


פעילות הכוורת נתמכת בנדיבות
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לוטם סגל
מנהלת קהילה

lotemse@jdc.org

פולה ברקן
מנהלת פיתוח מיזמים
polinaba@jdc.org

אוריה לין
מנהל הכוורת

uriaLi@jdc.org

גילי סוארי
מנהלת מקצועית
gilisw@jdc.org

טליה דנינו
מנהלת תפעול

talyaE@jdc.org



Sign Now
תומר לוי

tomer.macro@gmail.com

Sign Now הנו סטארטפ חברתי בינלאומי להנגשת המרחב לקהילה 
הבינלאומית של החירשים וכבדי השמיעה המונה כ- 466,000,000 
היא  מבניהן  והבולטת  בישראל  רבות  הצלחות  רשם  המיזם  אנשים. 
הנגשת תחרות האורווזיון לשפת הסימנים לראשונה ב- 2019. כעת 
שואף  המיזם  בינלאומי.  חברתי  שינוי  ליצירת  קדימה  פנים  עם  אנו 
כלים  שני  באמצעות  הסימנים  לשפות  הנגישות  לתאגיד  להפוך 
אירועי  הנגשת  באמצעות  בינלאומית  מודעות  העלאת  א.  עיקריים: 
ענק כגון: האירוויזיון, האולימפיאדה, ליגת האלופות והסופרבול. ב. 
פיתוח אפליקציה שמנגישה את המרחב בזמן אמת באמצעות תיווך 

מתורגמנים.יות לשפות הסימנים בשיחות ווידאו.
!Let the games begin! Sign Now

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



נקודת מפנה – עמותת תודעה
אדוה ברקוביץ'-רומנו

 

advaberko@gmail.com

עמותת תודעה פועלת משנת 2002 למען צמצום צריכת זנות ומניעת 
הנגישות  את  להרחיב  מבקש  מפנה"  "נקודת  מיזם  מינית.  אלימות 
לחינוך מיני של נערים ונערות באמצעים טכנולוגיים במטרה להקנות 
ידע, לשנות תפיסות ועמדות ובאמצעות כך לצמצם אלימות מינית. 
הממשק כולל טריינר וובינרי המוצג כקומיקס ומפגיש את המשתמש/ת 
עם מגוון החלטות מחיי היומיום. הסיפור מתקדם בהתאם להחלטות 

של המשתמש/ת, כשבסופו המערכת משקפת משוב על התהליך.

COMPUMIT
איליה מיטין

 

info@compumit.com

באמצעות  ותיקים  לאזרחים  הטכנולוגיה  את  מנגיש   COMPUMIT
)קואוצ'ינג(,  האישי  האימון  עולם  על  נשענות  אשר  מוכחות  שיטות 
פסיכולוגיה חיובית, גרונטולוגיה וגרוגוגיה. בעזרת מפגשים פרטניים 
ארוכים, טכנולוגיה מותאמת, תמיכה מרחוק, הנגשת מוצרים חדשניים, 

קהילה תומכת ולמידה מקוונת.

החוויה היזרעלית
נתנאל אפק 

 

IzraelXperience@gmail.com

לכל אחד יש סיפור, הוא צריך רק אל הבמה המתאימה לספר אותו. 
סיפורן  לאוכלוסיות מוחלשות לספר את  עוזרת  היזרעאלית  החוויה 
ומשמעות,  גאווה  תחושת  הכנסה,  תוספת  להרוויח  ובכך  לתיירים 

דימוי אישי ובטחון עצמי, ושייכות לקהילה מקומית של תיירנים.
חברתית  בתיירות  וממוקדות  ייעודיות  הכשרות  דרך  קורה  זה  כל 
שבסופן  וסטוריטלינג,  עסקי  פיתוח  תיירנות,  העצמה,  כלי  הנותנות 
אנו מתווכים בינם לבין קבוצות תיירים המחפשות מפגשים אנושיים 
העמק  במגדל  כיום  פועלת  היזרעאלית  החוויה  השראה.  מעוררי 

בהצלחה מרובה ופועלת על הרחבת המיזם למודל ארצי.

