
יוצרים שינוי חברתי
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מי אנחנו
1984 לחיזוק החברה  קרן רש"י, הקרן הפילנתרופית הגדולה בישראל, פועלת מאז 
וליצירת  לחולל שינוי חברתי בר קיימא שיביא לצמצום פערים  הישראלית במטרה 

שוויון הזדמנויות.

חברתית  מוביליות  המקדמים  מיזמים  לפועל  ומוציאה  מפתחת  יוזמת,  רש"י  קרן 
בקרב אוכלוסיות מוחלשות ומודרות, בדגש על ילדים, בני נוער וצעירים בפריפריה 

הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. 

המכוונים  לתעסוקה,  מלידה  והרווחה,  החינוך  בתחומי  במענים  מתמקדת  הקרן 
בפעילותה  פגיעות.  באוכלוסיות  תמיכה  לצד  מצוינות  וטיפוח  הזדמנויות  ליצירת 
שמה הקרן דגש על פיתוח מענים כוללים לצד חיזוק המערכות הציבוריות, כמו גם 

על בניית ערוצי שיתוף פעולה חוצי מגזרים.

צרפתי  יהודי  עסקים  איש   ,)1914-2008( לוואן,  גוסטב  ידי  על  הוקמה  רש"י  קרן 
לוואן,  הוברט  גוסטב  של  אחיינו  ישראל.  מדינת  לחיזוק  הונו  מרבית  את  שהקדיש 
ובנו פרנסואה, נשיא הקרן,  ממשיכים את דרכו של גוסטב במטרה לייצר ולהוביל 

פרויקטים חברתיים מחוללי שינוי. 

8
עמותות חברות 
המתמחות בתחומים 
ואזורים שונים

כ-90 
שותפים פילנתרופיים  

)קרנות, פדרציות, תורמים 
פרטיים והמגזר העסקי(

יותר מ-

 300,000
אנשים מקבלים את 

שירותינו בשנה 

פריסה ארצית

בכ-170 
רשויות מקומיות ואזוריות

יחד יוצרים שינוי

ליצור שינוי  עבודה בשותפות היא הדרך האפקטיבית ביותר  קרן רש"י מאמינה כי 
מערכתי ארוך-טווח. לקרן כ-90 שותפים מהמגזר הפילנתרופי, הציבורי והעסקי. 

לנוכח עומק הצרכים החברתיים והיקפם המוגבל של מקורות המימון, יצירת שינוי 
חברתי משמעותי ובר קיימא מחייב איגום משאבים כספיים וידע. קרן רש"י פועלת 
ליצירת שיתופי פעולה בין-מגזריים ומעמידה לשם כך תשתית מקצועית וארגונית, 
תוך דגש על שקיפות ואחריות, ומזמינה ארגונים, קרנות ותורמים להצטרף ליוזמות 

קיימות או חדשות כדי למקסם את תרומתן לבניית חברה חזקה וצודקת יותר.

הוברט לוואן, 
נשיא כבוד

לוואן,  פרנסואה 
נשיא

מיכל כהן, 
מנכ"לית 

 רא"ל )מיל.( 
גבי אשכנזי, יו"ר
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הנהגת הקרן

את פעילותה של קרן רש"י מוביל צוות בעל ניסיון וידע נרחבים, יחד עם מחויבות 
עמוקה לקידום מטרות הקרן באמצעות שותפויות בין-מגזריות.

 .2018 לכניסתו לתפקיד הנשיא בשנת  נשיא הקרן עד  כסגן  כיהן  פרנסואה לוואן 
לפרנסואה רקע מקצועי נרחב בעולם העסקי ובשוק ההון והוא ממשיך את המסורת 
ארגון  בהנהלת  מעורבותו  דרך  ציבורית  פעילות  של  השנים  רבת  המשפחתית 

אליאנס-כי"ח וכן בארגוני חברה אזרחית מרכזיים נוספים.

