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Sign Now
תומר לוי

tomer.macro@gmail.com

המרחב  להנגשת  הבינלאומי  החברתי  סטארטאפ  הנו   Sign Now
שהנגשנו  לאחר  אנשים.   90,000,000 כ-  המונה  החירשים  לקהילת 
הישראלית,  הסימנים  לשפת  בישראל   2019 אירוויזיון  את  לראשונה 
נמצאים  אנו  בינלאומי.  חברתי  שינוי  ליצירת  קדימה  הפנים  עם  אנו 
את  תנגיש  אשר   Sign+ אפליקציית  של  מתקדמים  פיתוח  בשלבי 
ובלחיצת  זמן  בכל  מקום,  מכל  החירשים  לקהילת  הציבורי  המרחב 
אלגוריתם  אמת,  בזמן  ווידאו  שיחות  תיווך  באמצעות  זאת  כפתור. 
matching חכם בין האדם החירש למתורגמנית ומענה מקיף לכלל 
כותבים  אנחנו  המשלם.  והלקוח  המתורגמנית  החירש,  הצדדים: 

היסטוריה, עכשיו.

הקול שבפנים
אוריה מויאל

voiceover.israel@gmail.com

הקול שבפנים הינו שירות תמיכה ביתי למשפחות של צעירים במשבר 
נפשי. מודל ההתערבות האקולוגי שלנו מאפשר לעבור את המשבר 
הכוללת  תמיכה  מעטפת  עם  הטבעית,  בסביבה  והמשפחתי  האישי 
ולמשפחתו  לצעיר  לסייע  הוא  תפקידנו  ושיקום.  טיפול  דיאלוג, 
זו,  האופייניות לתקופה  ורמות הדחק  הוודאות  חוסר  להתמודד עם 
לפעול בדרך  ליציאה מהמשבר;  להם  תוך מציאת הדרך המתאימה 
אשפוזים  למנוע  וכבוד;  אמון  מתוך  משותפת  החלטות  קבלת  של 
פסיכיאטריים לא נחוצים, ולסייע לצעירים לשוב ולהשתלב במעגלי 

החיים.

הכירו את



STORIZ – עמותת תודעה
אדוה ברקוביץ'-רומנו

 

advaberko@gmail.com

STORIZ - לבחור איך הסטורי יגמר.
קומיקס  סיפורי  הכולל  דיגיטלי,  מיני  לחינוך  פלטפורמה 
אינטראקטיביים בהם המשתמש/ת מקבל/ת החלטות המשפיעות על 
תוכן הסיפור. הסיפורים מהווים כלי לרכישת ידע מהימן תוך התנסות 
בקבלת החלטות מחיי היום יום. הממשק כולל צ'ט אנונימי עם צוות 
שינוי  במטרה  המשתמשים/ות,  בין  דיון   המאפשר  ומרחב  מקצועי 

נורמות. 
וערבית,  עברית  דוברי   12-18 בגילאי  ונערים  נערות  היעד:  קהל 
לנוער  במסגרות  ישולב  הממשק  הפיילוט  בשלב  גילאית.  בהתאמה 

במצבי סיכון כחלק מפעילות קבוצתית.

COMPUMIT
איליה מיטין

 

info@compumit.com

מהנה  דיגיטלית  אורינות  למבוגרים  מאפשר   Commpumit מיזם 
ומתקדמת באמצעות קאוצ'ינג דיגיטלי מותאם אישית.

אנו נותנים ערך לארגונים בהם יש עובדים מבוגרים ומציעים את נסיוננו 
בהכשרת מיומנויות דיגיטליות לעובד על מנת לעודד פרודקטיביות 
ארגונית טובה יותר ועובדים מרוצים יותר ובעלי יכולת. כמו כן, אנו 
פונים לעובדים בגיל הפרישה ומציעים להם איכות חיים גבוהה יותר 
על ידי אימוץ הרגלי דיגיטל באופן הדרגתי תוך ליווי והעצמה אישית 

במטרה לאפשר להם התחלת זקנה פעילה ולמידה רציפה.
התהליך הינו אישי או קבוצתי ומאפשר פריצת דרך למבוגרים, שיפור 

יכולות אישיות ועליה באיכות החיים.

