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רקע
במטרה לתת מענה אסטרטגי לפערים החברתיים והכלכליים שהועצמו בישראל בעקבות מגיפת הקורונה, חברו קרן מנומדין, תנועת אור, 

SFI, האגף לתכנון ופיתוח הון אנושי במשרד הפנים, קרן קירש ומרכז השלטון המקומי להקמת מיזם "קואליציית היום שאחרי". זוהי יוזמה 

חדשנית ופורצת דרך, המפעילה פיילוט בשלוש רשויות מקומיות –טבריה, רהט ואופקים ע"י טיפוח קואליציות ציבוריות-פרטיות הניתנות 

להרחבה ולשכפול, הממנפות אסטרטגיות השקעה מקומיות, תוך תמיכה בפתרונות ברי-קיימא מתמשכים לתושבים.

מיזם הקואליציה עושה שימוש במודל המימון המשולב- מודל מימון המשלב הון ציבורי ופילנתרופי לצד הון פרטי, על מנת לקדם את 

הזרימה האסטרטגית של הון כספי ואנושי, ידע, חדשנות חברתית ושותפויות חדשות לעבר אתגרים חברתיים מקומיים. מודל ה"מימון 

ומעוניינים  וניסיון  לקוחות  מימון,  למיזמים חברתיים שברשותם  גם  כמו  עבור הקהילה המקומית  הזדמנויות חדשות  מייצר  המשולב" 

להרחיב פעילותם למקומות נוספים בישראל ובחו"ל. מיזם הקואליציה פועל בכדי למצוא פתרונות לאתגרים חברתיים-כלכליים שהתעצמו 

בעקבות ובמהלך משבר הקורונה, דוגמת פערים ברמת האוריינות טכנולוגית, ילדים ונוער בסיכון, חוסן קהילתי ותעסוקה.

במסגרת הפעילות באופקים,  מיזם קואליציית היום שאחרי מזמין סטארט-אפים, עסקים חברתיים ועמותות להציע פתרונות בסוגיית 

ערבות  ביחסי שכנות,  הגפן, תוך התמקדות  ומישור  גלויות  קיבוץ  על מידת החוסן הקהילתי בשכונות  והשפעותיה הרבות  התעסוקה 

הדדית, לכידות חברתית ומוביליות חברתית-כלכלית. להרחבה על אתגרי העיר אופקים בהקשר זה ניתן לקרוא את  מסמך הגדרת הבעיה.

מה אנחנו מחפשים
יזמיות ויזמים יצירתיים, פורצי דרך, בעלי חזון חדשני, רצון עז, מחשבה ויכולת לשנות את שגרת יומם של תושבי ותושבות השכונה.• 

יוזמות חדשניות ויצירתיות העונות על אתגרי הקהילה ומציעות פתרון אסטרטגי להתמודדות עמן )לקריאת מסמך הגדרת הבעיה(.• 

יוזמות חדשניות בעלות ניסיון עם הקהילה ובעלות זיקה לעולמות התעסוקה, בחתך גילאים רחב.• 

יוזמות המדגימות פוטנציאל אימפקט משמעותי ומדיד.• 

יוזמות בעלות פוטנציאל הטמעה ברשות לאחר סיום המיזם.• 

פרמטרים לבחירה
אנו קוראים לעסקיים ויוזמות חברתיות להגיש את מועמדותן. הבחירה תתבסס על מספר פרמטרים, כמפורט מטה:

הסיוע המבוקש ויכולת למנף את כספי המיזם 10%

מקצועיות ויכולת ביצוע של המגיש בתחום 10%

מידת ההתאמה והבשלות של המענה 25%

חדשנות וסקיילביליות 10%

מידת ההיכרות עם אוכלוסיית היעד/ 

סביבת העבודה 15%

התרשמות כללית מהמיזם 

ומהצוות המוביל 10%

מדידת האימפקט של המיזם 10% 

פוטנציאל ההטמעה ברשות לאחר 

סיום המיזם 10%

https://files.webversion.net/i3C16nej/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94_XKX86J.pdf
https://files.webversion.net/i3C16nej/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94_XKX86J.pdf
https://files.webversion.net/i3C16nej/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94_XKX86J.pdf
https://files.webversion.net/i3C16nej/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94_XKX86J.pdf
https://negevgalil.org.il/wp-content/uploads/2022/05/2-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf
https://negevgalil.org.il/wp-content/uploads/2022/05/2-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf
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שקלול הציונים יתבסס לפי שלבי ההגשה הבאים:

תהליך ההגשה

שלב א – טופס הגשה מקוון
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות טופס הגשה מקוון )לינק כאן(. 

ייש לצרף את החומרים והטפסים הדרושים במקום המתאים בטופס. מספר דגשים:

• אי צירוף אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים )אישור ניהול תקין, ניהול ספרים תקין( יוביל לפסילת המועמדות.

• יוזמות המוצעות או נתמכות ע"י גופים ממשלתיים או מטעם רשות מקומית או מטעם ארגונים מוסדיים – אנא לציין זאת בטופס תחת 

הערות. התקשרות זו עומדת לבדיקה ואישור הגורמים המשפטיים של המיזם.

אנו שומרים את הזכות ליצור עימכם קשר ולבקש חומרים נוספים על פי שיקול דעתנו.

וובינר עבור המעוניינים והמעוניינות להיכרות עם המיזם יתקיים בתאריך 30.05.22 בשעה 14:00. לינק להרשמה לוובינר

שלב ב – מצגת מפורטת וממליצים
בשלב ב' יש להגיש:

• מצגת משקיעים מפורטת הכוללת את הצורך והמענה המוצע לבעיה, תוכנית ומודל עסקיים ופוטנציאל רווחיות ועצמאות כלכלית של 

המיזם.