הוברט לוואן, אביו של פרנסואה ואחיינו של מייסד הקרן גוסטב לוואן, עמד בראש 
שותפויות  של  רשת  יצירת  תוך  שנה   35 במשך  אותה  והוביל  הקמתה  מאז  הקרן 
ברחבי העולם. בתקופת כהונתו צמחה קרן רש"י להיות אחת הקרנות המשפיעות 

והחדשניות בישראל, זוכת עיטור הנשיא על תרומתה לחברה הישראלית.

גבי אשכנזי, יו"ר הקרן, כיהן כרמטכ"ל ה-19 של צה"ל לאחר שמילא  רא"ל )מיל.( 
מביא  הוא  הביטחון.  משרד  כמנכ"ל  שימש  וכן  בצבא  בכירים  תפקידים  שורת 
ומחויבות לעשייה למען החברה  כישורי מנהיגות, חשיבה אסטרטגית  לקרן רש"י 

הישראלית.

כן כסמנכ"לית  ולפני  מיכל כהן, מנכ"לית הקרן, שימשה כמנכ"לית משרד החינוך 
מבניות  רפורמות  הובלת  היקף,  רחבי  ארגונים  ניהול  כולל  שלה  הרקורד  בכירה. 
ופדגוגיות משמעותיות ויוזמות חדשניות, לצד קידום שיתופי פעולה בין-מגזריים 

בשדה החברתי.
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חממה למיזמים חברתיים

קרן רש"י מתמחה ביצירת שיתופי פעולה בין-מגזריים עם רשויות מקומיות, משרדי 
ומיישמים  מתכננים  יחד,  פרטיים.  ותורמים  חברות  פילנתרופיים,  גופים  ממשלה, 
יציאה  אסטרטגיית  לצד  והרחבה,  שכפול  למדידה,  הניתנים  מודלים  השותפים 

המתבססת על הטמעתם במערכת השירותים הציבוריים.

לקידום שוויון הזדמנויות כשהיא  פועלת קרן רש"י  ויותר,  לאורך שלושה עשורים 
יוזמת מענים לאתגרים מרכזיים העומדים בפני החברה הישראלית, ומפתחת אותם 
לתכניות המציבות סטנדרטים חדשים בתחומן. הקרן שיכללה את גישתה הייחודית 
מוכח  מודל  לכדי  יזמות חברתית ושותפויות אסטרטגיות,  לפילנתרופיה, המשלבת 

להשגת השפעה בת-קיימא. 

פיתוח מודלים 
חדשניים למענים 

חברתיים 

הובלת פרויקטים 
מייזום למימוש 

תוך הערכה מעצבת

ביצוע תכנית פיילוט 
בהשקעה עצמית 

וגיוס שותפים 

זיהוי ואפיון 
צרכים בשטח

הבטחת קיימות 
בשיתוף עם 

גורמי ממשלה
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הערך המוסף

כארגון המוביל שינוי חברתי ושואף לקדם השקעה פילנתרופית אסטרטגית בישראל, 
נובעים מיכולתה להעמיד מימון עצמי לטובת פרויקטים  יתרונותיה של קרן רש"י 
ותכניות, לצד הפעלתם באופן ישיר או באמצעות העמותות החברות שלה. יתרונות 
להעניק  לקרן  מאפשרים  מקצועיים,  שירותים  של  מקיפה  מעטפת  עם  יחד  אלה, 
ועד  נקודתי  מפרויקט  מגוונות,  חברתיות  יוזמות  למימוש  ייחודית  פלטפורמה 

לשותפות אסטרטגית.

בעולמות  חברות המתמחות  ועמותות  מטה  הכולל  רשת  כארגון  פועלת  רש"י  קרן 
את  ומגדילים  סינרגיה  יוצרים  אשר  הדדי  ותיאום  פעולה  שיתוף  תוך  שונים,  תוכן 

האימפקט הכולל לטובת החברה הישראלית.