ווסטה צגה
ישיטו שמואל 

 

wustetsega@gmail.com

לקהילות  תרבות  מותאמת  לפסיכותרפיה  מרכז  חל"צ  צגה  ווסטה 
יוצאי  הינם  השיטה  כפיילוט  הראשוני  היעד  קהל  בישראל.  אתניות 
אתיופיה בישראל. חזון המרכז הוא לתת מענה מתאים באבחון וטיפול 
נפשי ע"י הכשרת מאבחנים ומטפלים מערבים, לצד חשיפת המטופלים 
לגישה שמציעה שילוב בין הטיפול המסורתי של כל קהילה לטיפול 
לגישה  והערכה  מחקר   . הציבוריות  במערכות  הקיים  הקונבנציונלי 

בחסות 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.  עמותת ניצן- חוות נוער טיפולית
יהונתן קם 

 

nitzan.npo@gmail.com

עמותת ניצן - כל גרעין שיקבל אור ומים )יובל( יוכל לפרוח )ע"ר(. 
ואור  דגן  יובל  אגוז:  ביחידת  מהצוות  יקרים  חברים  לזכר  הוקמה 
אסרף. אנו מפעילים חוות נוער טיפולית, לטובת- צמצום נשירה בקרב 
מסגרות חוץ ביתיות. העבודה החינוכית והשיקומית בחווה מתבצעת 
אנו  בחווה  טיפולי.  ככלי  ו'מדבר'  חווה'  ב'מרחב  עבודה  באמצעות 
עובדים עם בני נוער המגלים רגרסיה, ומצויים לפני נשירה במסגרות 
אינטנסיבי  טיפולי-שיקומי  לתהליך  בחווה  קליטתם  ביתיות.  חוץ 

בתנאיי פנימייה במטרה שישובו אל המוסד להמשך תהליך.

חינוך למען עבודה עתידית
עומר אלקרינאוי 

 

omaralkrinawi90@hotmail.com

"חינוך למען עבודה עתידית" הוא מיזם שנועד לצמצם את הפערים 
בתחום  הישראלית  לחברה  הבדואית  האוכלוסייה  בין  האדירים 
ההייטק באמצעות מהנדסי תוכנה בדואים המשמשים לתלמידי בתי 
גיל  לכל  מותאמים  וחוגים  סדנאות  מעבירים  לחיקוי,  מודל  הספר 
וגיל ולהוריהם על מנת להגביר את המודעות אצל כלל האוכלוסייה 
ישיר על העלאת כמות הסטודנטים  ישפיע באופן  הבדואית. המיזם 
שהיא  ההייטק  בחברות  הבדואים  והעובדים  באקדמיה  הבדואים 

נמוכה באופן חריג עד כה. 

בבא-דע
מיכל איבגי

 

babada.michal@gmail.com

וטכנולוגיה  למדע  חשיפה  לקדם  כדי  נוסדה  בבא-דע  עמותת 
המשנים  טכנולוגיים  שינויים  של  בעידן  החרדי.   המגזר  ילדי  בקרב 
כאתגר  אלו  שינויים  חווה  החרדי  הציבור  והתעסוקה,  הכלכלה  את 
אורח  לשמר  חפץ  הוא  החידושים,  והטמעת  הסתגלות  לצד  כפול. 
חיים הדוגל בערכי התורה כערכים עליונים. בבא-דע מעניקה לבנים 
ולבנות במגזר התנסות בעבודת חקר, רובוטיקה, מייקינג וחדשנות. 
עצמי,  בטחון   :21 ה-  למאה  רלבנטיים  ערכים  הנחלת  משלבים  אנו 
כולה  התוכנית  לקהילה.  ותרומה  יצירתיות  צוות,  עבודת  איטרציה, 
מבוססת על חיבור למקורות היהודים ולערכים היקרים המצויים בהם 

ומחברת בדרך ייחודית בין עבר, הווה ועתיד.



