
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4מחזור  – טופס רישום לתוכנית ההאצה

 בחר את תחום העניין האסטרטגי בו עוסק המיזם:

 זקנה 

  מוביליות חברתיתקידום 

 ילדים ונוער בסיכון 

 תאנשים עם מוגבלו 

  בתעסוקהטכנולוגיות EMPLOYTECH  

  ייחודיותאוכלוסיות מוחלשות 

 מהם הגילאים שאליהם מכוונת היוזמה?

 

 *שם המיזם 

  אנא פרטו יותר לעומק על קהל היעד של המיזם תוך התייחסות להיקף וצרכים*

  מה הבעיה שאתם מנסים לפתור?*

 .תארו את מודל הפעולה של המיזם וכיצד הוא צפוי לפתור את הבעיה*

 ?האם המיזם מתמקד ביצירת שירות חברתי חדשני או בפיתוח מוצר טכנולוגי או אחר *

 שירות חברתי חדשני 

 מוצר טכנולוגי 

 אחר 

 )תשובה קצרה( האם אתם מגישים את המיזם באופן עצמאי או כחלק מפעילות של ארגון קיים?*

 מיזם עצמאי 

  חלק מארגון קיים 

עד כמה הוא קשור לליבת הפעילות של הארגון,  - הקשר בין המיזם לארגון נא הרחיבו עלאארגון קיים, חלק מבמידה ו

 בו. איזה דרג בארגון שותף פעיל 

 רקע מקצועי ותפקידך במיזם –שמח לכמה מילים על עצמך *נ

רקע מקצועי כתובת מייל, סוג שותף, שם, משפחה, טלפון נייד,  -ספרו על הצוות שעומד מאחורי המיזם*

  .במיזם של כל אחדבקצרה ותפקיד 

 צרפו בבקשה קישורים לדפי הלינקדין של חברי הצוות )במידה ויש( 



 

 

 

 האם יש לכם ניסיון בתחום החברתי?*

 כן 

 לא 

 )פסקה( פרטו אודות הניסיון שלכם בתחום החברתיבמידה וכן, 

 

  האם יש לכם ניסיון בתחום היזמות?*

  כן 

 לא 

 )פסקה(פרטו אודות הניסיון שלכם בתחום היזמות במידה וכן, 

 

  האם יש עובדים בשכר במיזם?*

  כן 

 לא 

 האם אתם עובדים על המיזם במשרה מלאה? *

  כן 

 לא 

  יום, חודש, שנה מתי התחלתם לעבוד על המיזם?*

 

  האם קיימים מיזמים פעילים דומים?*

 שיפור אל מול פתרונות קיימים?מהו היתרון התחרותי של המיזם שלכם? כיצד הוא מייצר *

 מה הסטאטוס הנוכחי של המיזם?*

  רעיון 

 אבטיפוס 

 פיילוט 

  לקוחות או מוטבים קבועים 

 אחר 

   מה האתגרים המרכזיים מולם ניצב המיזם כיום?*



 

 

 

   כיצד אתם מתכננים להגיע לקהל היעד שלכם?

  כיצד אתם מתכננים לממן את המיזם שלכם?*

  האם כבר גייסתם כסף למיזם? *

 כן 

  לא 

 בתהליכים 

  במידה וכן, בכמה כסף מדובר? ממי גויס? 

  מהם יעדי ההצלחה של המיזם לעוד שנתיים?*

   קישור לאתר המיזם )במידה ויש(

  קישור לדף הפייסבוק של המיזם )במידה ויש(

  (onepagerצרפו בבקשה מסמך קצר אודות המיזם )*

 מסמך או סרטון של המוצרמיזמים טכנולוגיים בשלב האבטיפוס, אנא צרפו 

  במידה ויש חומרים נוספים שהייתם רוצים לצרף, תוכלו להעלות אותם כאן

 או תוכנית ליווי אחרת בתחום היזמות בעבר?  תוכניות האצההאם השתתפתם ב*

  כן 

 לא 

 )תשובה קצרה( באיזה תוכנית?במידה וכן, 

  רוצים להשתתף בתוכנית ההאצה של הכוורת?מדוע אתם *

שניות וספרו לנו על עצמכם ועל הסיבה שבחרתם לעסוק ביזמות  120*צרפו בבקשה סרטון באורך של עד 

 חברתית. 

 הערות נוספות? משהו שחשוב שנדע?

 בהנחה שתתקבל לתוכנית אילו תכנים הכי יוכלו לסייע לך בפיתוח המיזם

  איך שמעתם עלינו?*

כנית יבחן את בקשתכם רבה שנרשמתם למחזור הרביעי של תכנית ההאצה של הכוורת! צוות התודה ת

 ויחזור אליכם בהקדם. 

 ההרשמה פתוחה עד  hackaveret@gmail.comת במידה ויש לכם שאלות נוספות ניתן לפנות בכתוב

 י לשאול ולהתייעץ, ותודה!.אל תהסס –. בכל שאלה שיש 18.3.21 -ה
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