  תשתית ארגונית ומקצועית 
המאפשרת לשותפים ניצול אופטימלי של משאביהם:

 - שירותי מטה: תכנון ופיתוח; בקרה כספית ותקציבית; 
מידע;  מערכות  של  והקמה  אפיון  משפטי;     ייעוץ 
    תקשורת שיווקית; ניהול מיזמי בנייה, גיוס משאבים

 - ליווי תכניות בהערכה ומדידה לצורך שיפורן ובחינת 
   התשואה החברתית שלהן

 מינוף השקעות   
להגדלת היקף הפעילות 

והשפעתה

 ידע מקצועי 
וניסיון נרחב 

בעבודה בשטח לאורך 
כל חיי הפרויקט

  קשרי עבודה עם משרדי 
ממשלה, רשויות מקומיות וארגוני 

החברה האזרחית

יכולת מוכחת בהפעלת 
תכניות באמצעות עמותות 
חברות הפרוסות ברחבי הארץ



למי אנחנו פונים 
 אוכלוסיות יעד 

משפחה 
וקהילה

 צעירים
18-35

6 

גיל רך 
לידה- 6

ילדים ובני נוער 
6-18

מוביליות חברתית: מלידה לתעסוקה

חשיבות  בעל  הוא  לבגרות,  ועד  מלידה  בחיים,  שלב  כל 
היכולות  ולמימוש  האדם  של  להתפתחותו  קריטית 
מלידה  רש"י,  קרן  בונה  אותו  המענים  רצף  בו.  הטמונות 
חברתית  למוביליות  הזדמנויות  ליצור  מוכוון  לתעסוקה, 
ולעצמאות כלכלית עבור תושבי הפריפריה הגיאוגרפית-

חברתית. 

מודלים  בפיתוח  רש"י  קרן  משקיעה  שותפיה,  עם  יחד 
והרווחה,  החינוך  במערכות  שינוי  המחוללים  הוליסטיים 
תוך  וקהילות,  משפחות  פרטים,  של  בחייהם  ודרכן 
להשיג  ניתן  שדרכם  ליבה  תחומי  במספר  התמקדות 

השפעה משמעותית ושינוי נרחב.

תחומי הליבה בהם פועלת הקרן כוללים:

חברתית מוביליות  קידום   – יישוב  ממוקדת  השקעה   
     מלידה לתעסוקה

ילדים  להתפתחות  מיטבית  סביבה  יצירת   – רך  גיל   
     בשנות החיים הראשונות

חיזוק החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי – מתן הזדמנויות   
     בחינוך מגן הילדים ועד להשכלה גבוהה

והרחבת  פיתוח   – בסיכון  ומשפחות  נוער  בני  ילדים,   
     מסגרות תמיכה בקהילה

מנופי שינוי

פוטנציאל  בעלות  ביוזמות  מאמציה  את  ממקדת  רש״י  קרן 
השפעה משמעותי המכוונות לחיזוק תשתיות ויכולות בקרב 
כדוגמת  שינוי  סוכני  העצמת  זה  בכלל  וקהילות,  ארגונים 

צעירים ויזמים חברתיים שיבססו ויעמיקו את פעילות הקרן.
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צעד ראשון בכיוון הנכון
גיל רך : לידה - 6

של  להתפתחותם  הראשונות  החיים  שנות  של  המכריעה  בחשיבות  הכרה  מתוך 
ילדים, פועלת קרן רש"י להרחבת הנגישות לשירותים איכותיים לילדים ולהוריהם, 
בחינוך, העשרה התפתחותית,  עוסק   השירותים  סל  הפריפריה.  יישובי  על  בדגש 
טיפולים פרא-רפואיים ועוד. בנוסף, משקיעה הקרן ביצירת סביבה מיטבית לקיום 

הפעילות על ידי בניית מרכזים לגיל הרך ומעונות יום.

ג'וינט- רש"י,  לקרן  המשותף  מיזם  הינו   )3 גיל  עד  )לידה  הינקות  לגיל  המיזם 
אשלים ומשרד העבודה והרווחה שמטרתו לפתח מודל יישובי של מערך שירותים 
החינוך  במסגרות  הפעוטות  של  והתפתחותם  שלומם  את  שיבטיח  הינקות  לגיל 

והטיפול, בבית ובקהילה. 

