
הסיורים יצאו ממרכז הספורט הלאומי ת"א רח' שטרית 2, עם מיניבוסים פרטיים  בסביבות השעה 8:00 ויחזרו עד לסביבות 16:00

כנס מעלה 
הבינלאומי

היום השני | 5 בדצמ' 2019

ביומו השני של הכנס, 5.12.19 יתקיימו מגוון סיורים בנושאי חדשנות חברתית - סביבתית ברחבי הארץ

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

הייטק חברתי; מחדשים את מוסררה ומרכז היזמות של הקהילה החרדית

Tech for Impact -מרכז הילמה
מרכז הייטק חברתי 

ידי  על  שהוקמה  החברה,  למען  הייטק  חברת 
בכירים בעולם ההיי טק הישראלי לתועלת הציבור 
וללא מטרות רווח.  סיור במרכז המכשיר דור של 
מוטיבציה,  וחדורי  מוכשרים  וצעירים  צעירות  
המפתחים פתרונות טכנולוגיים- חברתיים פורצי 
המוחלשות  האוכלוסיות  החברה,  להעצמת  דרך 
ובעלי המוגבלויות.  הפתרונות המפותחים במרכז 
העולים  לצרכים  מלאה  בהתאמה  מתוכננים 

בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.

בנק לאומי
ונכיר  לאומי  בנק  של  ההדרכה  במרכז  נתארח 
כחלק  מיישם  שלאומי  חדשניות  תכניות  שתי 
 -  SHIFT העתידי:  העבודה  לעולם  מההיערכות 
תכנית   ,SWITCH ו  העתיד  למקצועות  הספר  בית 
התנדבות  של  לשנה  יוצאים  מנהלים  במסגרתה 
במשרה מלאה בעמותות חברתיות, כאשר לאומי 

מממן את השכר שלהם ומלווה אותם בתהליך.

שכונת מוסררה מתעוררת לחיים
עם טכנולוגיות VR והולוגרמה 

שותפה  אינטל   – ביחד"  "מחדשים  בפרויקט 
ליצירת חיבורים בין מהנדסים, תושבים וטכנולוגיה 
וביחד  פועלת  היא  בהם  העירוניים  במרחבים 
ידי  על  קהילתיים  לאתגרים  פתרונות  מפתחים  
הפיכת המרחב לחדשני וטכנולוגי. אינטל בשיתוף 
פעולה עם מרכז צעירים ירושלים, מנהל קהילתי 
טכנולוגית  מקום  חווית  יצרו  והקהילה,  מורשה 
וחדשנית המספרת את סיפורה הייחודי של שכונת 

מתנס שיקאגו 
תוך  לוד  העיר  לפיתוח  הפעילות  עם  היכרות 
מבשלות  של  תרבותית,  רב  צהרים  ארוחת  כדי 
מהקהילה. בהמשך סיור רגלי ומפגש עם פעילים 
חברתיים ומובילי שינוי מהחברה הערבית, הגרעין 

התורני הפעיל בלוד והמתנס.  

חווה חקלאית | אדמה 
ומדעי הסביבה בעיר  הביקור בחווה לחינוך חקלאי 
אשדוד מאפשר ללמוד על חיבור אסטרטגי בין ליבת 
העשייה המקצועית של חברה עסקית למעורבותה 
בקהילה. התכנית "מפזרים זרעים של מדע" בתמיכתה 
למצוינות  תלמידים  בקידום  עוסקת  אדמה,  של 
אישית ומחקרית בתחומי המדע והחקלאות ויוצרת 
התכנית  בנוסף,  העניין.  מחזיקי  לכל  משותף  ערך 
מוכיחה כי שינוי חברתי אמיתי מתקיים תוך שיתוף 
פעולה רב מגזרי: בין חברה עסקית לממשלה )משרד 
חוות  אדמה  לחברת  המקומיות.  ולרשויות  החינוך( 

חקלאיות דומות גם בבאר שבע ובלוד.

ביזמקס 
תושבי  חרדים  לגברים  וחדשנות  עסקים  מתחם 
ירושלים שהוקם על ידי קרן קמ"ח – קידום מקצועי 

חרדי, 'אחים גלובל' והרשות לפיתוח ירושלים.
החרדים  שילוב  לעודד  במטרה  הוקם  ביזמקס 
או  עצמאיים  ליזמים,  ומיועד  התעסוקה  בעולם 
בעלי עסק מתחומים שונים ומאז הקמתו הצטרפו 
ויזמים חרדים מתחומים  למתחם עשרות חברות 
גרפיקאים,  סטארטאפים,  מתכנתים,  כגון  שונים 

יועצי שיווק, אנשי מסחר אלקטרוני ועוד.

חממת החדשנות החברתית "הכוורת" 
וקרנות הביטוח  ג'וינט ישראל  האב חברתי מבית 
הלאומי בישראל, העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות 
מודל  הכוורת,  עם  היכרות  בוערות.  חברתיות 

הפעלה ודוגמאות למיזמים. 

נמל אשדוד 
נמל אשדוד הינו השער הכלכלי המוביל של מדינת 

ישראל והנמל הגדול והמתקדם במדינה. 
במרכז  בנמל,  המרכזיים  באתרים  נבקר  בסיור 
והמתקדמים  מהמושקעים   - החדש  המבקרים 
בארץ,  נשמע ממנהלי הנמל כיצד מנהלים אחריות 
הסביבתיים  האתגרים  ומהם  בנמל,  תאגידית 
החברה  מבחינת  המשמעותיים  והחברתיים 

וההתמודדות עמם.

סיור 1 ירושלים

 innovation
 for

good life

יזמות, כישורים וסביבה רב תרבותית סיור 2 לוד

סיור בנמל  אקסלרטור לעולים וצעירים;  סיור 3 אשדוד         חווה לחינוך חקלאי; 
אשדוד

 The Hive -Gvahim אקסלרטור
מאיץ לסטארטאפים טכנולוגיים בשלבים 

התחלתיים ממגוון תחומי פעילות. פעיל באשדוד 
מ- 2013 עם עשרות בוגרים מוצלחים. מתאים 

לעולים חדשים. מתנהל בשפה האנגלית. 
האקסלרטור הוא יוזמה של הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים  במשרד הכלכלה, באמצעות 
מערך השטח מעוף ובשיתוף עיריית אשדוד. 
מופעל ע"י עמותת גבהים, בשיתוף עם מרכז 

צעירים עירוני  "כיוונים". 

http://www.maala-en.org.il/maala-conference-field-tours-2019/