החויה היזרעאלית
נתנאל אפק 

 

Netanel@IzraEx.com
לכל אחד יש סיפור, הוא צריך רק את הבמה המתאימה לספר אותו. 
החוויה היזרעאלית עוזרת לאוכלוסיות בתת-ייצוג להשמיע את קולן 
ולספר את סיפורן לתיירים ובכך להרוויח תחושת גאווה ומשמעות, 
תיירנים  של  מקומית  לקהילה  שייכות  עצמי,  ובטחון  אישי  דימוי 
בתיירות  וממוקדות  ייעודיות  הכשרות  דרך  הכנסה.  תוספת  ואף 
וסטוריטלינג,  עסקי  פיתוח  תיירנות,  העצמה,  כלי  הנותנות  חברתית 
אנו מספקים את הכלים ליצירת מפגשים אנושיים אותנטיים מעוררי 
בהצלחה  יזרעאל  עמק  באזור  פועלת  היזרעאלית  החוויה  השראה. 

מרובה ומבקשת להרחיב את המיזם המקומי למודל ארצי.

ווסטה צגה
ישיטו שמואל 

 

wustetsega@gmail.com

תרבות  מותאמת  לפסיכותרפיה  מרכז  הינו  צגה"  "ווסטה  מרכז 
קלינית ומחקר  פרקטיקה  ידע,  גוף  יהווה  המרכז  משתנה.  במציאות 
בתחום הטיפול המשולב בין הרפואה המערבית לרפואה המסורתית 
-מסורתי. הגישה  אתני  מרקע תרבותי  המגיעות  לאוכלוסיות 
בקרב  עצמה  את  הוכיחה  כבר  המגשרת  הייחודית  הטיפולית 
הנפש,  בריאות  שירותי  לקבלת  בפנייתם  אתיופיה.  מטופלים יוצאי 
נתקלים בני הקהילה ב"קצר תקשורתי תרבותי", אשר גורם לשגיאות 
באבחון ולטיפול לא מתאים ואף מזיק. תופעה זו גורמת ליצירת חוסר 
אמון ואף סירוב בקרב בני הקהילה לקבלת טיפול במערכת בריאות 
ולפתח מענה חדש  זו,  הנפש. המרכז שואף להתמודד עם מורכבות 
ויתן  בארץ  הממסדיים  בשירותים  יוטמע  בשאיפה  אשר  ואפקטיבי 
מענה בנושא. המרכז פועל בשיתוף חממת מחקר והכשרה "נבט" של 

האוניברסיטה העברית.



MemoApp ֶממוַֹאְפ
אסנת ורוני אפשטיין

 

memoapp.mail@gmail.com

)תקשורת   TeleCare-ה בתחום  חלוצה  היא   MemoApp ֶממֹוַאְפ 
אשר  מלאכותית'  'קוגניציה  מערכת  ומפתחת  טיפולית(  דיגיטלית 
מרחוק  לסייע  מטפלים  מקצוע  אנשי  ו/או  משפחה  לבני  מאפשרת 
לאוכלוסייה הולכת וגדלה של אנשים הסובלים מדמנציה, אלצהיימר 
ולהיות פעילים  ולעזור להם להמשיך לתפקד  ירידה קוגניטיבית  או 
המערכת  ויעילה.  בטוחה  בצורה  היום  שעות  כל  לאורך  ועצמאיים 
משלימה באופן רציף את המידע הפרסונלי החסר לאותה אוכלוסייה 
המותקן  גדול  מידע  מסך  גבי  על  מונגשת  בצורה  להם  מוצג  והוא 
בדירתם במקום מרכזי ובולט. המידע מכיל תאריך ושעה, תזכורות, 
יום, אירועים חשובים, ביקורים, דרישות שלום ומגוון  פעילות וסדר 
ועוד.  וידאו קצרים, תמונות  סרטוני  מוסיקה,  כגון  חושית  חוויה  של 
המערכת מותאמת לאנשים מאותגרי טכנולוגיה ואינה מצריכה תפעול 

מצדם ואף מאפשרת שיחת וידאו ללא מגע יד. 