הילדים  לכלל  המיועדים  מענים  נמצאים  היישובי  השירותים  מערך  של  בבסיסו 
והוריהם, ולצדם מענים פרטניים לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים. מיזם זה מציב 
את היישוב והרשות המקומית כגורם מוביל ומשמעותי, שלו אחריות כוללת על תחום 
המשתתפות  המקומיות  הרשויות  בונות  השותפים,  בתמיכת  שבגזרתו.  הרך  הגיל 
בתכנית הפיילוט תשתית לשיפור איכות הטיפול במעונות ובמשפחתונים; העשרת 
הידע והמיומנויות של צוותי המסגרות; איתור מצבי סיכון בקרב פעוטות; הדרכה 

והכוונה של הורים צעירים ועוד.  

הוכחת ההתכנות של מיזם הינקות בגישת המודל היישובי, יחד עם יצירת קואליציה 
חוצת-מגזרים של בעלי עניין סביב המיזם, ישמשו כמנוף להשפעה על המדיניות 

ולקידום תחום הגיל הרך ברמה הארצית. 
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חינוך כמפתח לשינוי
ילדים ובני נוער: 6-18 

קרן רש"י רואה בחינוך מפתח עיקרי ליצירת מוביליות חברתית ומכוונת את פעילותה 
למצות את ההזדמנויות בתחום, הן במסגרת החינוך הפורמלי בבתי הספר והגנים והן 
בחינוך הבלתי-פורמלי. בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך, מעניקות תכניות 
הקרן מעטפת תמיכה להעצמת בתי הספר והצוותים החינוכיים, מסייעות בצמצום 

פערים ומניעת נשירה, ומטפחות מצוינות בדגש על לימודי מדעים וטכנולוגיה.

המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י הפועל בשיתוף עם משרד הביטחון, הינו נדבך 
מרכזי ברצף פעילויות הקרן בחינוך המדעי-טכנולוגי. זאת מתוך הבנת חשיבותו של 
התחום, הן כמנוע צמיחה לכלכלה וכמרכיב בביטחון הלאומי, והן הודות לפוטנציאל 
שלו כמנוף למוביליות חברתית. המרכז הוקם בעקבות הצלחתה של תכנית הסייבר 
הלאומית "מגשימים", שהוכיחה כי בפריפריה קיים מאגר גדול של בני ובנות נוער 
בעלי פוטנציאל להצטיינות כמומחי סייבר. הוא משמש כמסגרת-על לפיתוח והפעלה 
אוכלוסיות  הכללת  על  ובדגש  כוללת  בראייה  סייבר,  ללימודי  ייעודיות  תכניות  של 
אישית של החניכים המשתתפים  ככלי לצמיחה  זאת,  ייצוג חסר בהיי-טק;  בעלות 
בתכנית וכן במטרה לטפח דור חדש של צעירים מכל חלקי הארץ וכל מגזרי החברה 
שיחזקו את מערך הסייבר של צה"ל ויאיצו את צמיחתה של תעשייה עתירת ידע 

בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.

תת-משיגים  תלמידים  ולקידום  נשירה  ומניעת  לבגרות  "סטארט"  תכנית 
המתמודדת בהצלחה עם תופעת הנשירה הגלויה והסמויה ועם הפערים הגדולים 
תכנית  זוהי  שונה.  סוציו-אקונומי  מרקע  תלמידים  בין  לבגרות  הזכאות  בשיעור 
תלת-שנתית של לימודים אינטנסיביים לצמצום מואץ של הפערים, בה תלמידים 
התיכון  הספר  בית  את  מסיימים  נשירה  סף  על  ועמדו  חוזרים  כישלונות   שצברו 
בדימוי  השינוי  הוא  פחות  לא  חשוב  מלאה.  בגרות  לתעודת  זכאים  מהם  כש-70% 
העצמי ובתחושת המסוגלות שהם חווים בעקבות ההצלחה, שינוי המתבטא ברצון 
לתרום לחברה ובשאיפה להמשיך להשכלה גבוהה. גם המורים בכיתות סטארט ובית 
הספר כולו עוברים שינוי עם אימוץ הגישה שבבסיס התכנית, לפיה "כל אחד יכול".

מיזם המיישם מודל של התערבות רב-מערכתית בבתי ספר  הוא  מיזם "רבדים" 
ומציע להם סל מענים המשלימים את משאבי משרד החינוך,  יסודיים בפריפריה, 
מתקנת  והוראה  פרא-רפואי  טיפול  היסוד,  במקצועות  לימודי  תגבור  ביניהם 
לתלמידים הזקוקים לכך, הנחיית מנהלים ומורים ופעילות עם ההורים. מטרת המיזם 
היא להביא לשיפור מדיד בניהול בית הספר, במיומנות המקצועית של צוות המורים, 
בהישגים הלימודיים ובאקלים החברתי. מעבר לכך, המיזם פועל לרוב במספר בתי 
ספר ביישוב כך שהשפעתו מורגשת גם ברמת הקהילה כולה. מיזם רבדים מקיף 70 

בתי ספר בהם 20,000 תלמידים.
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סביבה בטוחה - מסגרות לילדים ובני נוער 
ילדים ובני נוער: 6-18 

נוער בסיכון בקהילה,  ובני  קדימות לפיתוח מענים לילדים  לגישה הנותנת  בהתאם 
תכניות הקרן מבוססות על טיפול בתא המשפחתי ובתפקוד ההורי כחלק מהטיפול 
בילד. גם כאשר יש הכרח להוציא את הילד או הנער למסגרת חוץ-ביתית, שמירה על 

קשר עם המשפחה ומוסדות הקהילה תסייע לשילובו מחדש בבוא העת.

בבאר שבע, שקרן רש"י יזמה והובילה את הקמתו,  כפר הנוער "עוגן קהילתי" 
השירותים  עם  מלא  בתיאום  ופועל  מהקהילה  אינטגרלי  כחלק  מראשיתו  תוכנן 
העירוניים ועם מערכת החינוך. הכפר מהווה מסגרת ייחודית בה פועלות במקביל 
לבני  יום  פנימייה, מרכז  ויוצרות רצף טיפולי:  זו  זו את  מסגרות המשלימות  מספר 
אחר  בשעות  לכפר  מחוץ  המגיעים  לתלמידים  מועדון  הספר,  מבית  שנשרו  נוער 
פועלים  והמחנכים  המדריכים  המטפלים,  ועוד.  הורים-מתבגרים  מרכז  הצהריים, 
כצוות רב-מקצועי, המעניק לבני הנוער תמיכה מקיפה ומתאים לכל אחד את המענה 

הטוב ביותר לצרכיו בכל שלב. הכפר משרת כ-900 בני נוער בסיכון מדי שנה.

שותפות  במסגרת  הוקם  מינית  תקיפה  בנפגעי  לטיפול  המרכזים  מערך 
המוסד  של  בסיכון  ונוער  לילדים  והקרן  הרווחה  משרד  רש"י,  קרן  בין  מתמשכת 
העבודה  מודל  בה  חברתיים,  מיזמים  לפיתוח  פלטפורמה  זוהי  הלאומי.  לביטוח 
ציבורי  שירות  לבניית  כתשתית  ומשמש  פיילוט,  תכנית  באמצעות  ומותאם  נבחן 
פותח  מינית  תקיפה  נפגעי  לילדים  לאחר שהוכיח את האפקטיביות שלו. השירות 
לטיפול  בנוסף  סמוכים.  בישובים  שלוחות  עם  אזורי  מרכז  של  ייחודית  במתכונת 
בילדים ובמשפחותיהם, המרכזים עורכים פעילויות חינוך, הסברה והכשרה בקהילה 

ובקרב אנשי מקצוע. 
כיום כוללת הרשת 13 מרכזים אזוריים, ש-4 מהם מופעלים על ידי עמותות קרן רש"י 

והשאר על ידי עמותות אחרות, בפיקוח משרד הרווחה ובמימונו.
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שואפים גבוה 
צעירים: 18-35

עם סיום התיכון, ממשיכה קרן רש"י ללוות צעירים יוצאי הפריפריה, לעודד אותם 
עד  הלימודים  במהלך  בהם  ולתמוך  גבוהה  השכלה  הכוללת  עתיד  תמונת  לבנות 

להשגת התואר. 

