
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, זמין ופקרטי לבעיית חוסר יעילהפתרון שלנו הוא מענה 
המעש והעדר השגרה שחווים אותה מבוגרים היוצאים 

 לפנסיה )גברים ונשים(.

המיזם שלנו עוסק בבניית פלטפורמה דיגיטלית המעבירה קורסים 
אקדמאיים באמצעות סטודנטים מילגאיים למבוגרים שזה עתה יצאו 

                                                                                               לפנסיה והתפנה להם בבת אחת זמן רב. 
שלנו הוא פלטפורמה דיגיטלית שמכילה מאגר של קורסים משלל  הפתרון

וז שבועי מקדם תחומים שיועברו לפנסיונרים ובעזרתם יוכלו לבנות ל
 ומרתק. 

של הקמת מערך שיעורים ברמה  התיאור המקיף לפתרון הוא חזון
אקדמאית שייבנו ע״י סטודנטים שעובדים במימון מלגת פרח ויעברו 

הנגשה אישור ודיוק של מרצים מוסמכים של האוניברסיטה לשם 
 . והעברת החומר בצורה מקצועית ופיקנטית וסקרנת לפנסיונרים

היציאה הפתאומית ממעגל העבודה, במצב בו אין  -הבעיה
בית שזקוקים לדאגה וגידול מביא לתחושת בלבול כבר ילדים ב

 ותסכול רב בקרב היוצאים לפנסיה. 

העיקרי מתמקד בשינוי הסטטוס המיידי, ללא הכנה  - הכאב
מראש, של מבוגרים שכל חיהם היו בתעסוקה מלאה ותחושת 

לפתע מאבדים את המוכר להם  -מימוש עצמי ושגרה בטוחה
שילווה אותם ואף לא וצריכים להמציא עצמם מחדש ואין מי 

רשת אחת שממתינה להם כדי לנצל את השנים הנוספות 
 הפרודוקטיביות והחשובות שעומדות בפניהם. 

שוק רחב יחסית של מבוגרים היוצאים שלנו הוא  - השוק
לפנסיה )מוקדמת ומאוחרת כאחד( בעלי יכולת קוגניטיבית 

 ללמידה ורצון בהשתתפות חברתית חדשנית. 

שלנו הוא זיהוי של פלח שוק רחב שכיום  - היתרון התחרותי
נופל בין הכיסאות ולא מקבל מענה לצרכים שלו ונותר עקר. 

בהרצאות שהינן קיימות כבר בנוסף, ברצוננו להשתמש 
כך שיהיה לנו  -באוניברסיטת בן גוריון ורק להעביר אותן ליטוש

גישה למאגרים האיכותיים ביותר שיש בשוק )הרצאות של 
מרצים נפלאים שמועסקים בבן גוריון( שרק יעברו התאמה 

 לשוק שלנו.

  -המודל העסקי

 הלקוחות הם משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי.

 המשתמשים הם הפנסיונרים.

 שלנו פותר את הכאב במספר מישורים: הפתרון

. אנו פונים לשכבת אוכלוסייה שאיננה עומדת במרכז פועלם 1
 -של המוסדות הסוציאליים כיוון שאינן מוגדרות כחלשות

על השכבה הזו אנחנו רוצים לשמור ולמנף את היכולות,  ודווקא
                                           המוטיבציה והכישורים החבויים בהם.

. אנחנו פותרים את הבעיות שצפויות להתעורר בעתיד )בעיות 2
בריאותיות, נפשיות, חברתיות( ולשמור על האוכלוסייה 
הפנסיונרית לפני שתחווה את הנפילה ותחושת הריקנות 

                                           יאה לפנסיה.שמגיעה ביום שלאחר היצ
. הפתרון שלנו מגשר על הבושה של בקשה לעזרה. מבוגרים 3

היוצאים לפנסיה לא רואים עצמם כחלשים ולא יפנו לסיוע 
סוציאלי ולא יחשפו את התחושות הקשות שהם חווים כדי לא 

ולכן הפתרון שלנו פותר את הכאב גם של הבושה  -לשדר חולשה
 קבלת סיוע והכוונה. ב

                                                                                                              נאור ממו                     ברג    קרייסירה ש                        גל חמו                   זוהרי רותם                        מונה אבו עמרה 
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 בתחום מנהל כספים 

OUR TEAM 

MEMBERS 

                                    חסוי או סודי. כל סקירה בלתי מורשה,  . מידע שהואזה כולל מידע המוני בזכויות יוצרים כל  המוצג במסמך
 וכל המוצגים בו אסורים בהחלט. המסמך העתקה או הסתמכות על 
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