
 
 

 
 

 

1.2022.129 
 נפוצות  לשאלות מענה מסמך

 
 רב, שלום

 רבות, שאלות  להעלות ועלול מורכב הינו בישראל והקהילתי הנפשי החוסן  פני את שישנו ליוזמות לקריאה ההגשה תהליך
 לכל והתשובות. השאלות עיקרי את זה במסמך סיכמנו המגישים, לכלל ושווה כולל מענה לספק מנת על וכלליות. פרטניות

 . info@israelmofet.org.il במייל: המיזם למטה לפנות ניתן  נוספת פנייה
 

 לשאלות: רעיונות
 
 
 

 ליינים החשובים בהגשה? -מהם הדד .1
 

 23:00בשעה  25.01.22ליין להגשת היוזמות:   –דד 
 8.2החזרת תשובות עד ה 

 28.02ליין הגשת מצגות משקיעים )חלק ב'(:  –דד 
 15.3החזרת תשובות עד ה 

 
 מסמך הכוונה ליוזמותלתהליך ההגשה המלא יש לעיין ב

 
 

 
 מהי מטרתו של הסרטון? במידה והגשתי טופס ללא סרטון, האם ניתן לערוך את ההגשה ולהוסיף אחד? .2

 
 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 .11.2020.52 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 .3
 

כלי הערכה  על ידי  לפני ואחרי הפיילוט הצלחת היוזמה תימדד באימפקט שלה על הקהילה בשכונת הפיילוט. מדידת האימפקט תיערך
 .ים ושביעות רצון, נגישות, ויעדים עסקי, בנוסף למדידת יעדי שימוש לחוסן נפשי וקהילתי שפותח במסגרת הספרינט

  
 האם הסכום המוצע ליוזמות הזוכות הינו הלוואה, מענק או השקעה?  .4
 

  חוסןה 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?  .5
 

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

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

 . במייל אלינו
 
 האם תוכלו לסייע לי בגיוס השקעה גדולה יותר מזו שאתם מציעים?  .6
 

  הזוכות היוזמות בנוסף, .בודדת ליוזמה שקל אלף 300 עד של הנבחרות ליוזמות בשטח פיילוט מממן למופת" "מדינה מיזם

  ,ככלל משאבים. לגיוס ליזמים כלים ינתנו  בשטח, היוזמות ליווי ובמסגרת ₪ 1,500,000 עד של השקעה או למענק יזכו

 . יוזמה הצלחת לטובת נוסף  סכום בגיוס לסייע לנכון יימצאו ההשקעות ועדת  וחברי ייתכן
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 עת לפני שמגישים יוזמה? מה חשוב לד .7

 
 :הבאים בחומרים לעיין בחום ממליצים אנו יוזמה, גשתה לפני

 
 מסמך ההכוונה להגשה  .א

 
המציג את תמונת המצב הנוכחית בתחום החוסן הנפשי והקהילתי, את המגמות והתחזיות לעתיד ואת   מסמך המחקר המלא .ב

התובנות של קהילת 'המעבדה לעתיד ישראל'  ו'מדינה למופת' לגבי הצעדים שיש לנקוט בכדי להגיע לעתיד הרצוי, וכן ולהתעמק  
 . בתמונת העתיד המלאה ובפירוט האתגר המופיעים במסמך זה

  
 חשיפת אסטרטגיית ההשקעות של 'מדינה למופת'  - וובינרל הירשם למומלץ  .ג

 
 

 היוזמה שלי עונה על האתגרים אך היא אינה טכנולוגית, האם אני יכול.ה להגיש?  .8
 
 קידומה.  את ולבחון רלוונטית יוזמה כל על לשמוע נשמח אך דיגיטליות,\טכנולוגיות ופלטפורמות כלים מחפשים אנו ככלל,

 

 על משקי בית,   שלה עם להגיש יוזמה שלא ניתן למדוד את האימפקט הישירהאם יש ט  .9
 אלא על גורמים אחרים )כמו עסקים וחברות, למשל(? 

 
  המפנה נקודת הוא הבית משקי של קהילתי - הנפשי חוסנם וכי  תושביה מחוסן נבנה   מדינה, של חוסנה כי סבורים 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 שישנן 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

 
 האם עליי להראות פעילות של היוזמה בשטח?  .10

 
ליוזמה בעלת הוכחת היתכנות בשטח יינתן יתרון, אך אם זאת אין מדובר בדרישת סף. היוזמות ידרשו להציג תכנית עבודה  

 . 2022שטח ומוכנות להתחלת הפיילוט באפריל לפיילוט ב
 

 ?  תכנית עסקית מלאה של היוזמה ציגהאם עליי לה .11
 

ש מצגת משקיעים הכוללת את התכנית העסקית של  ילהגהיוזמות ב ב' ידרשו ב א' אין צורך בצירוף תכנית עסקית. בשלבשל
 היוזמה.

 
 יש לי שאלה נוספת. איך אפשר לפנות אליכם?  .12
 

 . info@israelmofet.org.il המיזם: במייל אלינו לפנות ניתן
 

 . 8:00 בשעה  2.201.32 ',א ליום עד במייל שאלות לשלוח ניתן
 14:00 בשעה 2.201.42  ,ב' ליום עד ינתנו תשובות
 המיזם  של הפייסבוק בדף יפורסמו מרכזיות ותשובות שאלות

 
 
 

 בהצלחה,
 

 למופת" "מדינה צוות
 

 ____________________________________________________ ________________________________ 
 

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

 זה בעניין  טענה כל  תהיה ולא ואין  הקורא, הקול
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