
חברים ושותפים יקרים,
אנו חוגגים את יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל לאחר שנה בצל מגפת הקורונה, כאשר נראה כי 
היציאה מהמשבר נמצאת כבר בהישג יד. אבל גם אם המשבר הבריאותי הוא במידה רבה מאחורינו, 

ההשלכות החברתיות-כלכליות שלו ימשיכו ללוות אותנו עוד זמן רב.
המשימה שניצבת לפתחנו כעת היא ההתמודדות עם ההשלכות הללו וסיוע לאוכלוסיות שנפגעו מהן 
מספר  זיהינו  החשיבה  בתהליך  קדימה.  ההליכה  כדי  תוך  מאחור  אחד  אף  להשאיר  לא  כדי  במיוחד, 

נושאים קריטיים לחוסן החברתי של ישראל, ובהם בחרנו למקד את ההשקעה בשנים הקרובות.

חינוך – בדגש על למידה היברידית ומיומנויות המאה ה-21
הפערים  את  והעמיקה  הילדים,  בכל  פגעה  הקורונה  במשבר  החינוך  מערכת  של  הממושכת  הסגירה 
הקיימים ממילא. יחד עם זאת, היא הביאה רבים – בבתי הספר, ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך – 
להבנה כי המשבר הוא גם הזדמנות להאיץ תהליכי שינוי שנדרשו כבר מזמן. בהקשר זה, התחלנו ליישם 
יוזמות חדשניות העוסקות בין השאר במעבר מהוראה ללמידה, בשילוב טכנולוגיה  יחד עם שותפינו 

בחינוך, בחיזוק מיומנויות הלמידה העיקריות ובהתפתחות אישית, רגשית וחברתית. 

תעסוקה לצעירים
לצד הצורך המיידי להחזיר למעגל העבודה את מובטלי הקורונה, בהם שיעור גבוה של צעירים תושבי 
ארוכי-טווח.  אתגרים  ישראל  בפני  מציבים  התעסוקה  בעולם  הגלובליים  השינוי  תהליכי  הפריפריה, 
הגישה שאימצנו מתמקדת בבניית מסלולי הכשרה מכווני השמה תוך רכישת מיומנויות שיבטיחו אופק 
תעסוקתי. בשיתוף עם שירות התעסוקה אנו מובילים פיתוח של מודל אזורי לקידום תעסוקה מיטבית 
המתמודד עם ההזדמנויות והחסמים לתעסוקה, תוך חיבור בין כל השחקנים הרלוונטיים - מעסיקים, 

דורשי עבודה, גופי הכשרה ועוד.

אלימות במשפחה
כחלק מן ההחמרה במצוקות חברתיות בעקבות המשבר נרשמה עלייה דרמטית בפניות למוקדי הסיוע 
על רקע של אלימות במשפחה. היוזמות שאנחנו מקדמים למניעה וטיפול באלימות במשפחה, בשיתוף 
עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועם גורמים נוספים, שמות דגש על פיתוח מענים 
אשר יוצרים רצף טיפולי. זאת, באמצעות איתור ופיתוח מענים דיגיטליים, איגום נתונים לאומי והקמת 

מרכזי סיוע וייעוץ המהווים את החוליה החסרה בשירותים הקיימים.

חיזוק קהילות ורשויות מקומיות
משבר הקורונה הבליט את תפקידה המרכזי של הרשות המקומית במתן מענה אפקטיבי לתושבים ואת 
כוחן של יוזמות קהילתיות להשפיע על חייהם של חברי הקהילה, הן בחירום והן בשגרה. המיזמים להם 
שותפה הקרן נועדו ליצור תשתית של ידע והון אנושי שיאפשרו צמיחה של קהילות מיטיבות והרחבת 

מגוון ההזדמנויות לתושבים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית-חברתית.

וברשויות המקומיות, במגזר העסקי, בחברה  זוהי הזדמנות להודות שוב לשותפינו הרבים בממשלה 
והן  דחופים  לצרכים  הן במתן מענה  אלינו בשנה האחרונה,  ובעולם הפילנתרופיה, שחברו  האזרחית 
שינוי שיתרום  לחולל  נצליח  יחד  ישראל.  במיזמים חדשים המטפלים באתגרי העומק החברתיים של 

לבניית חברה איתנה ומדינה משגשגת.

יום עצמאות שמח!
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