
 פינקל -המאיץ ליזמות סביבתית ע"ש ד"ר שמרית פרקול -"נשים למען האקלים"  
 

   כאן.להרשמה לתכנית, לחצי  
 

   יוזמה חדשה להתמודדות עם אתגרי האקלים?  יפו?-יש לך מיזם סביבתי חדשני שמתאים לתל אביב
 פתרון טכנולוגי פורץ דרך? 

ספרי לנו על הרעיון שלך ותוכלי לקחת חלק בתכנית האצה, לקבל הנחיה מקצועית, חשיפה בינלאומית  
 ואפשרות להוציא אותו לפועל. 

) האקלים  למען  נשים  בינלאומית    )Women4climate Mentorship Programתכנית  תכנית  הינה 
תחומי האקלים והסביבה. מטרת  ב חדשנייםאו ו/ייחודית לנשים יזמות המפתחות פתרונות טכנולוגיים 

התכנית היא לעודד ולתמוך ביזמות וחדשנות סביבתית בקרב נשים, באמצעות מפגשי הכשרה והנחייה  
 מקצועיים ומתן כלים להצלחה בעולם היזמות הסביבתית.  

חברות  מתקיימתהתכנית   שלבמסגרת  אביב  ה  תל  הבינלאומי  ב  יפו-עיריית  התכנית  .  C40ארגון 
היזמב   מתקיימת  שאנןמרכז  בנווה  "הרציף",  והחדשנות  הרשות  ות  בהובלת  השלישית,  השנה  זו   ,

לאיכות סביבה וקיימות, תל אביב טק במנהלת עיר עולם ותיירות, הרשות לחוסן ושוויון חברתי ומעבדת  
 . CITYZONEהחדשנות העירונית 

  ע"ש ד"ר שמרית פרקול פינקל ז"ל, יזמת סביבתית, בוגרת התכנית, שהשאירה התכנית נקראת  
 שנות פורצת דרך וחתירה למצוינות.מורשת של חדאחריה 

 
 מה בתכנית?  

    
שיסייעו ליזמות להאיץ   ומנטורים  ות וכן במנטוריות  בדוברעשירה בתכנים,  סדרת מפגשים   •

 . את הרעיון שלהן ולקחת אותו לשלב הבא
 

יזמי בניית   • כלים  בין היתר, הכשרה והדרכה לדיוק הפתרון והתאמתו לצרכי    ארגז  שיכלול, 
ל הערך  הצעת  שיפור  שלו;  האימפקט  והגברת  והשוק  עתידיים,  שותפות  עסקיים  שותפים 

מימון למיזם ועוד; כלים לעמידה מול קהל,  ומשקיעים; עקרונות יסוד בגיוס  , משקיעותלקוחות
 , כלים להכנת פרזנטציה עסקית ועוד. story telling גיבוש

 
מומחי  מומחיות וליווי פרטני לכל יזמת בהתאם לרעיון הקונקרטי. היכרות עם    –   מנטורינג אישי •

 בעלי תפקידים רלבנטיים בעירייה, בעולם התוכן הרלוונטי. בעלות ותוכן מקומיים ו
 

במסגרת התכנית יתקיימו מפגשי הכשרה     -חיבור לרשת בינלאומית של יזמות סביבתית   •
יזמות בתכניות מקבילות של   מובילות  W4Cמשותפים עם  יזמות  יצירת רשת קשרים עם   .