• קו"ח וניסיון עבר של צוות המיזם

• סרטון של עד 7 דק' המציג את צוות המיזם ומסביר את הפתרון המוצע.

על המצגת להתייחס לתוכנית העסקית של המיזם, לענות בהרחבה על הגדרת הבעיה ועל השאלות שהוצגו בשלב א'. 

יש להתייחס בהרחבה לאופן בו היוזמה צפויה להשפיע על קהל היעד וכן לדרכי המדידה של האימפקט החברתי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש מסמכים נוספים על פי שיקול דעתנו.

שלב ג – ועדת השקעות
בשלב זה יוצגו היוזמות מול ועדת השקעות בה חברים נציגי הקואליציה הארצית והמקומית, תושבים ובעלי תפקידים ברשות. טרם ועדת 

ההשקעות יתקיים יום הדרכה ייעודי באופקים למציגי היוזמות וההשתתפות בו הינה חובה. חלוקת הזמן ההצגה בוועדת השקעות:

1.  הצגת היוזמה – 10 דקות

2.  מענה על שאלות חברי הוועדה – 15 דקות

ועדת

השקעות

27.07.22

מועד הגשה

שלב ב

26.06.22

מתן תשובות

ומעבר לשלב ב

16.06.22

מועד אחרון 

להגשה בשלב א

07.06.22

וובינר הדרכה

30.05.22

פרסום

הקול הקורא

16.05.22

סינון שלב א' 

באחריות צוות 

המיזם

סינון שלב ב' 

באחריות צוות 

המיזם והשותפים

החלטה סופית 

של כל השותפים 

במיזם

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevGFZ0n8hIWtsw1l4MRUTjr6Kd2iYHlAAgN9821R2xRfqamQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevGFZ0n8hIWtsw1l4MRUTjr6Kd2iYHlAAgN9821R2xRfqamQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBiGlFa3pfsEEWZn8IxaE5tPBnX1g9TQUDxIlOaNNETiKY5w/viewform
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יתכן כי יזמים שיעברו את שלב הסינון השני יחוברו לחברי ועדת ההשקעות ולאנשי מפתח רלוונטיים נוספים

)במידת הצורך ובתיאום מראש( על מנת לחדד ולדייק את ההצעה. 

הכרזה על היוזמות הזוכות

ההכרזה על היוזמות הזוכות צפויה להתקיים בחודש אוגוסט-ספטמבר 2022

הנחיות להגשה

לפני ההגשה יש לקרוא את מסמך הגדרת הבעיה – לינק למסמך המחקר המלא הגדרת הבעיה.

שאלות נפוצות

איזה ליווי אקבל בתהליך ההגשה?
היזמים והיזמיות שעברו את שלבי המיון הראשונים ויתמודדו בוועדת השקעות באופקים יוזמנו ליום Bootcamp  ייחודי וייעודי בעיר, 

במטרה לדייק ולשפר את היוזמה המוצעת ולהתאימה לכל שלבי התהליך והמודלים הכלכליים-קהילתיים.

איזה סיוע ניתן ליישום היוזמה?
מעבר לסכום המוצע לכל יוזמה עד גובה 250,000 ₪, המיזם יציע ליוזמות הזוכות חיבורים לרשויות מקומיות; חיבורים לגורמים במגזר 

הציבורי; חיבורים לקהילות ולקהלי יעד; סיוע בשיווק ובקידום היוזמה; סיוע בקידום מדיניות על מנת להתגבר על מכשולים רגולטוריים 

ועוד. כל זאת בכפוף לצרכי היוזמה ובהתאם לאפשרויות שיעמדו בפנינו.

איזה ליווי אקבל במידה ואזכה?
וכולם רתומים להצלחת היוזמות שיבחרו. יחד עם  ופורצי דרך מכלל הסקטורים בישראל,  המיזם מונה שותפים אסטרטגיים, חדשניים 

עיריית אופקים, קרן מנומדין, תנועת אור, SFI, קרן קירש, האגף לתכנון ופיתוח הון אנושי במשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ושותפים 

נוספים מהעיר אופקים וסביבתה, נסייע לכם לייצר את החיבורים האסטרטגיים, שיובילו להצלחת היוזמה.

יש לי רעיון מעולה אבל לא בשל, יש לי יוזמה שלא מתאימה בדיוק למה שאתם מחפשים הפעם, 
מה אפשר לעשות?

כתבו לנו. אנשי מיזם קואליציית היום שאחרי יבחנו את ההצעה ויצרו איתכם קשר במידה ותמצא רלוונטית.

האם הסכום המוצע ליוזמות הזוכות הינו הלוואה, מענק או השקעה?
על פתרונות לבעיות  להן השפעה  ככל שיש  רווח,  כוונת  ללא  יוזמות  או  ליוזמות עסקיות  לסייע  נועד  היום שאחרי"  "קואליציית  מיזם 

שהוגדרו במסגרת המיזם בעיר אופקים. מודל הסיוע הכספי נגזר מאופי החברה ומטרותיה ויוחלט במסגרת ועדת ההשקעות ובאופן פרטני 

מול כל יוזמה.

יש לי שאלה נוספת. איך אפשר לפנות אליכם?

thedayaftercoaltion@gmail.com :ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת המייל

https://files.webversion.net/i3C16nej/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94_XKX86J.pdf
mailto:thedayaftercoaltion%40gmail.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBiGlFa3pfsEEWZn8IxaE5tPBnX1g9TQUDxIlOaNNETiKY5w/viewform
https://negevgalil.org.il/wp-content/uploads/2022/05/2-%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf

