ראש השנה תשפ"א

דבר נשיא הקרן

דבר מנכ"לית הקרן

שותפים ושותפות יקרים,

חברים וחברות יקרים,

אני מאמין שעל מנהיגים בזירה העסקית לגבות את פעילויותיהם הרווחיות
בעשייה למען החברה.
במרוצת השנים פעלתי לטיפוח קהילות המספקות לחבריהן ,נוסף על דיור
ותנאי מחיה ראויים ,גם שלל הזדמנויות להגשמת הפוטנציאל הגלום בכל אחד
ואחת מהחברים בקהילות הללו.
שלושה עשורים של התמקדות במשימות אלו ,הביאו אותי ,לפני כשנה ,להקים
את קרן מנומדין שמטרתה לטפח ארגונים ,יחידים ורעיונות המקדמים פיתוח
בין-לאומי מקיף ,ועושים זאת לאורם של יעדי הפיתוח הבין-לאומיים שקבע
האו”ם ( .)The UN Sustainable Development Goalsקרן מנומדין משלבת
בין פעילות עסקית מכוונת אימפקט לפעילות פילנתרופית ,כדי לייצר שינוי
חברתי עמוק .הקרן משתמשת בכל הידע והניסיון שצברנו ,הצוותים שלי ואני,
במשך עשורים של פעילות בארץ ובעולם ,ומאגדת אותם ברוח החזון כבסיס
לעשייה מגוונת.
כשנה בלבד להקמתה של הקרן ,היקף הפעילויות וההשפעה שלנו בשטח
הולכים ומתרחבים .אני מאמין שהמגמה הזאת תימשך ותתעצם בשנים
הקרובות.
ברצוני לאחל לכולנו שנמשיך להשקיע בחלומות ,בחולמים וברעיונות נועזים,
שיובילו אותנו – את כולנו – לעבר עתיד מבטיח ומלא תקווה.

לפני כשנה זכיתי להצטרף לחיים טייב ,מייסד קרן מנומדין ונשיאה ,למסע
מקצועי ואישי מרתק.
עם צוות הקרן המיומן ,אנחנו מובילים גישת פעולה ייחודית ,הממנפת מודל
מימון משולב ( – )Blended Finance Approachפילנתרופיה אסטרטגית ,לצד
השקעות אימפקט ושיתוף פעולה בין-מגזרי ,תוך-מיזוג ורתימת הון אנושי
יצירתי שניתן לו גם הבסיס הכלכלי הדרוש.
בתהליך העבודה שלנו אנו מבקשים להגיע תמיד לשורשיהן של הבעיות
המורכבות שאנו מזהים ולטפל במהות ולא רק בסימפטומים .בהתאם,
אנו עמלים על פיתוחם של פתרונות יצירתיים ,הוליסטיים ובעלי השפעה
מקסימלית.
אנו שואפים להבטיח שינוי מערכתי בכל מקום שבו אנו פועלים בעולם ,לחזק
את שיתופי הפעולה שלנו עם גופים ציבוריים ועם משקיעים פרטיים ,ולמנף
את הידע והיכולות המצטברים כדי להגיע לזירות אחרות ולמקומות נוספים.

בתקווה ש"תחל שנה וברכותיה",

ד"ר מירב גלילי
מנכ"לית קרן מנומדין
שנה טובה ובריאה,

חיים טייב
מייסד ונשיא קרן מנומדין

פעילות הקרן
בתקופת הקורונה

תהליך מיתוג
אסטרטגי לקרן מנומדין

בתקופת הקורונה ,בנוסף לפעילות שוטפת ותמיכה בארגונים איתם אנו
עובדים ,הקרן יזמה פעילות ייחודית ,לחיזוק שיתופי פעולה בין מגזריים
( ,)PPPעל מנת לתת מענה אסטרטגי לאתגרים מרכזיים שיצרה מגפת
הקורונה .במטרה לתמוך ולהעצים את האוכלוסיות והמערכות הזקוקות לכך
באופן איכותי ,הוליסטי ואפקטיבי ,הקימה הקרן ,בשיתוף עם מרכז השלטון
המקומי ,SFI ,תנועת אור ,ו Designit-את "קואליציית היום שאחרי" ,שנוצרה
כדי לקדם שימוש בפרקטיקות מוכחות ומהירות להקלה וטיפול בפערים
חברתיים.
המיזם מתחיל לפעול בימים אלו בארבע רשויות מקומיות בפריפריה
הגיאוגרפית-חברתית בישראל במגוון תחומים ,שבהם הועצמו בעיות בעקבות
הקורונה ,וזאת באמצעות הטמעת מודל מימון משולב ,הכולל פילנתרופיה
והשקעות אימפקט בישוב.

במהלך החודשים האחרונים עבדנו עם חברת  ,Designitחברת ייעוץ בינלאומית
המתמחה בעיצוב חדשנות עסקית ,על גיבוש האסטרטגיה המיתוגית של הקרן,
בניית ספר המותג ופיתוח אתר אינטרנט חדש לקרן .במסגרת התהליך ,הטמענו
כלים מתוך מתודולגיית החשיבה העיצובית לחידוד אסטרטגיית האימפקט של
הקרן ,ביססנו נכסי מותג המזקקים את בידולה של הקרן באמצעות פלטפורמת
מסרים וחזות ויזואלית חדשנית על מנת להעצים את ערכה היחודי של הקרן
ותרומתה לעולם הפילנתרופיה האסטרטגית והשקעות האימפקט.

כמו כן ,בשיתוף פעולה עם קבוצת מיטרלי ,העברנו תרומות לעמותות בית
הגלגלים ,יד שרה ולתת ,במטרה לסייע לאוכלוסיות נזקקות בהתמודדות עם
התקופה הקשה .כספי התרומות איפשרו רכישת טאבלטים ייעודיים לאנשים
עם צרכים מיוחדים ,מכונות הנשמה ביתיות ,ערכות לאשפוז ביתי עבור
אוכלוסיית הקשישים וערכות חירום שכללו מזון ,תרופות וציוד רפואי.

תרומת טאבלט ייעודי לחניכת בית הגלגלים

אנחנו גאים להציג את האתר החדש שהשקנו לקרן –
www.menomadinfoundation.com

אירועים בולטים
בשנה האחרונה

האירוע השנתי של הקונגרס הישראלי *
מאות אורחים התכנסו לאירוע השנתי השני של הקונגרס הישראלי ,שהתקיים
בסימן "מסכימים על עתיד ישראלי" .באירוע לקחו חלק בין היתר ,חיים טייב,
פרופ' אריה צבן ,יצחק (בוז'י) הרצוג ,עו"ד דליה רבין ,השייח' מוופק טריף,
פרופ' אליקים רובינשטיין ,פרופ' יפה זילברשץ ,משה ליאון ,כרמל שאמה הכהן
ואחרים .באירוע הוצג "מדד ההסכמות" שעוסק בלכידות החברה הישראלית,
וסיכום פעילותה של "מועצת ההסכמות הראשונה" אשר עסקה ביהדות
במרחב הציבורי.
* הקונגרס הישראלי הוקם במטרה לשנות את השיח
הציבורי בישראל ולהפחית את המתחים בחברה
הישראלית .הקונגרס נוסד על ידי אנשים מעולמות
האקדמיה ,העסקים והעשייה הציבורית המאמינים כי
המפתח לגישור על המתח היסודי הטמון בזהותה של
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא שיח ציבורי פרודוקטיבי ,שעושה
שימוש בכלים יישומיים מעולמות הגישור ויישוב הסכסוכים.

פרופ' שחר ליפשיץ ,ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן ,חיים טייב ,מייסד
ונשיא קרן מנומדין ונשיא הקונגרס הישראלי ויצחק בוז'י הרצוג ,יושב ראש הסוכנות היהודית

אירוע השקת המתנ"ס החדש של קרן הפונדסאו באנגולה
קרן מנומדין ,קבוצת מיטרלי והנהלת הפונדסאו חנכו מתחם פעילות חדש
באזור האילייה בלואנדה ,באירוע שבו לקחו חלק עשרות אורחים מישראל
ומאנגולה .המתחם הוא מרכז קהילתי ראשון מסוגו באפריקה ,הבנוי על פי
מודל של מתנ"ס ישראלי ומיועד לפעילות חינוכית בלתי פורמלית ,להעצמת
ילדים ,נוער אנשים צעירים ונשים באמצעות אמנות ,מוזיקה ופעילויות תרבות
עשירות .במתחם נבנו חללים ייעודיים בעבור פעילויות התרבות ,פעילויות
קהילתיות ואמפיתיאטרון חדש.
מאות ילדים ובני נוער ,תושבי הקהילה המקומית ועשרות חברים נוספים נהנים
מהפעילויות .קרן הפונדסאו הוקמה בשנת  2006בלואנדה ,בירת אנגולה.
המרכז הקהילתי של הקרן ,שנמצא בלב שכונת מגורים ,מאפשר לקיים מיזמים
מגוונים בעלי נגיעה הוליסטית בחייהן של כל שכבות האוכלוסייה המקומית.