מכינה  שירות,  שנת  כמו  במסגרות  להשתתפות   - מנהיגות  ופיתוח  התנדבות 
הצעירים;  חיי  על  ארוכת-טווח  יש השפעה  לאומי-אזרחי  שירות  או  קדם-צבאית 
היא מעצימה את המתנדבים ומחזקת את תחושת המסוגלות שלהם, ובכך פותחת 
בפניהם הזדמנויות חדשות בהשכלה ובתעסוקה. מתוך הכרה בחשיבות ההתנדבות 
ככלי לקידום שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית, קרן רש"י תומכת במגוון תכניות 
בפריפריה,  בפעילותם  מוחלשות.  מאוכלוסיות  לצעירים  המיועדות  התנדבות 
משמשים המתנדבים כמודל לחיקוי לילדים ולבני הנוער איתם הם עובדים, כשהם 
בין  המפגש  זאת,  לצד  האישיות.  יכולותיהם  את  לפתח  להזדמנות  זוכים  עצמם 
שפה אזרחית  יוצר   – ובדואים  דרוזים  ערבים,  יהודים,   – שונים  ממגזרים  צעירים 

משותפת המבוססת על ערכים של שוויון, סובלנות ואחריות חברתית.

יכולת  מלגות קציר, המעניקה כ-1,000 מלגות לשנה, מאפשרת לצעירים בעלי 
ומוטיבציה להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים, 
ולהפוך את חלום ההשכלה הגבוהה למציאות כנגד כל הסיכויים. בתכניות שונות 
המיועדות לאוכלוסיות המתקשות להגיע ללימודים אקדמיים – אימהות יחידניות, 
מעטפת הסיוע  בוגרי כפרי נוער ופנימיות, צעירות חסרות עורף משפחתי ועוד – 
הייחודית של קציר כוללת לא רק מלגת שכר לימוד ומלגת קיום, אלא גם תמיכה 
לימודית, אישית ואף חומרית לפי הצורך. הודות לגישה הוליסטית זו, 95% ממלגאי 
בקרב  מהממוצע  בהרבה  גבוה  שיעור   – בהצלחה  הלימודים  את  מסיימים  קציר 

סטודנטים מרקע דומה.

הייחודיים  בקשיים  לטפל  נועד  הערבית,  בחברה  צעירות  להעצמת  "נור"  מיזם 
תרבותי  מגדרי,  רקע  על  צעירות בחברה הערבית  ונשים  נערות  איתן מתמודדות 
וחברתי-כלכלי. קשיים אלה מתבטאים למשל בהעדר כישורי חיים בסיסיים כמו 
רישיון נהיגה ושליטה בעברית ואנגלית; נגישות נמוכה להשכלה גבוהה ולתעסוקה 
יישובי,  במודל  תפעל  הפיילוט  תכנית  בוסר.  נישואי  של  גבוה  ושיעור  איכותית; 
זוהו  בהם  בתחומים  מענים  יינתנו  במסגרתו  ייעודי  מרכז  יוקם  יישוב  בכל  כאשר 
עיקר הצרכים והחסמים: מעמד אישי וחברתי, השכלה ותעסוקה. פעילות המרכז 
תשלב עבודה קבוצתית ופרטנית ותכלול בין השאר סדנאות העצמה וכישורי חיים, 
השלמת בגרויות והכנה למבחן הפסיכומטרי, הכוונה ללימודים, הכשרה מקצועית ועוד. 
המיזם משותף לקרן רש”י, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח 

לאומי וקרן באדר.
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קהילה מובילה שינוי
משפחה וקהילה 

בשנים האחרונות אימצה קרן רש"י תפיסה רחבה המתייחסת לא רק לפרט הבודד, 
אלא גם ליחידה המשפחתית ואף לקהילה השלמה. גישה הוליסטית זו מיושמת הן 
במיזמים לטיפול בילדים ומשפחותיהם הסובלים מהזנחה ומעוני, והן במודל פורץ 

דרך של קידום מוביליות חברתית לכלל הקהילה.

