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חברים ושותפים יקרים,
השנה שחלפה הציבה בפני מדינת ישראל אתגרים מורכבים ,שאת השפעתם הרגישו במיוחד השכבות
החלשות בחברה .אבל לצד הבעיות שנחשפו או הוחרפו בתקופת הקורונה ,המשבר יצר גם הזדמנויות
לחשיבה מחודשת ולפיתוח פתרונות ‘מחוץ לקופסה’ בתחומים כמו חינוך ,תעסוקה ,אלימות במשפחה,
חוסן קהילתי ועוד.
אנחנו מאמינים שניתן למנף את ההזדמנויות שהביא עמו המשבר ליצירת שינוי חברתי משמעותי ,ובכך
לצמצם את הפערים שהתרחבו .זה הזמן להסתכל קדימה ולהמשיך בתהליכים שיביאו לשינוי לטווח ארוך,
בשיתוף פעולה רב מגזרי ,למען עתיד החברה בישראל.
בברכת שנה טובה ומוצלחת לכם ולבני משפחותיכם ,שנת עשייה והתחדשות אישית וחברתית.
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פותחים שנה חדשה עם התחלות חדשות
רש”י באו”ם
לקרן רש”י הוענק מעמד מייעץ לאו”ם .כחלק ממעמדה ,תתרום לדיונים ולגיבוש המלצות בנושאים כמו
הזכות לשוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי ,הזכות לביטחון תזונתי ,המאבק באלימות נגד נשים ועוד.
שמחים לעדכן ולהציג פעילויות ,תכניות ויוזמות חדשות שייצאו לדרך בשנה הקרובה מבית קרן
רש”י לצד שותפים מהמגזר העסקי ,הפילנתרופי ומהחברה האזרחית :קרן גנדיר ,קרן מנומדין,
קרן סאמיס ,מרכז זלמן שזר ,ג’וינט אשלים ,ג’וינט אלכ”א ,אסכולה (שותפות מכון ברנקו וייס וערי
כמו כן ,לצד שותפינו מהמגזר הציבורי.
חינוך)  ,בנק הפועלים ,סיסקו מערכות ו-
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יישובים יקחו חלק במיזם עיר מקדמת זכויות שיסייע לתושביהם במיצוי הזכויות המגיעות
להם ע”י הנגשת מידע והסרת חסמים בירוקרטיים .בשלב הבא יוכפלו מספר היישובים ל.24 -
שותפים מהמגזר הציבורי :משרד הרווחה והשירותים החברתיים | רשויות מקומיות
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רשויות מקומיות יקחו חלק בפיילוט לפיתוח אזורים מקדמי תעסוקה מיטבית בשני אזורי
פעילות בפריפריה במסגרת מיזם .WORKIT
שותף ממשלתי :שירות התעסוקה
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בתי ספר בנגב המערבי עוברים ללמידה היברידית – למידה מגוונת המשלבת בין פדגוגיה
וטכנולוגיה כדי ‘ללמד את התלמידים ללמוד’ בהכוונה עצמית ובעבודת צוות.
שותף ברשויות :אשכול רשויות נגב מערבי
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ארגונים שותפים למהלך “קהילה מיטיבה” במטרה לחזק קהילות מקומיות כך שיוכלו לקדם
מוביליות חברתית ולשפר את איכות החיים של חבריהן.
שותף ממשלתי :משרד הרווחה והשירותים החברתיים
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צעירים מכל הקשת החברתית בישראל צפויים להשתתף בחמש השנים הבאות
בתכניות של מרכז “יסודות”  -המרכז לשירות ציבורי ,שיכשירו וילוו אותם לעמדות השפעה
בשירות הציבורי ברמה הלאומית וברמה המקומית.
שותפים מהמגזר הציבורי :אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה | רשות הצעירים במשרד לשוויון
חברתי | רשויות מקומיות

תכניות ומרכזים חדשים לטיפול בנפגעות ונפגעי אלימות במשפחה
שותפים ממשלתיים :משרד הרווחה והשירותים החברתיים | המוסד לביטוח לאומי
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מרכזי אלומה ,מרכזים אזוריים חדשים בפריסה ארצית
יעניקו מענה הוליסטי לנפגעות ולנפגעי אלימות במשפחה.
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קבוצות של נשים נפגעות אלימות יעברו הכשרה מקצועית
שתאפשר להן להשתלב בתעסוקה בתחומי ההיי-טק.
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פתרונות טכנולוגיים חדשים
לאיתור ולסיוע לנשים נפגעות אלימות
יפותחו במסגרת מיזם לאומי לאיתור
כלים דיגיטליים ,הכולל גם בניית מאגר
מידע בין-משרדי בתחום האלימות
במשפחה.

