
 
 

 
 

 

17.11.2020 
 נפוצות לשאלות מענה מסמך

 רב,  שלום
  פרטניות רבות,  שאלות קיבלנו בישראל, התעסוקה  פני  את לחלוטין  שישנו יוזמות להגיש ליזמים.ות הקריאה  פרסום מאז

  פנייה לכל והתשובות. השאלות עיקרי את  זה במסמך סיכמנו  המגישים,  לכלל ושווה כולל  מענה  לספק  מנת על וכלליות.
 .info@israelmofet.org.il במייל: המיזם למטה  לפנות ניתן  נוספת

 
 מהי מטרתו של הסרטון? ופס ללא סרטון, האם ניתן לערוך את ההגשה ולהוסיף אחד?במידה והגשתי ט .1

 
  ללא יוזמה כה עד והוגשה במידה המוגשות.  היוזמות  כלל עבור הבא,  הסינון  לשלב למעבר  סף תנאי היא סרטון הגשת
  המוגשת  והיוזמה היזם.ת  של עצמית הצגה   הכולל היותר  לכל דקות 2 בן לסרטון  קישור לשלוח  ניתן ,לטופס מצורף סרטון

  ולחברי לנו  לאפשר הוא ההגשה סרטון של מטרתו .22.11.2020  עד אפשרית ההגשה .info@israelmofet.org.il למייל:
  את  בסרטון לראות מצפים אנו .מידי ומפורט  ערוך בסרטון  צורך אין היוזמות. שמאחורי הפנים  את להכיר ההשקעות  ועדת

  ישיר  באופן בישראל  בית משקי של חוסנם  על ההשפעה  היקף  עונה, עליה  צורך היוזמה,  תיאור אישי,  רקע הבאים:  הפרטים
 להצליח.   כדי ות/צריכים  ן/אתם מה עקיף, או
 
 כיצד מתבצעת מדידת האימפקט של יוזמה, לפי מדד החוסן של "מדינה למופת"?  .2
 

 באמצעות הבית משקי על  שונות התערבויות של השפעתן את למדוד  המאפשר  דרך ופורץ חדשני כלי  הינו החוסן מדד
  להתייחס יש ההגשה, בעת  .ההתערבות של ההשפעה  מידת את למדוד מנת על  רלוונטיים בית  למשקי  יופץ השאלון שאלון.

  נוספות  דרכים גם להציע ניתן  .החוסן מדד  של הקריטריונים  פי על היעד קהל על  להשפיע צפויה  היוזמה  בו לאופן בהרחבה
  .היוזמה של האימפקט למדידת

 
 האם הסכום המוצע ליוזמות הזוכות הינו הלוואה, מענק או השקעה? .3
 

  עסוקההת  תחום על  השפעה  להן שיש ככל ,רווח כוונת ללא  וליוזמות עסקיות  ליוזמות  לסייע נועד למופת"  "מדינה מיזם
 למשקיע.   היזם.ית בין ההשקעות ועדת  במסגרת ויוחלט ומטרותיה החברה מאופי נגזר  הכספי הסיוע  מודל ישראל.  במדינת

 
 כיצד ניתן להגן על קניין רוחני, זכויות יוצרים וסודיות כאשר מגישים יוזמה?  .4
 

  להשפיע  שניתן ככל להן ולסייע ,רביות והאיכותיות  הטובות היוזמות את  לאתר למטרה לעצמו שם למופת"  "מדינה מיזם
  ויחידה אחת היא .המוגשות ליוזמות  בנוגע ומפורטים מדויקים פרטים מהמגישים מבקשים אנו  כך, לשם ישראל. מדינת על

  לפרט מציעים אנו מוחלטת, סודיות  להבטיח  יהיה  ניתן לא  שלצערנו אף  על שינוי. ולחולל להצליח  שלכם למיזמים סיוע -
 . במייל אלינו  לפנות ניתן  ,חריגים  פרטניים במקרים המוצעת. היוזמה  את טובה בצורה להכיר שנוכל מנת על  הניתן ככל

