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חברים ושותפים יקרים,

אנו נמצאים זה למעלה מחצי שנה בעיצומו של משבר הקורונה  -משבר בריאותי,
כלכלי וחברתי בעל השלכות מרחיקות לכת ,שחייב אותנו הן לתגובה מידית והן
לחשיבה מחודשת על דרכי פעולה וסדרי עדיפות.
בתחילת הדרך ולאורך חודשי הסגר התמקדנו יחד עם שותפים רבים במתן מענה
לצרכים דחופים – סיוע חומרי לאוכלוסיות נזקקות ,רכישת מחשב ראשון למשפחה
ופיתוח פתרונות לתמיכה מרחוק במשתתפי התכניות שלנו .זוהי הזדמנות להודות
לכם על השותפות ,המחויבות ורוחב הלב.
יחד עם זאת ,הטיפול בבעיות עומק ואתגרים חברתיים הופך כעת רלוונטי עוד יותר
בעקבות המשבר .אלה הם נושאים בהם השקענו כבר קודם ,ואנחנו שואפים להרחיב
את המענים ולהתאים אותם למציאות החדשה ,תוך קידום שיתופי פעולה
בין-מגזריים שחשיבותם היום גדולה מתמיד .תוכלו לקרוא כאן על כמה מן היוזמות
החדשות ,אותן אנו ממשיכים לפתח ולעדכן בהתאם לצרכים העולים מן השטח.
אנו מקווים ומייחלים שהשנה החדשה תביא איתה סולידריות וחוסן חברתי ,שנה בה
נהיה קשובים יותר ,רגישים יותר ,טובים יותר זה לזה.

שתהיה שנה של הגשמת משאלות ,בשורות טובות ובריאות לכם וליקיריכם,

פרנסואה לוואן
נשיא קרן רש"י

מיכל כהן
מנכ"לית קרן רש"י

מענה לאתגרי החברה
במשבר הקורונה
מחשב ראשון למשפחה
מתחילת משבר הקורונה רכשה וחילקה קרן רש"י ,בשותפות עם קרנות
פילנתרופיות וחברות במגזר העסקי ,כ 2,800-מחשבים וטאבלטים
למשפחות שזהו המחשב הראשון שברשותן – טאבלט לילדים צעירים מאד
ומחשב נייד למשפחות עם ילדים מעל גיל עשר.
על חשיבות הפרויקט מעידות בבירור תוצאות סקר שערכנו בקרב המשפחות:
 75%מהן השתמשו במחשב ללמידה מרחוק של הילדים ,לרוב ארבעה ימים
בשבוע או יותר 73% .מן המשפחות ניצלו את המחשב גם לפעילות פנאי.
קרוב ל 80%-מהמשיבים אמרו כי בזכות המחשב הילדים הרגישו שווים לבני
כיתתם ותחושת הרווחה של המשפחה כולה השתפרה.
תודה מקרב לב לשותפינו :קרן מיראג' ישראל ,קרן משפחת ג'ראלד וגייל
רונסון ,קרן תמי שטיינמץ ,קרן משפחת סמואלס ,קרן סיד דה דרים ,קרן
משפחת בן ואסתר רוזנבלום ,קרן משפחת גלר ,המרכז לפילנתרופיה יזמית
ויהודית ,השותפות הפילנתרופית לחיזוק צפון ישראל ,הפדרציה היהודית של
טורונטו ,JCF-LA ,קרנות הביטוח הלאומי ,חברות גוגל והוט.

תעסוקה
כדי לסייע למאות אלפי המובטלים החדשים  -בהם שיעור גבוה של צעירים
ואוכלוסיות מוחלשות  -לחזור למעגל העבודה ,יש צורך בתהליך משולב
ומהיר המאפשר חיבור בין הכשרות ,כישורים והשמות במקצועות נדרשים.
גם בקרב מי שעובדים יש רבים הזקוקים לפיתוח מיומנויות שיבטיחו להם
אופק תעסוקתי בעולם עבודה גמיש ומשתנה.
היוזמות שקרן רש"י שותפה להן בתחום התעסוקה מיועדות במיוחד לצעירים
בפריפריה ,ומכוונות לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בינם לבין תושבי
המרכז לצד חיזוק הכלכלה והגדלת הפריון לעובד.

אזור מקדם תעסוקה
מיזם משותף עם שירות התעסוקה מיישם גישה חדשה של הסתכלות כוללת
על ההזדמנויות והחסמים לתעסוקה בראייה אזורית ,תוך יצירת קהילה
מקוונת המחברת בין מחפשי עבודה ,מעסיקים וגופי הכשרה באזור .הדגש
במיזם הוא על סיוע לצעירים בבניית מסלול קריירה ארוך-טווח ועל הכשרות
מכוונות השמה ומותאמות למקצועות המחר.