Living in
ג'ני גורין ואלכס שנירמן 

 

jenny@theliving.in

הקהילה  לבין  חדשים  עולים  בין  המחברת  זירה  הינה   Living In
המקומית ומסייעת לעולים להתיישב בארץ. מצד אחד יש את היועצים, 
אנשים כמונו שעברו לאחרונה לישראל וצברו ניסיון בתחומים שונים 
ומהצד השני של המערכת עולה חדש אשר שולח בקשה לייעוץ. אנחנו 
מוצאים לו יועץ מתאים שעוזר ומסביר טלפונית כיצד להתמודד עם 
רישום  עבודה,  מקום  מציאת  כגון  החדשה  במדינה  אתגרים  מגוון 
ילדים לגנים ובית הספר, המלצה על עיר מגורים, כיצד ללמוד עברית 

והתלבטויות רבות נוספות המלוות את העולה בשעת העלייה. 

KITEPRIDE
אורי שניצר, ג'קלין אשכנזי,

מתי וטאבה אופלינגר 
 

  ori@kitepride.com

קייט-פרייד הינו עסק חברתי שהוקם על ידי מתי וטבאה אופלינגר. 
המיזם מספק תעסוקה, תמיכה והעצמה ארוכת טווח לנשים וגברים 
נפגעי זנות וסחר בבני-אדם. אנו ממחזרים מפרשים, מצנחים וקייטים 
אצלנו  עובדות  אשר  הנשים  מסוגם.  יחידים  תיקים  מהם  ומייצרים 
אנו  בנוסף  העסק.  של  המניע  הכוח  והן  ולתפור,  לעצב  לומדות 
מעמידים לרשות הנשים קרן מענקים לטובת לימודים, טיפול רפואי, 
וייעוץ. המיזם קיים מזה שנתיים. ב-2019 סיפקנו מעל 10,000 שעות 
ומכרנו  רבוע של טקסטיל,  11,000 מטר  של תעסוקה, מחזרנו מעל 

מעל 10,000 תיקים בעולם.                                         

ADUP
אביחי קרדוזו טננבאום וחן ברקת

 

 avichaicardo@gmail.com

דמיינו שהייתם יכולים לתרום כסף, בלי להוציא שקל - זה בדיוק מה 
שאנחנו עושים. "אדאפ"  AdUp  היא אפליקציה חברתית המאפשרת 
שהוא  חברתיות  למטרות  המשתמש  של  הפרסום  רווחי  את  לתרום 
בוחר. עם שיתוף פעולה רחב של שניות בודדות האפליקציה מסוגלת 
לייצר מאות אלפי שקלים שילכו לתרומה. הפלטפורמה תהווה במה 
שוטף,  באופן  שלהם  הקהלים  עם  בקשר  להיות  חברתיים  לארגונים 
ולגייס  קהלים  לרתום  קיימים,  פרויקטים  של  התקדמות  על  לעדכן 

כסף לפרויקטים חדשים.

 VOLEN וולן
אסף ויואב חזקיהו 

assaf.hizki@gmail.com

בעולם  מהפכה  לעשות  שמטרתו  חברתי  מיזם  הינו   VOLEN
המקשרת  אפליקציה,  מבוססת  חברתית  רשת  בישראל.  ההתנדבות 
לבין  פרטיים(  ומשתמשים  ארגונים  )עמותות,  התנדבות  יוצרי  בין 
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 עם אחוזי ההתאמה הגבוהים ביותר עבורו. בנוסף, 
ארגונים  עבור  ההתנדבות  אירועי  לניהול  כלי  מספקת  הפלטפורמה 

ועמותות.



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

 

Snap.br7@gmail.com

סנאפ המרכז החברתי לצילום הינו סטודיו מקצועי לצילום המספק 
צילום  סדנאות  ומעביר  ועסקיים  פרטיים  ללקוחות  שירותים 
לאוכלוסיות שונות, אשר חרט על דגלו להכשיר ולשלב תעסוקתית 
את  להפוך  השואפים  גבוהה,  תפקוד  ברמת  מוגבלויות  עם  אנשים 
הצילום למקצוע. כמו כן, סנאפ משמש כמרכז חברתי פעיל המקיים 
בחברה  שונות  אוכלוסיות  בין  ומחבר  מפגיש  קהילתיים,  אירועים 

באמצעות עדשת המצלמה. 

מערך דיגיטלי לכשירות מגדרית
כלפי הקשת הטרנסית

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.



  hackaveret - הכוורת
www.hackaveret.org
hackaveret@gmail.com


