תקנון "מופת" -מאיץ ליוזמות חברתיות

הגדרות:
 .1המחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם בהסתדרות הציונית העולמית )להלן" :הצ"ע"( מקיימת מאיץ
ליוזמות חברתיות בשם "מופת" שנועד להצמיח את דור היזמים החברתיים של העתיד ולהשפיע על חיי
האזרחים במדינת ישראל בעזרת תכנית פיתוח מיזמים חברתיים ותיקון צדק חברתי )להלן" :המאיץ"
ו/או "תכנית המאיץ"(.
 .2מהו מאיץ? – מאיץ הוא תכנית לקידום רעיונות או מיזמים בפרק זמן קצר על ידי לימוד אספקטים שונים
בעולם היזמות במהלכו עוברים היזמים סדנאות ,הכשרות וליווי על ידי מרצים ומנטורים העוזרים לממש
ולהוציא את המיזם הרעיוני אל הפועל.
 .3מהו מיזם? – מיזם הוא רעיון לשינוי חברתי או פעילות קיימת לשינוי חברתי באחד מהנושאים הבאים:
רווחה ,בריאות ,חינוך ,צמצום פערים חברתיים ,חיזוק הפריפריה ,חיזוק הקשר בין קבוצות אוכלוסייה
שונות בישראל ,קליטת עליה ,שוויון ודמוקרטיה.
 .4לתכנית המאיץ יתקבלו עד  44מיזמים נבחרים.
 .5בתכנית המאיץ ,רשאים להשתתף יחידים ,קבוצות או צוותים של מס' אנשים וכן גוף משפטי מאוגד כדין
ובכלל זה :חברות ועמותות )להלן" :המשתתף"( ובלבד שבמקרה של גוף מאוגד ,ההשתתפות כפופה
להמצאת הוכחה שהוא פועל ומאורגן בהתאם לדין )המצאת אישור ניהול תקין בתוקף(.

כללי:
 .6ההשתתפות במאיץ כפופה לתנאי תקנון זה.
 .7בהשתתפותו במאיץ ,המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לתנאיו.
 .8מובהר כי כל משתתף ייחשב כמי שקרא את תנאי התקנון והסכים לו עם השתתפותו בתכנית.
 .9הצ"ע רשאית להפסיק ו/או לבטל את תכנית המאיץ ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה ,מכל סיבה שהיא,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10בכל מקרה של סתירה ו/או אי – התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
תכנית המאיץ ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .11התקנון מנוסח בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והוא מיועדת לגברים ונשים ,ליחיד ולרבים,
לפרטים ולתאגידים.
 .12משתתף בתכנית המאיץ מסכים בהשתתפותו שתמונותיו ישמשו את המחלקה למעורבות חברית ותיקון
עולם בהסתדרות הציונית העולמית ואת תכנית האקסלרטור להשתמש בתמונות לצורכי שיווק התכנית
בלבד.
 .13משתתפים קטינים בקבוצות או צוותים )שטרם מלאו להם  18שנים( ידרשו להציג אישור הורים/
אפוטרופוס חתום.
 .14על המיזם שיוגש לעמוד במצטבר בכל התנאים הבאים:
א .להוות מיזם חברתי בעל השפעה רחבה באחד מהנושאים הבאים :רווחה ,בריאות ,חינוך ,צמצום
פערים חברתיים ,חיזוק הפריפריה ,חיזוק הקשר בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל ,קליטת
עליה ,שוויון ודמוקרטיה.
ב .המיזם שיוגש לתכנית חייב להיות מקורי ,כשזכויות היוצרים עליו שייכות למגיש..
ג.

זמינות של צוות המיזם במסגרת המאיץ ,יום בשבוע בשעות אחה"צ/ערב.

ד.

תשלום דמי השתתפות בסך  ₪ 300לפקודת ההסתדרות הציונית העולמית.

הליך המיון ואמות המידה בחירת המיזמים המשתתפים:
 .15לשם בחירת המיזמים שיתקבלו לתכנית יתבצע הליך שיכלול את השלבים הבאים:
א .הגשת מועמדות  -תתאשר אך ורק באמצעות טופס ייעודי בו ידרשו המועמדים לספק מידע אודות
הרעיון היזמי באתר המאיץ.
ב .מבין המועמדויות שיוגשו יבוצע שלב מיון ראשוני על ידי צוות ההיגוי מטעם הצ"ע על בסיס
הטפסים שהוגשו.
ג.

מיזמים אשר יעברו את שלב הראשון ,יזומנו לראיון המשך על ידי צוות היגוי.

ד.

בתום סבב הראיונות ,יוכרזו המיזמים אשר יתקבלו לתכנית.

ה .במסגרת בחירת המיזמים יתחשב צוות ההיגוי ,בין התר ,בהיתכנות השלמת הרעיון בפרק הזמן
המוגדר למאיץ ,איכות הצוות והמחויבות לתהליך.
ו.

מובהר כי הבחירה תהא על-פי התרשמות צוות ההיגוי ושיקול דעתו הבלעדי כי החלטתו סופית ולא
ניתנת לערעור.

התכנית:
 .16התכנית עתידה להתקיים בין החודשים יוני  2021ועד ספטמבר  2021למשך  4-5חודשים ,יום בשבוע
בשעות אחה"צ/ערב.
 .17כל מפגש יארך כ 3-שעות ויכלול בין היתר פגישות עם בעלי עניין בתחום עיסוקים של המיזמים וליווי
מקצועי של גורמים המעורבים בתחום.
 .18במסגרת המפגשים ישולבו הרצאות וסדנאות הקשורות ליזמות ופיתוח עסקי והכוונה בכל הנוגע לקידום
המיזם ,לרבות בניית תכנית עבודה ותקציב ,ניהול זמנים ומשימות ,הפעלת כוח אדם ומתנדבים ,עבודה
מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה ,כלים דיגיטליים ,בניית קמפיינים ,עמידה בפני קהל ,סיוע ביצירת
קשרים ואנשי מפתח ככל הניתן.
 .19בסוף התכנית ,יוזמות נבחרות יזכו למענק כספי ותמיכה של עד ₪ 20,000
 .20תתאפשר השתתפות של עד  3נציגים מכל מיזם במפגשי התכנית.