עמותת ניצן- חוות נוער טיפולית
יהונתן קם 

 

nitzan.npo@gmail.com

עמותת ניצן - כל גרעין שיקבל אור ומים )יובל( יוכל לפרוח )ע"ר(. 
הוקמה לזכר חברים יקרים מהצוות ביחידת אגוז: יובל דגן ואור אסרף. 
אנו מפעילים חוות נוער טיפולית, לטובת חיזוק ההתמדה בקרב נערים 
המצויים במסגרות חוץ ביתיות. העבודה הטיפולית והחינוכית בחווה 
מתבצעות באמצעות עבודה ב'מרחב חווה' ובאמצעות 'שטח ואתגר' 
ככלים טיפוליים. בחווה אנו עובדים עם בני נוער המגלים ריגרסיה, 
ומצויים לפני נשירה ממסגרות חוץ ביתיות. קליטתם בחווה לתהליך 
טיפולי אינטנסיבי בתנאיי פנימייה במטרה שישובו אל המוסד להמשך 

תהליך.

BeduInTech
עומר אלקרינאוי 

 

omaralkrinawi90@hotmail.com

הטכנולוגיה  בתחום  הפערים  לצמצום  שנועד  טיכנלוגי  חינוכי  מיזם 
והדיגיטל בין החברה הישראלית לאוכלוסייה הבדואית בדרום דרך 
בין  בדואים  ספר  בית  לתלמידי  תוכן  מותאמות  סדנאות  העברת 
הכיתות ט עד יב, הסדנאות יועברו לתלמידים בתוך הבית ספר עצמו 
דרך מהנדסי תוכנה בדואים שגויסו למיזם וישמשו גם כמודל לחיקוי 
לאותם תלמידים. בנוסף מיזם BeduInTech מעביר סדנאות הגברת 
מודעות להוריהם של התלמידים וגם לוקח את התלמידים לימי סיור 

בחברות הייטק שונות בישראל. 

בבא-דע
מיכל איבגי

 

babada.michal@gmail.com

בחברה  א-ט  בכיתות  לתלמידים  המציעה  עמותה  הינה  בבא-דע 
 .)STEM( החרדית, חשיפה משמעותית וחווייתית בתחום המדעים

בתוכנית השנתית אנו מעניקים לבנים ולבנות התנסות בעבודת חקר, 
ערכים  הנחלת  בתוכנית  משלבים  אנו  וחדשנות.  מייקינג  רובוטיקה, 
עבודת  עצמאית,  למידה  יכולת   :21 ה-  למאה  רלבנטיים  ומיומנויות 
תכנות,  בעיות,  פתרון  העצמית,  המסוגלות  תפיסת  חיזוק  צוות, 
היכרות עם תחומי ידע חדשים ותרומה לקהילה. בתוכנית משולבים 
המקורות והערכים היהודיים, בדרך ייחודית זו אנו מחברים בין עבר, 

הווה ועתיד.  
התוכנית פועלת מזה 5 שנים, השתתפו בה מעל 1400 ילדים ממעל- 

20 בתי ספר ב- 9 ריכוזים חרדים בארץ.



ADUP
אביחי קרדוזו טננבאום וחן ברקת

 

 avichaicardo@gmail.com

ארגונים חברתיים עסוקים באופן קבוע בהישרדות כלכלית ובהישענות 
על פילנתרופיה לצורך קיום פעילותם. אדאפ )AdUp( היא אפליקציה 
שהיא רשת חברתית שתאפשר מצד אחד, למשתמשים לצבור ולתרום 
שני תסייע  ומצד  לליבם,  רווחי פרסום למטרות חברתיות הקרובות 

לארגוני המגזר השלישי לחזק את הקשר עם הקהלים שלהם.
לארגוני  פיננסית  איתנות  המייצר  כלכלי  צמיחה  מנוע  תהווה  אדאפ 
המגזר השלישי, מקטין את התלות בפילנתרופיה ומגדיל את עצמאות 
הארגונים לקדם את עצמם. אדאפ הינה יוזמה חברתית ללא מטרות 

רווח.

 VOLEN וולן
אסף ויואב חזקיהו 

assaf.hizki@gmail.com

בעולם  מהפכה  לעשות  שמטרתו  חברתי  מיזם  הינו   VOLEN - וולן 
ההתנדבות בישראל. רשת חברתית מבוססת אפליקציה, המקשרת בין 
יוצרי התנדבות )עמותות, ארגונים ומשתמשים פרטיים( לבין אנשים 
המעוניינים להתנדב, תוך התמקדות בחווית המשתמש. 63% ממספר 
הלא מתנדבים בישראל בוחרים שלא להתנדב משום ש"אין להם לאן 
לפנות". מספר זה מוערך בכ-3 מיליון אזרחים! בעזרת יצירת פרופיל 
אישי ומידע נוסף, פיתחנו אלגוריתם המציע למתנדב את ההתנדבויות 
הפלטפורמה  בנוסף,  עבורו.  ביותר  הגבוהים  ההתאמה  אחוזי  עם 

מספקת כלי לניהול אירועי ההתנדבות עבור ארגונים ועמותות.

