
יזם חברתי! פיתחת תכנית מקומית לצמצום תופעת הבדידות בקרב בני נוער בסיכון אבל לא יודע איך 
להכניס אותה למערכת החינוך? מוביל מיזם שמסייע לעשרות אנשים עם מוגבלות להשתלב בתעסוקה 
אבל רוצה להשפיע על חייהם של אלפים בפריסה ארצית? עלית על מיזם טכנולוגי שמסייע למשפחות 

לצאת מהעוני אבל לא בטוח איך להפוך אותו לבר קיימא? מקומך איתנו! 

הארגונים המובילים, הגדולים והוותיקים ביותר בפיתוח שירותים חברתיים בישראל מאחדים כוחות 
וקוראים לך להצטרף לסיירת היזמים החברתיים של הכוורת - ההאב החברתי של ישראל.

יש לך מיזם שיכול לעשות שינוי אמיתי בחייהן של אוכלוסיות מוחלשות בישראל? 

תוכנית ההאצה של הכוורת נותנת לך את הכלים להגדיל את ההשפעה של המיזם שלך לכדי השפעה חברתית 
בקנה המידה הלאומי: תוכנית הכשרה איכותית לבניית מודל בר קיימא, ליווי של מנטורים ויועצים מומחים, 
לפיילוט  מימון  ואפשרות לקבלת  אישי  ליווי  איכותית,  ימות השבוע, רשת קשרים  לכל  מקום עבודה קבוע 
בסך של 200 אלף ₪. סל השירותים של התוכנית נשען על תמיכה של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי 
המעניקים נגישות לידע,  אנשי מקצוע מומחים לפיתוח שירותים חברתיים והבאתם לסקייל ממשלתי, חיבור 

לגופים ממשלתיים ואוכלוסיות היעד.

ההרשמה למחזור השלישי של ֹתכנית ההאצה פתוחה לכל יזם המוביל:
• מיזם העוסק בשיפור רווחתן של אוכלוסיות מוחלשות לרבות: ילדים ונוער בסיכון, קשישים, אנשים עם מוגבלויות 

ואוכולוסיות במעגל העוני ועוד.
• מיזם עם מודל חדשני- המייצר פתרון חדש או בעל רכיבים חדשניים לצרכי אוכלוסיות היעד.
רלוונטי למיזמים עסקיים, מיזמים שאינם למטרות רווח ולמיזמים עם או ללא רכיב טכנולוגי.

• מיזם בעלי התכנות ופוטנציאל שימוש גבוה לאורך זמן.
• מיזם חברתי שהשלים את שלבי הפיתוח הראשוניים הבאים:

הגדרת בעיה ברורה  .1 
 2. חזון מטרות, הצעת ערך ופתרון

 3 קהל יעד מוגדר וממוקד
 4 פירוט של מודל הפעלה ראשוני

 5 מיזם שהחל בביסוס המודל שלו בשטח ע"י - ביצוע מחקרי שוק ו/או קבוצות מיקוד בקרב קהל היעד ו/או ביסוס 
שיתופי פעולה ראשוניים.

לחץ כאן להרשמה

< נוכחות פיזית בימי התוכן של התכנית )ראשון ושלישי יומיים בשבוע. כ- 20 שעות שבועיות(
< קידום מוכח של המיזם מעבר לרמת הרעיון תנאי סף:

ומה הלאה? 
יזמים שיעברו לשלב הבא יזומנו ל"ספרינט":

סדנת יזמות מואצת בת יומיים שתתקים ב- 4-5.3.2020 
תשובות סופיות יתקבלו עד ה- 12.3.2020

פתיחת הֹתכנית ב- 26.3.2020
*למיזם עבור פיילוט, האורך כחצי שנה מתום המסלול

 )למיזמים נבחרים(

אל תבזזזזבזו זמן!
הרשמו לֹתכנית ההאצה של הכוורת!

סגירת הרשמה < 12.2.2020
במהלך תקופת ההרשמה נערוך ימי חשיפה

בתל אביב, בלוד, בחיפה ובבאר-שבע.
השארו מעודכנים בקבוצת הפייסבוק שלנו 

hackaveret@gmail.com למידע נוסף ויצירת קשר: כנסו לאתר, לדף הפייסבוק שלנו או כתבו לנו מייל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYWWSBqXhoS_MIRc7848_gCrtQiixRGt__9SyibF2URpmXg/viewform

