
חברה טובה
קרן רש״י

יזום, פיתוח וביצוע פרויקטים חברתיים
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ישראל 2020
	  גרעון ממשלתי הולך וגדל.

	  עומס על הרשויות המקומיות.
	  גידול קונסיסטנטי באוכלוסיה. 

למרות ההקמה של החברות הכלכליות 
ברשויות המקומיות, מנהלות הסכמי 
הגג וגורמים ציבוריים נוספים קיים 
עדיין, במקומות רבים, חוסר אמיתי 

בגורם מתמחה ליזום, קידום ופיתוח 
פרויקטים מנקודת מבט חברתית.

הצורך
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היעדר מענה ראוי
יתרום בהכרח להרחבת

הפערים החברתיים.
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המציאות המורכבת 
מגבירה ומחדדת את

הצורך והביקוש לידע 
וליכולת מקצועית בתחום.

ההזדמנות
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מי אנחנו?
חברה טובה הינו אחד ממרכזי הידע 
הגדולים בארץ ליזום, פיתוח וניהול

פרויקטים מנקודת מבט חברתית.
 

חברה טובה הוקמה מתוך אמונה שפרויקט 
משמעותי, אשר יכול להביא לשינוי אמיתי 

ורחב היקף בחייהם של אנשים, דורש יכולת 
ניהול מתכלל ובניית שותפויות בין מגזריות.
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בשני עשורים של 
פעילות, הקמנו 350 

פרוייקטים ובנינו תשתיות 
המהוות בסיס לפעילויות 

חברתיות בהיקף של
1.5 מיליארד ש"ח.

מקלט לנשים ספרייה במכללה האקדמית כנרת

שנטי במדבר בי״ס ״דנציגר״ בקריית שמונה
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השגנו תוצאות יציבות ומקיימות 
על ידי שיפור התשתיות החברתיות 

בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

כבר שנים שאנחנו מייצרים 
השפעה חברתית באמצעות בינוי.

השפענו על מערכות גדולות –
מגזר ציבורי, מגזר עסקי

ומגזר שלישי.
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COLECTIVE
IMPACT

16



הערכים שלנו

אחריות 
חברתית

מקצוענות
)מקצועיות +    

מצויינות(

חשיבה מחויבות
יצירתית
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השירותים שלנו – מה תוכלו לקבל

ייזום ופיתוח פרוייקטי בניה 
ציבוריים / חברתיים

אפיון צרכים, תכנון והכנת פרוגרמה, 
בניית מתווה לגיוס משאבים ציבוריים 

ופרטיים, ליווי וייעוץ חוזי, ליווי התהליך 
המכרזי והביצועי עד לשלב המסירה.

יעוץ מקצועי ומיצוי זכויות
 ליווי והכוונה בתחומי ההתמחות

)תכנון, משפטי, מכרזי, כספי, בניה ושיפוצים(.

סיוע במיצוי זכויות בתחומי התכנון והבניה 
הציבוריים / חברתיים.

ליווי המזמין בפרויקט / נושאים שונים 
הנוגעים לתכנון ובנייה לרבות ייצוגו 

בממשק עם גופים / רשויות / בעלי עניין.

פיתוח שירותים
ציבוריים / חברתיים

פיתוח, הובלה וניהול תכנית פדגוגית 
מותאמת מבנה.

ניהול הממשקים עם תורמים / 
גורמי ביצוע / גורמי רגולציה / 

רשויות וגופים ציבוריים.

הובלת תהליכים חברתיים
במסגרת התחדשות 

עירונית
תכנון אסטרטגי – מרחבי –חברתי, 

לרבות הפקת נספחים חברתיים 
וייעוץ בנושא לרשויות.
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כלכליות
רווחים אינם מטרה של חברה טובה 

ולכן תמיד נהיה כלכליים יותר.

מיצוי זכויות ומיצוי משאבים
בקרן רש״י נצברה לאורך השנים מומחיות 

במתודולוגיית עבודה בשולחנות עגולים המחברים 
משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תורמים,

אנשי עסקים וארגונים חברתיים לטובת הציבור.

התמחות בפרויקטים מורכבים
אנחנו מביאים איתנו ניסיון מעשי של שנים 

רבות ביזום, פיתוח וביצוע פרויקטים בהיקפים 
משתנים במגזר הציבורי, תוך עמידה ביעדים

החברתיים וחיסכון כלכלי כאחד.

 למה
 לבחור

 בנו
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צוות חברה טובה

איל לר 
מנהל 

תואר ראשון בהנדסה, 
תעשייה וניהול עם 

התמחות במערכות מידע 
)אוניברסיטת תל אביב( 

NBA במנהל עסקים
)בר אילן(

עפרה יחיאלי
מתכננת

תואר ראשון בעיצוב 
תעשייתי והוראת 

)HIT( .טכנולוגיה ואומנות

תואר שני בתכנון ערים 
ואזורים )הטכניון(

סמי פרץ
בקרה הנדסית

תואר בהנדסה אזרחית 
)הטכניון(

ניסיון של 30 שנה בניהול, 
פיקוח ובקרה תקציבית 

על פרויקטים מתחום 
ההנדסה האזרחית

ליאת ברנע
רכזת אדמיניסטרציה

לימודי סוציולוגיה, 
חברה ומנהל

)האוניברסיטה הפתוחה(

16 שנה בקרן 

למעלה 200 פרויקטים

אורלי אלמקייס
יעוץ משפטי

תואר ראשון במשפטים 
מהקריה האקדמית קריית אונו

תואר ראשון בכלכלה ומנהל 
עסקים מאוניברסיטת בר אילן

בעלת הסמכה כיועצת נגישות

במהלך מספר עשורים בהם הובלנו ופיקחנו על עשרות פרויקטים חברתיים
גיבשנו צוות אנשי מקצוע מובילים בתחומם שמביאים איתם, בנוסף לניסיון

עשיר גם יתרון ברור - יכולת תיכנון וניהול לפתרון בעיות שחוסכת זמן וכסף.
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