סנאפ המרכז החברתי לצילום
ליאור וינברגר, עידן אסלן,
מאיה סגל וקארין גרינברג

 

Snap.br7@gmail.com

סנאפ המרכז החברתי לצילום הוא עסק חברתי המספק שירותי צילום 
מקצועיים למגזר העסקי ולמגזר הפרטי ומשלב בין שורותיו צלמים 
כמעטפת  פועל  שלנו  המקום   .)21+( העבודה  בגיל  מוגבלויות  עם 
המרכזת במקום אחד הכשרה מקצועית, ליווי ותעסוקה, ושילוב בוגרי 
ובצילומים  באירועים  כצלמים  המנוסים  הצלמים  עם  יחד  התוכנית 

עסקיים, כמדריכים בסדנאות צילום וכמרצים.  
מטרת המרכז היא להעסיק כמה שיותר צלמים עם מוגבלויות שעברו 
ויציב  פורה  עבודה  מערך  עבורם  וליצור  מקצועית  הכשרה  בסנאפ 

מתוך חופש בחירה ומיצוי עצמי.   
ותומכת  החברתית  העשייה  המשך  את  מקדמת  שירותינו  קבלת 

בהשגת מטרותינו לשיפור פני החברה.

הכשרות על הקשת
אלה אמסט ואלישע אלכסנדר

 

 ceo@maavarim.org

אנשים  שירות,  נותני  בקרב  רלוונטי  בידע  נרחב  מחסור  בעקבות 
רבים על הקשת הטרנסית סובלים מיחס לא הולם ומאפליה בתחומים 
נמנעו  ו-44%  מועסקים,  לא  בישראל  מהטרנסג'נדרים   32% שונים. 
מלגשת לטיפול רפואי בשל חשש מטרנספוביה. המיזם יפתח מערך 
הכשרות דיגיטלי אשר יאפשר גישה נוחה, זולה, מודולרית והמונית 
יותר לתוכן אותו אנו מעבירים. אנו מאמינים שהשינוי יתבטא בצניחה 
באחוזי  ובעלייה  רפואי,  טיפול  ובקבלת  בהעסקה  האפליה  באחוזי 
ההעסקה, הבריאות הפיזית והנפשית, והרווחה הכללית בקרב הקשת 

הטרנסית בישראל.



KITEPRIDE
אורי שניצר, ג'קלין אשכנזי,

מתי וטאבה אופלינגר 
 

  ori@kitepride.com

וטבאה אופליגר.  ידי מתי  הינו עסק חברתי שהוקם על  קייט-פרייד 
תעסוקה  דרך  והעצמה  רכים  כלים  רכישת  הכשרה,  מספק  המיזם 
לנשים וגברים נפגעי זנות וסחר בבני- אדם. העסק הוקם בשנת 2016 
כמענה ל-14,000 אנשים אשר כלואים במעגל הזנות וסחר בבני אדם 

בארץ כאפשרות לתעסוקה )לרב( ראשונית מחוץ למעגל הזנות.
והעשרה  הכשרה  תמיכה,  מקבלות  במיזם  לעבוד  שבאות  הנשים   
לשוק  הכרחיות  רכות  ומיומנויות  כלים  ורכישות  תעסוקה  מוכוונת 
ממוחזרים  טקסטילים  ולתפור  לעצב  לומדות  הן  הפתוח.  התעסוקה 
באיכות  תיקים  מהם  ומכינות  וקייט,  יאכטה  מפרשי  מצנחים,  כגון, 
סיפק מעל  2019 המיזם  ובעולם. בשנת  נמכרים בארץ  גבוהה אשר 
טקסטיל  של  מ"ר   11,000 מעל  מחזר  תעסוקה,  של  שעות   10,000

ונמכרו מעל 10,000 תיקים בעולם.                                       
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