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שותפים יקרים,
הפסח והאביב כבר כאן .העולם עובר שינויים בכל מימדי החיים ואיש עוד לא יודע כיצד
זה יסתיים .אנו בוחרים לראות בתוך האירועים הקיצוניים שעוברים עלינו ,גם את
הרגעים המעצימים :הסולידריות החברתית ,הקהילתיות ,עוצמת החקלאות המקומית
והתעשייה הישראלית המתקדמת .זו שעתה הגדולה של הלמידה המקוונת לסוגיה ,של
גמישות בעבודה ועוד .דפוסים רבים ,שאנו בקרן פועלים לקראתם כארגון המחויב
לשינויים בעולם התעסוקה.
ערב הפסח ,אנו מאחלים לכם ,חג חירות בריא  -שהחולי יפסח מעל כולנו ,שנשכיל
לייצר לנו "והגדת לבנך"  -סיפור משותף ושיויוני לטובת כלל אזרחי החברה הישראלית
ושהחירות לחיות את החיים במלוא עוצמתם תשוב במהרה.
רצינו להאיר ולשתף אתכם בקצרה בהתאמות שנעשו ,לאור המצב ,בכמה מהתוכניות
שאנו שותפים בהן.
זו גם הזדמנות להוקיר תודה לארגוני המגזר החברתי בכללותם ,שלצד צוותי הרפואה
והבריאות ,פועלים באופן מאומץ ויצרתי ,לטובת כלל החברה בישראל:

מיזם "עובדים ביחד" לליווי צעירים לקראת תעסוקה
בנגב יצר סרטונים מקוונים להדרכת המלווים
עובדים ביחד הינו מיזם משותף המאגד את משרד העבודה והרווחה יחד עם  6קרנות
פילנתרופיות והארגונים למרחב וארץעיר .המיזם מקדם שיתופי פעולה בין  29ארגונים
חברתיים במטרה להרחיב את מעגל התעסוקה בקרב צעירים בדרום הארץ .הפעילות
נעשית באמצעות תהליכי ליווי ,ייעוץ ,אבחון ,הכשרה והשמה במקומות עבודה וכן גיבוש
פרקטיקות עבודה .המיזם נמצא בשנתו השלישית וסייע ליותר מ 1000 -צעירים.
התקופה הנוכחית מפגישה את הצעירים ,ובהתאמה את המיזם ,עם אתגרים רבים
וחדשים :פיטורים של צעירים ,ארגוני מגזר שלישי עוברים למשימות חרום והמעסיקים
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Translateטרודים בהתנהלות במשבר .המיזם פתח קבוצת טלגרם משותפת לצעירים
ולמעסיקים לצורך עדכונים שוטפים ומודעות דרושים ,ליווי הצעירים נעשה מרחוק
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והמיזם אף פועל למציאת "גב" חלופי לצעירים שהארגון שליווה אותם ,נסגר.
במסגרת בניית התשתיות לארגונים ,מיזם "עובדים ביחד" יצר סרטוני הדרכה למלווים
של צעירים לקראת תעסוקה .הפרק הראשון "שיחת אינטייק" כבר עלה לאויר וניתן
להעזר בו בהדרכה מקוונת.