 ובעולם.  אנשי מקצוע מובילים בתחומי הסביבה והאקלים בארץנשות וו
 

ה • במרחב  להדגמה  או  להפעלה  בשל  יהיה  התכנית  של  שבסיומה  תבחן  עירוני,  מיזם 
 . בהתאם לשיקול דעתה של העירייה והכל ,  בעיר דגמתולההעירייה אפשרות  

 
 2023מאי   –  2022דצמבר  - משך התכנית •

 

 דרישות השתתפות:  
 התכנית מיועדת לנשים.   •
 לצורך השתתפות פעילה במפגשים הבינלאומיים.  גבוהה אנגלית ברמה  •
מהמפגשים בשלב ההכשרה    70%-מהמפגשים של שלב המאיץ וב  85%לפחות  בהשתתפות  •

התוכניתהבינלאומית.   ההכשרה    משתתפותלתוענק    למסיימות  תכנית  סיום  תעודת 
Women4Climate . 

 והמסכמת  ה הראשונ בפגישת התכניתהשתתפות  •
 

 

https://w4c.org/mentorship/tel-aviv-yafo-mentorship-programme?edition=2022
https://www.c40.org/


 
 

 : ותהמועמדאופן בחירת 
 

מועמדות אשר ייבחרו על ידי העירייה בהתאם להתאמתן לתכנית   15 עד לתכנית יתקבלו .1
התאמת הרעיון ולפי אמות המידה שלהלן: רלבנטיות ההשכלה והניסיון של המועמדת; 

  רעיון.חדשנות ה הרעיון;  מידת בשלות ות;לאתגרי האקלים ותכניות האקלים העירוני
לעצמה את הזכות לא לזמן לראיונות מועמדות אשר לא יענו על העירייה שומרת  .2

 הקריטריונים לעיל. 
 

 :  לוח זמנים
 2022דצמבר : התכנית  מפגש פתיחת •
בימים  שעות,    3  – (מפגשים פרונטליים בני כ    2022פברואר  -דצמברבתכנית:    "המאיץ"שלב   •

 .במתחם היזמות והחדשנות "הרציף" שבנווה שאנן ראשון ורביעי בשעות אחה"צ)
הבינלאומית • ההכשרה  פר  2022מאי  -פברואר:  שלב  עבודה  והכשרה  (מפגשי  ונטליים 

 . בינלאומית מרחוק)
 (הצגת היוזמות).   2022מאי :  ערב סיום התכנית •

 
   .  אינטנסיבית ייערכו במתכונת*שלושת החודשים הראשונים של התכנית  

 
 : לטופס ההרשמה
 מועמדות יש למלא את הפרטים בקישור הבא.   להגיש   על מנת 

 יש למלא באנגלית בלבד.   הגשת המועמדותאת טופס 
 מועמדות:   המועד האחרון להגשה

 
 .  23:00בשעה   , 1.12.22המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 

 
 :שאלות הבהרה

   katzir_n@mail.tel-aviv.gov.il כתובת דוא"ל לשאלות ולבירורים:
 

 :רשימת אתגרים
 מבקשת לקדם:  להלן דוגמאות לאתגרים עירוניים אשר העירייה 

 התייעלות אנרגטית וקידום אנרגיות מתחדשות   •
 קידום תחבורה בת קיימא (הליכה, רכיבה ותחבורה ציבורית) •
 צמצום פסולת להטמנה (כלכלה מעגלית ומשתפת, צמצום צריכה ומיחזור)  •
 בנייה ירוקה, שיפוצים ירוקים, איקלום בתים והצללה  •
 קידום המערכת האקולוגית (הטבע בעיר)  •
 מזג אוויר קיצוניים היערכות לאירועי •
 שוויון חברתי ומגדרי בהקשר של משבר האקלים  •

 
 הערות:  

קשורות  • אך  לעיל,  שצוינו  הנושאים  על  ישיר  באופן  עונות  אינן  אשר  יוזמות  גם  להגיש  ניתן 
 לקידום היבטי אקלים וסביבה. 

שאינם   • פרויקטים  עבור  גם  מועמדות  להגיש  ניתן  טכנולוגיים.  לפרויקטים  עדיפות  תינתן 
 טכנולוגיים, אך מציגים פתרונות חדשניים פורצי דרך. 

https://w4c.org/tech-challenge/tech-challenge-2020

