
באוגוסט 2020 יצא לדרך ספרינט התעסוקה של מיזם "מדינה למופת".
יותר מ-300 יוזמות הגישו את מועמדותן, התקבלו יוזמות פורצות דרך, 

יצירתיות ומעוררות השראה, שמציעות פתרונות מגוונים להתמודדות עם 
משבר התעסוקה ולשיפור כלכלת ישראל.

לאחר 3 שלבי מיון קפדניים, התכנסה ועדת ההשקעות של "מדינה למופת", 
בחנה לעומק את היוזמות שהגיעו לגמר,

לאחר שקלול הקריטריונים נבחרו 5 היוזמות הזוכות:

נוסדה על ידי מיה הובר ומור פנפיל, ופועלת בתחום 
ההשמה של אוכלוסיות מודרות, על מנת להעניק 

הזדמנות שווה לעבודה עבור כל מועמדת ומועמד. 
הפלטפורמה מספקת למועמדים מבחנים סימולטורים 
חכמים, עורכת ניתוח מעמיק של ביצועיהם, ומספקת 
מדד התאמה אובייקטיבי, מכליל ושקוף עבור מחפשי 

העבודה והמעסיקים. Skillset תפעל להפחתת 
אבטלה, קידום חוסן אישי וכלכלי, ושילובן של 

מיה הובר ומור פנפיל, Skillsetהאוכלוסיות המודרות בשוק התעסוקה. 

נוסדה מתוך חיבור בין אמירה קאסם מנצרת וחני 
סבג מבני ברק, בכדי להתמודד עם בעיית התעסוקה 

 Job360 .הדומה בשני מגזרים שונים; החרדי והערבי
מציעה לווי קבוצתי ואישי לפיתוח מסוגלות תעסוקתית, 

בעזרת טכנולוגיות מתקדמות כגון סימולציה ומציאות 
מדומה )VR(, תוך הנגשה והתאמה לאורח החיים 
במגזרים השונים. היוזמה פועלת להעלאת שיעור 

המשולבים בתעסוקה איכותית, ולהעלאת המוטיבציה 
של המעסיקים לגיוס והכשרת עובדים חדשים 

ממגזרים אלה. Job360 חני סבג ואמירה קאסם

ספרינט התעסוקה
5 היוזמות הזוכות 
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נוסדה בידי בן לוריא, במטרה לסייע לעצמאים 
ופרילנסים בישראל בתחילת דרכם, ולתת מענה לקושי 
 Worqly .הבירוקרטי והפיננסי במעבר לעבודה שכזאת
עוזרת להסיר את חסמי הכניסה לעצמאות תעסוקתית, 

לשלב אלפים בכל שנה במעגל התעסוקה, ולוודא כי 
בן לוריא, Worqlyעצמאים יפרישו בקביעות סכומי כסף לפנסיה ולחסכון.

נוסדה בידי קבוצה של יזמים צעירים, אדם ברקת, 
שחר מדינה, נועם צוברי וניר דוד, במטרה לייצר ממשק 

נוח ומהיר, שיעניק פתרון בתחום תעסוקת הצעירים 
בישראל. מאז הקמתה, הפכה היוזמה לפלטפורמה 

דיגיטלית פופולרית, העוזרת למיליוני אזרחים במדינה 
למצוא את מקום העבודה הבא שלהם בקלות. סחבק 
שואפת להתתרחב ולהקנות גם להם את ההזדמנויות 
המתאימות להשתלבות בשוק התעסוקה, ולבנות את 

דור התעסוקה הבא של ישראל. אדם ברקת, נועם צוברי, סחבק

נוסדה בידי נהוראי עפרי, ירון בלוך ועמית כוכבי במטרה 
לסייע לכמה שיותר מבקשי עבודה לצלוח את השינויים 

הדרמטיים והאתגרים בשוק העבודה החדש, על ידי 
יצירת מסלול פיתוח קריירה אישי, שכולל את כל 

התחנות החשובות ביותר בכדי להגיע ליעד התעסוקתי 
של מבקשי העבודה. הפלטפורמה של Skillsup עושה 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ומאפשרת למשתמשים 
רבים לקבל הכוונה מקצועית, הכשרה מותאמת אישית, 

וכלים שיחזקו את היכולת שלהם להתקבל למשרה. Skillsup ירון בלוך, נהוראי עפרי, ועמית כוכבי

אנו מברכים את הזוכות והזוכים
ונרגשים להמשיך ללוות אותם.ן בהמשך הדרך!
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