לא ידענו לחזות את העתיד ,אבל כבר לפני שנתיים
השקענו בתשתית ללמידה מקוונת במכללות הטכנולוגיות.
בימים אלו ,מערכת גול מסייעת לאלפי סטודנטים להמשיך
וללמוד תורת החשמל ומכניקה הנדסית בכל הארץ.
 GOOLהוא אתר הלימודים המקוונים הגדול והמוביל בישראל לתלמידי תיכון
ולסטודנטים .האתר הוביל בשנים האחרונות מהפיכה בעולם הלימודים האקדמיים ושינוי
של ממש בתרבות הלמידה .קרן ביחד ,יחד עם רשת אורט ,זיהו את הצורך בקידום
לימודים מקוונים בהשכלה הטכנולוגית והשקיעו עם גול בנושא .לאור המציאות החדשה,
חברת גול ,בהובלת עופר לוי המנכ"ל ,מעמידה את כל הקורסים שלה לטובת
הסטודנטים במכללות הטכנולוגיות ,בכל הארץ .אנו מקווים כי בהמשך לצעד ראשון זה,
עוד ועוד קורסים מקוונים יכנסו למוסדות ההשכלה הטכנולוגית.
ראו נתונים ממחקר הערכה שעשתה ד"ר יעל שטיימברג מהמכון הדמוקרטי ,בקרב
משתמשי התוכנית בתום שנת הלימודים הקודמת:
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הפורום הכלכלי חברתי  -שותפות של מאות ארגונים
עסקיים ,חברתיים ואקדמיה  -קורא לצמרת המנהיגות
העסקית לדגל.
הפורום הכלכלי חברתי ,מיסודה של נשיאות הארגונים העסקיים ,נדרש ,כעת יותר
מתמיד ,לתפקיד שהארגונים העסקיים לוקחים על עצמם בשינוי המציאות .כחלק
מתמיכה שלנו בפעילות הפורום ,מתגבשת פעילות משותפת להעלאת הפריון במשק,
מתוך ראיית הצרכים של העסקים ,בדגש על מימד ההון האנושי .יוזמה חדשנית של
הפורום להתמודדות עם המצב  -זירה דיגטלית למפגש בין צרכים ומענים חברתיים-
עסקיים .לאתר היוזמה לחץ כאן.
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רצף לימודי-טכנולוגי מכיתה ח' עד לימודי הנדסאים בכיתה
י"ד ,כולל הזדמנות להתנסות מקצועית בשרות צבאי
משמעותי כהנדסאי :מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי הנוער.
המיזם פועל במטרה לפתח ולהרחיב את החינוך הטכנולוגי בכפרי נוער ,תוך יצירה
ומינוף של שיתופי פעולה אסטרטגיים ברמה הלאומית ,אשר יקנו כלים ומיומנויות עבור
חניכי כפרי הנוער להשתלבות מיטבית בחברה הישראלית .לקראת תום השנה השנייה
של המיזם ב  4כפרי הנוער רמות הדסה ,כנות ,תו"ם חרב לאת וכפר סילבר ,כ600 -
תלמידים ,החל בכיתה ח' ועד הגיוס לצבא ותעסוקה ,מקבלים ליווי וסיוע במגמות
הטכנולוגיות על מנת שיסיימו את כפר הנוער עם הזדמנות לקריירה איכותית המתואמת
לשוק העבודה של ימינו .במיזם שותפים משרד החינוך ,צה"ל ו 5 -קרנות
פילנתרופיות .בימים אלו ,המאמץ הוא שהתלמידים ימשיכו בלימודים ,על מנת לעמוד
בבחינות ההסמכה בתום השנה.
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בברכת חג שמח לכם ,לבני ולבנות משפחותיכם ולארגונים סביב,
יואל קרסו ,עתר רזי-אורן וקרן שוורץ.

חפשו אותנו באתר האינטרנט
קרן ביחד הוקמה בשנת  2015ע"י בני הזוג סטלה ויואל קרסו בהמשך לפעילות פילנתרופית ארוכת שנים של
המשפחה .הקרן ממוקדת בהשקעה בהשכלה טכנולוגית ובהכשרה מקצועית בקרב צעירים בגילאי  18ומעלה
המאפשרים לצעירים ניעות כלכלית חברתית ,לצד חיזוק הפריון בתחומי התעשייה ,המסחר והשירותים במקצועות
טכנולוגיים יישומים -ובכך חיזוק החוסן החברתי והכלכלה הישראלית.

קרן ביחד  -קרן משפחת סטלה ויואל קרסו
ריב"ל  24תל אביב-יפו 03-6381336 6777861
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