חניכות קרן הפונדסאו באירוע השקת המתנ"ס החדש

שיתופי פעולה
חדשים

בית הגלגלים – קרן מנומדין תומכת בהפעלת נופשוני
קיץ של עמותת בית הגלגלים ,במסגרתם יהנו מהפעילות
 150חניכים בבית אלאמל המשרת את האוכלוסיה הערבית
באזור הדרום .הנופשונים חיוניים לתחושת הרווחה
האישית של הצעירים ומשפחותיהם ,במיוחד אחרי תקופת
הקורונה והבידוד .הודות לצוות מקצועי ,מיומן ומחויב,
הנופשונים מותאמים לתקופה מאתגרת זו ומבטיחים
חוויה מעצימה וייחודית למשתתפים.
מרכז מעשה  -תוכנית לקידום מנהיגות צעירה בקרב
החברה הדרוזית  -התוכנית מלווה  15צעירות וצעירים
דרוזים ,בעלי מוטיבציה להשתלב במוקדי השפעה בחברה
ובמדינה .בוגרי ובוגרות התוכנית צפויים להמשיך
ללימודים במסגרות תוכניות צוערים ו/או להשתלב
בתפקידים ציבוריים בשלטון המקומי והמדיני.

חיים טייב ,מייסד ונשיא קרן מנומדין והשייח מוופק טריף ראש העדה הדרוזית באירוע השנתי של
הקונגרס הישראלי

מלגות לסטודנטים מעספיא – אנו מאמינים שלימודים
אקדמאים מהווים נדבך מהותי בפיתוח מנהיגות ובקידום
מוביליות חברתית .הקרן תרמה  60מלגות לימודים
לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים מהכפר עספיא לשנת
הלימודים תש"פ ,אשר ייקחו חלק בפעילות חברתית
במסגרות השונות של הכפר.
הסוכנות היהודית  -פרויקט תן באנגולה – שיתוף פעולה
בין קרן מנומדין ,קרן הפונדסאו ופרוייקט תן של הסוכנות
היהודית מאפשר הקמת מרכז של מתנדבים ישראלים
ויהודי התפוצות בעיר הואמבו באנגולה .במסגרתו ,ילוו
המתנדבים את הילדים המקומיים במטרה לחזק את
הקהילה המקומית ואת עתידם.

ביקור הכנה של צוות הסוכנות היהודית עם צוות מנומדין והפונדסאו באנגולה

השקעות אימפקט
חדשות

 - Biobeatפלטפורמת ניטור רפואי המודדת מדדים
חיוניים באופן מדויק ,באמצעות טכנולוגיה אלחוטית ולא
פולשנית ,ומאפשרת קפיצת מדרגה במתן מענה רפואי
בזמן אמת .המכשיר מסנכרן ומשדר את המדדים באופן
אוטומטי ,כך שצוותים רפואיים יכולים לבחון אותם מרחוק.

 – EyeControlפלטפורה השואפת לשפר את איכות החיים
ויכולת ההתקשורת של חולי ניוון שרירים וחולים מונשמים
שלא יכולים לדבר ,אך מתקשרים באמצעות תנועות עיניים.
המערכת מבוססת על טכנולוגיה חדשנית ,המאפשרת
תקשורת דרך תנועות עיניים וחיווי קולי ,בעזרת טכנולוגיה
לבישה וקלה לתפעול.

תהליכי מדידה ,ניטור
והערכה לאימפקט

כחלק מגישת העבודה של הקרן ,אנו שמים דגש על מדידה כמותית ותיקוף
אימפקט לפרוייקטים שלנו ,כדי לוודא שאנו אכן משיגים את המטרות שלנו
ומשתפרים בהתאם .העבודה כוללת מעקב אחר תוצאות ,מדידת ביצועים
והפקת והפצת לקחים.
על מנת למדוד את השפעת פעילות הקרן בתחומי הפעילות השונים ,התחלנו
לעבוד עם חברת  ,Social Finance Israelאשר מלווה את הקרן במדידת
השקעות האימפקט ,ועם חברת  SoPactהמספקת לקרן פלטפורמת עבודה
לתכנון ,ניהול ואיסוף נתונים בפרויקטים הפילנתרופיים.

עובדות ונתונים

 25פרויקטים פעילים בעולם
 7תחומי תוכן פילנתרופיים
 5תחומי השקעות אימפקט
 3יבשות
 2שיתופי פעולה אסטרטגיים ,בין מגזריים ,במודל PPP
 1מתנ"ס באנגולה ,היחיד מסוגו באפריקה
הדגמת מערכת הEyeControl-

במהלך חודש פברואר  2020יצאה משלחת של בעלי תפקידים מובילים במשק הישראלי ,העסקי
והחברתי ,בהובלתו של מר חיים טייב ,לסיור בפרוייקטים של קרן מנומדין וקבוצת מיטרלי באנגולה.
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