן תשובות 21 יום

 התכנסות שלושת ועדות המענקים, אירוע ההכרזה וקיום פגישות ההתנעה 7-20 יום

  Expand : הוצאה לפועל של הפיילוטים למודלים החדשים בטווח הקצר 30 יום

6-9 
 חודשים

  המשך פעילות של המודל החדש

 
 *בשל מאפיניה הלא צפויים של תקופה זאת, צוות הכוורת שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים תוך עדכון כל

  הנוגעים בדבר.
 

 ההצעות יאספו עד ה-18.7 בשעה 23:00

 להגשה: כנסו למסמך המלווה בהתאם לאתגר
 

  אתגר העבודה. הזדמנויות תעסוקה גמישה מרחוק, בדגש חיבור מרכז פריפריה   (להרחבה)
 

 אתגר הקהילה. עבודה עם קהילות מקום באמצעים וירטואליים בשגרה ובחירום  (להרחבה)
 

 אתגר חינוך. למידה אפקטיבית תוך טיפוח השותפות בין הצוות החינוכי למשפחת התלמיד (להגשה)
 
 

 

https://www.hackaveret.org/employment
https://www.hackaveret.org/community
https://www.hackaveret.org/education

