משימתה של החממה 'אחד מחמישה' היא לעודד ,ללוות ולתמוך בפיתוח מיזמים חדשניים המתמקדים במניעת
התעללות והזנחת ילדים .החממה הוקמה בעקבות מחקרים אחרונים בתחום שחשפו כי  1מכל  5ילדים בישראל
עובר התעללות או הזנחה בידי מבוגר.
ישראל עומדת בחוד החנית של עולם היזמות ובשנים האחרונות אנו עדים להשקעה הולכת וגדלה במיזמים
ובתוכניות לפתרון בעיות חברתיות' .אחד מחמישה' שואפת לאגד את מיטב המוחות בישראל לעידוד יוזמות שיוכלו
להביא לצמצום התופעה הקשה של התעללות והזנחת ילדים.
החממה הוקמה ומופעלת על ידי המיזם למניעת התעללות בילדים  -מהל"ב ,בשיתוף  HUSTARTמרכז היזמות של
האוניברסיטה העברית ומכון חרוב ,ובליווי חברת הייעוץ .BCG

מה אנחנו מחפשים?
-

יזמים מכל המקצועות המעוניינים להתמודד עם האתגר של צמצום התעללות והזנחת ילדים ובני נוער
יזמים בעלי נחישות ומוטיבציה לשינוי חברתי
מיזמים חדשניים המאתגרים את המצב הקיים
מיזמים בעלי פוטנציאל צמיחה

מה אנחנו מציעים?
-

רשת קשרים עם מומחים מהשטח בתחום המניעה של התעללות והזנחת ילדים
תמיכה כספית למיזמים נבחרים
ליווי צמוד של צוות התכנית ומנטורים מהעולם החברתי והעסקי
השתלבות בקבוצה וקהילה יזמית
חיבור למשקיעים ,תורמים ושותפים אסטרטגיים
תכנים מקצועיים מעולם היזמות החברתית והעסקית שיעזרו לכם להתניע את המיזם

מבנה התכנית
מטרת התכנית ללוות את היזמים משלבים ראשוניים של גיבוש רעיון ועד לתרגום היוזמה לתכנית ברת יישום
בשטח .משך התכנית כ 6-חודשים והיא כוללת מפגש שבועי קבוצתי ותכנית ליווי המותאמת אישית לכל מיזם על
פי צרכיו .התכנית מתמקדת ב:
קדם-האצה

מבוא והכרות
מניעת התעללות
והזנחת ילדים
יזמות חברתית
וחדשנות

כלים לפיתוח רעיון
(חשיבה עיצובית,
Business Model
)Canvas
ולידציה /תיקוף של
רעיון

ועדת שיפוט
יזמים מציגים את
המיזם בפני וועדה
מקצועית שתקבע
אם המיזם מתאים
לשלב ההאצה

האצה
פיתוח תכנית עסקית
פיתוח מוצר
השקת פיילוט
תכנון וניהול פיננסי
מיתוג ושיווק

הגדרת צורך ,פתרון
והצעת ערך

מדידה והערכה
עמידה והצגה מול
קהל

מיזמים בוגרי המחזור הראשון

חבלי קשר
זיהוי מוקדם וטיפול
בתוך הבית
באימהות הסובלות
מדיכאון אחר לידה

סופי
תכנית מוגנות
למניעת מצבי סיכון
של ילדים ובני נוער
ברשת

תקוה
טיפול בפוסט-
טראומה של
הורים לצמצום
התעללות בילדים
והוצאה מהבית
בגיל הרך

פריטקט
יצירת סביבה
חופשית ובטוחה
מפגיעות מיניות
בילדים

הורים ביחד
חיזוק הזוגיות
ותפקיד האב לשינוי
דפוסי הורות
פוגעניים במשפחות
בסיכון

בסוד שיח
פיתוח שיח על
מיניות בריאה
למניעת פגיעות
מיניות בילדים
בחברה החרדית

שותפים

מכון חרוב מיסודה של קרן
שוסטרמן-ישראל הוא הגוף
המוביל בישראל ומהמובילים
בעולם בהכשרה ובמחקר בתחום
של ילדים נפגעי התעללות
והזנחה .מאז הוקם בשנת 2007
פועל המכון להכשרת אנשי
מקצוע ,עובדי סמך מקצועיים,
חוקרים ,הורים וילדים בכל הקשור
למניעה ,לאיתור ,לטיפול ולשיקום
ילדים נפגעי התעללות והזנחה
ולחידוש והבניה של ידע מקצועי
מתקדם והפצתו בישראל ובעולם.

מרכז היזמות של האוניברסיטה
העברית הוקם בהובלת הפקולטה
למדעי הטבע ,בית הספר למינהל
עסקים וחברת יישום .מרכז היזמות
מספק כלים ,תמיכה וליווי למי
שרוצה לעשות את הצעדים
הראשונים בעולם היזמות .המרכז
מציע מספר תכניות יזמות וחלל
עבודה משותף לשימוש היזמים
החברים במרכז.

חברת הייעוץ  BCGהינה
מהמובילות בעולם בתחום
הייעוץ האסטרטגי – עסקי
לחברות BCG .ישראל לקחה על
עצמה להוביל את תהליך
הפיתוח התוכני של מיזם מהל"ב
ומלווה את הערכת הביצוע
ופיתוח תכניות חדשות כגון
החממה 'אחד מחמישה' ליוזמות
למניעת התעללות והזנחת
ילדים.

שאלות ותשובות
האם השתתפות בחממה עולה כסף?
ההשתתפות בתכנית היא חינם
מה הציפיות ממני?
יזמים המשתתפים בתכנית 'אחד מחמישה' נדרשים להגיע לימי הפעילות של התכנית ולהראות התקדמות בפיתוח
היוזמה לאורך הדרך .פעילות מתקיימת בימי שני 20.00 – 15.00 ,בקמפוס חרוב לילדים ,הר הצופים ,ירושלים.
מהו תהליך המיון?
תהליך המיון מורכב מהגשת מועמדות בטופס מקוון וראיון אישי .באמצע התכנית כל היוזמות יבחנו על ידי ועדת
שיפוט שתקבע אלו מיזמים ממשיכים.
אלו מיזמים אתם מחפשים?
כל מיזם שעוסק במניעת התעללות והזנחת ילדים יכול להגיש מועמדות לחממה .אנחנו פתוחים למיזמים בשלבים
ראשוניים של גיבוש רעיון וכן למיזמים מגובשים יותר.
מה קורה אחרי שהתכנית מסתיימת?
מטרת התכנית היא לסייע ליזמים לפתח את המיזם שלהם לכדי תכנית אופרטיבית והתחלת פעילות בשטח .המיזם
שייך ליזמים והם אחראים על ההוצאה לפועל שלו .בהתאם למוכנות המיזם ולמימון אנו כן מצפים לראות השקעה
הולכת וגוברת של היזמים במיזם.
יש לי רעיון למיזם ,מתי אני יכול להגיש מועמדות?
קול קורא למחזור השני של החממה צפוי לצאת לקראת אמצע חודש פברואר והמחזור השני של החממה יפתח
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