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 יר מנהלים: תקצ

הוחלט  די תואר שני למנהל עסקים במגמת מנהלים, יקט האתגר החברתי במסגרת לימו כחלק מפרו

האתגרים  ות טובה יותר עם  דהתמודנ"ל מתוך הבנה כי גיוון הצוות יכול להביא על הקמת הצוות ה

 של הילמה.   תיק הארגוןשר הוצגו במסגרת א

יצירת ביקוש לחדשנות בקרב עמותות ומגזר שלישי  "אתגר  התמודד עם יבוש הצוות, הוחלט ל ג לאחר 

טכנולוגיים  כיוון הכללי הוחלט על מציאת פתרונות  קתון והצגת ה. לאחר שיחה עם מנחי ההא"בכלל 

נית איתן מאלו"ט  "הביקוש" פנינו לד"ר דגבעיית  ותר את מ להבין טוב י . ע"אשר יכולים לעזור לעמותה 

שגורם  "חרדה טכנולוגית", חוסר אמון  במספר גורמים כגון ולאחר מספר שיחות הבנו כי הבעיה נעוצה  

ולוגיה ) מיעוט מחשבים (, בעיות של  לעבודה כפולה ) רישום ידני ורישום ממוחשב (, נגישות הטכנ

"צבוע" כלומר לא  סף לעמותות המגיע מהמדינה הוא מימון שהיא הבעיה הגדולה שכן הכחיסיון מידע ו

 שימוש שלא לטיפול בחוסה.  ניתן ל

 

גי  ולועם פתרון טכנקדם  ת ההוחלט לייעצות עם המנחים, לאחר התהצוות חשב על פתרונות שונים ו 

צירת אמון במערכת אולם ביום ההאקתון התברר כי כוונת הילמה  לנושא העבודה כפולה ותוך כדי כך י

שכן לעיתים למרות שהילמה מציעה פתרון זול,   כתי יותר פתרון מערלא הייתה פתרון טכנולוגי אלא 

במקרה  החליט  קצר, בזמן   הצוות  אין יכולת הטעמה של המערכת. והעמותה אינה משקיעה את הכסף 

וחשב כיצד ניתן בעצם לייצר מצב שבו, העמותות   ה מפילנתרופיהמגיע  זה, לפנות לבעיית המימון

 שלהם. ף ביניהן ו שחדשנות וטכנולוגיה תהיה חלק מהשיח השות רצו והתורמים י 

 

יצר  ותיולא בעמותות, שתתרכז בתורמים  GIVE N' TECH, , הצוות החליט כי בניית פלטפורמהך לאור כ

ההחלטה על כך הגיעה   בעמותות.חדשנות "צבוע" לבחלקו  מחוייבות שהכסף הנתרם יהיה ם צלא

. לעומתם  לו מתנגדים לכך יפ ואת לא בוחנים את עצמם מכיוון שהצוות שם לב שמנהלי העמותו

כגון  תיים רוצים ופועלים כדי להשתייך לגופים המעניקים תווי תקן חבר) חברות או אנשים (  התורמים 

 לומברג ועוד.  תו מידות, מדד מעלה, מדד ב 

,  מגזר השלישי יכולה לספק להפלטפורמה תהיה הנקודה בה התורם יבין את המוצרים שהילמה 

גם  וכך למעשה  טובת קידום החדשנות בעמותה אליה הוא תורם ל א "צובע"יחליט כיצד ואיזה נתח הו 

השקיפות בין התורם  ו  התרומה כחלק מהתהליך  הטמעהתור את בעיית המימון וגם את בעיית היפ

 .  לעמותה גדל 

בחון את  ל לקדם חדשנות טכולוגית בעמותות וטפורמה תאפשר לתורם  בסופו של תהליך, הפל

 .  ברתי אחר תו מידות או תקן חאפקטיביות התרומה שלו ע"י  
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