קואליציות לקידום מדיניות
ציר נוסף בו אנו פועלים הוא שותפות בהובלת קואליציות בין-מגזריות לקידום
מדיניות בתחום התעסוקה ,כגון "המקפצה" ,המקדמת רפורמה נרחבת ביחס
להכשרות המקצועיות בישראל; ואאוטסייט ) ,(OUTSIGHTהעוסקת בייזום
תכניות פיילוט חדשניות להכשרה ,השמה ,עבודה גמישה ולמידה לאורך
החיים ,במטרה להביא ליישומן ברמה הלאומית.

השכלה לצעירים בסיכון
בשיתוף עם אשלים-ג'וינט ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים אנחנו
מפתחים מערך להכוונה וליווי של הצעירים לקראת השכלה שתוביל לתעסוקה
משמעותית ,כולל קורסים להשלמת בגרות ,הכשרות מקצועיות קצרות
מוכרות לתעודה ותכנית ליווי ומלגות ללימודי תואר ראשון )בשיתוף מפעל
הפיס(.

חוסן יישובי ואזורי

התשתיות ,השירותים וההזדמנויות הנמצאים בסביבה הקרובה – ביישוב או
באזור – משפיעים באופן ישיר על חיי התושבים .זה נכון בימי שגרה ועוד
יותר בזמן משבר ,כאשר אנשי השטח מבינים מקרוב את הצרכים ויודעים
להנגיש את המענים בצורה האפקטיבית ביותר.

אקוסיטם אזורי STEM -
בהמשך ליוזמת "היישוב במרכז" המתמקדת ברשות המקומית כמפתח
לקידום מוביליות חברתית לתושבים ,אנחנו פועלים להרחבת התפיסה גם
ליצירת עוגנים לפיתוח המרחב האזורי בתהליך משותף לרשויות שכנות.
סנונית ראשונה בתחום זה הוא ליווי הקמתו של מערך אזורי לקידום לימודי
מדעים וטכנולוגיה ) (STEMומיומנויות המאה ה 21-באשכול בית הכרם .זהו
מודל המבוסס על גישת האקוסיסטם ,המחברת ויוצרת רצף בין כלל הגורמים
הרלוונטיים במרחב.

עתודות מקום
כיוון פעולה נוסף מתמקד בהצמחת מנהיגות מקומית באמצעות תכנית
הכשרה שבוגריה יהוו רשת של מובילי שינוי ביישוב .מטרת תכנית הפיילוט
בבית שאן היא להביא להשתלבותם של המשתתפים בתפקידים בעלי השפעה
במרחב המקומי ,כשהם יוזמים ומקדמים פעולות משמעותיות לחיזוק החוסן
הכלכלי-חברתי של העיר.

אלימות במשפחה
בעקבות המשבר אנחנו רואים החמרה במצוקות חברתיות ובחשיפה של
אוכלוסיות פגיעות למצבי סיכון ,ובתוך כך עלייה חדה במקרי אלימות
במשפחה .לצד זאת ,ברור כי המנגנונים המסורתיים דורשים שינוי והתאמה
למצב הקיים.

כלים דיגיטליים
לאור הצורך בכלים מותאמים לאיתור נפגעים והפנייה יעילה לגורמי טיפול
וסיוע ,חברנו למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולאלכא-ג'וינט במיזם
ייחודי לפיתוח פלטפורמה דיגיטלית למניעה ולטיפול בתופעת האלימות
במשפחה .במסגרת המיזם יוקם מאגר מידע המרכז נתונים מכל משרדי
הממשלה הרלוונטיים – רווחה ,בריאות וביטחון פנים )משטרה( וכן יפותחו
כלים טכנולוגיים לניתוח הנתונים כדי לזהות נפגעים פוטנציאליים ,להציע להם
תמיכה מותאמת אישית וליצור רצף טיפולי בין הגורמים השונים.

מרכזי סיוע ויעוץ
במסגרת החלטות הוועדה הבין -משרדית להתמודדות עם תופעת האלימות
במשפחה יוקם שירות חדש בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים
והמוסד לביטוח לאומי  -מרכזי סיוע ויעוץ למניעה וטיפול באלימות במשפחה
שיהוו חוליה קריטית ברצף השירותים הקיימים כיום .המרכזים יפעלו
במתכונת של שירות אזורי רב-מקצועי ,המשלב בין תחומי מענה שונים כמו
הליכים משטרתיים ,משפטיים ,בריאותיים ורגשיים וזאת על מנת לאפשר מתן
סיוע מיידי ובניית תכנית טיפול המשכית – הכל במקום אחד ,כולל יחידת
מגורים זמנית להגנה במצבי חירום.