רקע  וגובר, על  הולך  ליצירת שינוי  כמסגרת  יישוב  בהשקעה ממוקדת  העניין 
ההכרה במרכזיות תפקידה של הרשות המקומית כמשפיעה באופן ישיר על איכות 
בניית  אל  הכובד  מרכז  את  מעבירה  זו  גישה  לתושבים.  הזדמנויות  ויצירת  החיים 
תשתית קהילתית שתחזק את הרשות ותשרת את התושבים לאורך זמן, בשונה מהגישה 
אסטרטגיית  של  נוספים  ליבה  עקרונות  התערבויות.  בהוספת  המתמקדת  הרווחת 
ההשקעה הממוקדת יישוב הם: הגדרת מטרות ותוצאות ארוכות-טווח, שימוש בנתונים 

כבסיס לניהול וקבלת החלטות, שיתוף הציבור ויצירת רצף והמשכיות.

וחברת  טאובר  משפחת  לקרן  רש"י  קרן  חברה  בשטח  הפעולה  מודל  את  לבחון  כדי 
ואשקלון, המכוונת לקידום  - קריית מלאכי  יישובים  פיילוט בשני  גזית-גלוב בתכנית 
מוביליות חברתית-כלכלית לכלל תושבי היישוב מלידה לתעסוקה תוך שיתוף פעולה 
ל-5  המיזם  הרחבה של  מתוכננת  המעודדות,  הראשוניות  התוצאות  לאור  בין-מגזרי. 
יישובים נוספים, בשאיפה להפוך אותו למנוף צמיחה מרכזי ליצירת שינוי חברתי נרחב. 

 
במסגרת  ילדים  של  ורווחתם  שלומם  הבטחת  את  כיעד  מציב  "מפגש"  מיזם 
המשפחה, כשהוא מתמקד במצבים בהם חוסר היכולת של ההורים לספק את צרכיו 
הבסיסיים של הילד עלול לפגוע משמעותית בבריאותו והתפתחותו. אף כי זו היא 
צורת הפגיעה הנפוצה ביותר בקרב ילדים, תופעת ההזנחה על ביטוייה השונים – 
פיזית, רגשית, חינוכית וכד' - לא זכתה עד עתה להתייחסות מספקת. המיזם פועל 
יישובים  בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי והמחלקות לשירותים חברתיים ב-12 
המייצגים מגזרים וקהילות שונות, מה שמאפשר למידה של היבטים רב-תרבותיים 
בהתמודדות עם תופעת ההזנחה. מטרתו הסופית היא לפתח מודל התערבות מבוסס 
ראיות להתמודדות עם הזנחה כמצב סיכון ייחודי, באופן שיצמצם ככל האפשר את 

הוצאתם של ילדים מהבית. 
המיזם משותף לקרן רש"י, משרד הרווחה והשירותים החברתיים וקרנות הביטוח הלאומי.

היא תכנית לאומית החותרת לשנות מן היסוד את טיפולם של  נושמים לרווחה 
שירותי הרווחה בנושא העוני, מתוך ההבנה כי משפחות רבות הן בעלות מוטיבציה 
לחולל שינוי בחייהן אך חסרות את הכלים לכך. לכל משפחה בתכנית מוצמד מלווה 
חיי  של  ההיבטים  כל  את  בחשבון  הלוקחת  התערבות  תכנית  אתה  יחד  בונה  אשר 
כדי   – הורים-ילדים  יחסי  בריאות,  חינוך,  כלכלית, תעסוקה,  – התנהלות  המשפחה 
מקיף  המיזם  לעצמאות.  ולצאת  הרווחה  בשירותי  התלות  את  למזער  לה  לסייע 
לשירותים  המחלקה  מפעילה  מהן  אחת  שבכל  רשויות,  ב-94  משפחות  כ-3,000 
חברתיים גם "מרכז עוצמה" קהילתי המעניק סיוע בנושאים כמו ייעוץ כלכלי, מיצוי 

זכויות ועוד. התכנית בשיתוף ג'וינט ישראל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
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 ישראל חזקה ומשגשגת שואבת את כוחה
מחברה בה ניתנת לכל פרט הזדמנות

לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.

גוסטב לוואן )1914-2008(
מייסד קרן רש"י
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