 
 ותר מזו שאתם מציעים? האם תוכלו לסייע לי בגיוס השקעה גדולה י .5
 

  המשקיע.ה  בין שיקבעו ליעדים הגעה לטובת   ,בודדת ליוזמה $250K עד  של כספית תמיכה  מציע למופת"  "מדינה מיזם

 .יוזמה הצלחת לטובת נוסף  סכום בגיוס לסייע לנכון  יימצאו  ההשקעות  ועדת  וחברי  ייתכן לעיל, האמור לצד  ליזמ.ית.

 
 שמגישים יוזמה? מה חשוב לדעת לפני  .6

 
 :הבאים  בחומרים לעיין בחום ממליצים אנו   יוזמה,  גשתה לפני 

 מסמך ההכוונה להגשה  .א
המציג את תמונת המצב הנוכחית בשוק התעסוקה, את המגמות והתחזיות לעתיד ואת התובנות של קהילת  מסמך המחקר המלא  .ב

י להגיע לעתיד הרצוי וכן ולהתעמק בתמונת העתיד המלאה ובפירוט האתגרים 'מדינה למופת' לגבי הצעדים שיש לנקוט בכד
 המופיעים במסמך זה

כלי חדשני, שפותח על ידי "צוות מדד החוסן": ד"ר דנה הלר, יובל סמט ונירית גדסי, במסגרת פעילות מיזם 'מדינה  – מדד החוסן . ג
 .תעסוקתי של משקי הבית-, על מנת להעריך את החוסן הכלכלי למופת'

 חשיפת אסטרטגיית ההשקעות של 'מדינה למופת' -בוובינר  לצפותמומלץ  .ד
 

 ק התעסוקה מתאימות לאתגרי "מדינה למופת"?האם יוזמות העוסקות בשילוב אוכלוסיות בשו  .7
 

  למופת" "מדינה של התעסוקה אתגרי  שלושת מתוך  האישי, לאתגר הולם התעסוקה  בשוק אוכלוסיות מגוון שילוב כמובן.
 . להגשה ההכוונה מסמךב  המפורטות  האימפקט  היקף  דרישות על  עונה שהיוזמה לוודא יש זאת, עם (.לקריאה)
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 על משקי בית,  שלה  האם יש טעם להגיש יוזמה שלא ניתן למדוד את האימפקט הישיר .8
 אלא על גורמים אחרים )כמו עסקים וחברות, למשל(? 

 
  המפנה  נקודת הוא הבית משקי של תעסוקתי-הכלכלי  חוסנם וכי   תושביה מחוסן נבנה   מדינה, של חוסנה כי בוריםס אנו

  בעלות ביוזמות תומך למופת"  "מדינה מיזם כן, על ישראל.  מדינת  תושבי כלל של חייהם איכות  על הרחוק  בטווח שתשפיע
 את  למדוד יהיה  שקשה מציאות, משנות יוזמות  ישנןש  מבינים אנו זאת, עם  הבית. משקי על  ומדידה  ישירה  השפעה

  למדידת אחרות  דרכים ולהציע  ההגשה בכתיבת לכך להתייחס  מוזמנים אתם מידי. באופן הבית  משקי על הישירה  השפעתן
 היוזמה. של האימפקט 

 
 

 בהצלחה, 
 

 למופת"  "מדינה  צוות
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

  הקורא הקול מפרסם מצד  כלשהי התחייבות ליצור  כדי הקורא   הקול במסגרת המידע במסירת אין כי ידוע *
 במסגרת זמותביו להשקיע  או לתמוך לבחון לרבות כלשהי, בדרך פעולה  המגיש.ה עם לשתף בו הקשורים והמשקיעים

 זה  בעניין טענה כל תהיה ולא ואין  הקורא,  הקול


