יוזמת קולקטיב אימפקט

איכות חיים
ובדידות בזקנה*

21.08.22
* שם זמני

מפגש #1

קבוצת עבודה
– מיפוי מענים
אנחנו כבר מתחילים/ות

שלב התכנון המשותף – מגבשים אג'נדה משותפת
התנעה

ינואר 21

תכנון משותף
מפגש
רשת

מפגש צוות
מוביל

למידה ומיפוי השדה

יולי 21

רתימת שותפים/ות

מפגש פתיחה היוועצות
על גבולות היוזמה

יישום
מפגש צוות
מוביל

נוב׳ 21

מרץ 22

תמונת עתיד
מיטבית

תיקוף כיווני
הפעולה

עבודת חקר

מפגש צוות
מוביל
אוק׳ 21

מפגש מומחים
תיקוף עבודת
החקר
יוני 21

הצגת תפיסה
ערכית ומיקוד
הבעיה

מפגש
רשת
פבר׳ 22

 מפגשי זום –היוועצות על נוסח חזון
וייעוד ועל כיווני פעולה

מפגש
רשת
אפר׳ 22

סגירת
האג'נדה
המשותפת

הקמת
קבוצות
העבודה
אפר'  22והלאה

שלב התכנון המשותף – מגבשים אג'נדה משותפת
התנעה

ינואר 21

תכנון משותף
מפגש
רשת

מפגש צוות
מוביל

למידה ומיפוי השדה

יולי 21

רתימת שותפים/ות

מפגש פתיחה היוועצות
על גבולות היוזמה

יישום
מפגש צוות
מוביל

נוב׳ 21

מרץ 22

תמונת עתיד
מיטבית

תיקוף כיווני
הפעולה

עבודת חקר

מפגש צוות
מוביל
אוק׳ 21

מפגש מומחים
תיקוף עבודת
החקר
יוני 21

הצגת תפיסה
ערכית ומיקוד
הבעיה

מפגש
רשת
פבר׳ 22

 מפגשי זום –היוועצות על נוסח חזון
וייעוד ועל כיווני פעולה

מפגש
רשת
אפר׳ 22

סגירת
האג'נדה
המשותפת

הקמת
קבוצות
העבודה
אפר'  22והלאה

אג'נדה  -כיווני פעולה
אסטרטגיים

מיצוי ידע,
ניסיון ויכולות
בהקשר
הכלכלי

תשתית
מיפוי המענים כתשתית
לפעולה המשותפת

עדכון עמדות
והעלאת
מודעות

אוריינות
להתפתחות

פיתוח עשייה
משמעותית

Meaningful Activity

צמצום הבדידות
ושיפור איכות החיים

הזדמנות לפעולה
קצרת טווח ( 1-2שנים):
פיתוח אקוסיסטם תומך
לתעשיית ה Age-Tech -

כיווני פעולה
אסטרטגיים

תשתית
מיפוי המענים כתשתית
לפעולה המשותפת

עדכון עמדות
והעלאת
מודעות

פיתוח עשייה
משמעותית

Meaningful Activity

צמצום הבדידות
ושיפור איכות החיים

הזדמנות לפעולה
קצרת טווח ( 1-2שנים):
פיתוח אקוסיסטם תומך
לתעשיית ה Age-Tech -

כיווני פעולה אסטרטגיים
מיפוי
המענים

מיפוי המענים כתשתית לפעולה המשותפת – מיפוי המענים הקיימים ובתוך כך איתור
חוסרים וזיהוי אזורים לסנכרון לטובת הגברת התיאום ,הרחבה ושכלול המענים על הרצף
הגילאי והתפקודי בתחום של עשייה משמעותית בזקנה.

העלאת מודעות
ועדכון עמדות

יצירת שפה וגיבוש מסרים משותפים לאחריות הפרט והחברה למימוש הערך והפוטנציאל
של האזרחים/ות הוותיקים/ות ,ועדכון העמדות כלפי הזקנה (הפחתת גילנות).

Age-tech
Eco system

פיתוח אקוסיסטם תומך לתעשיית ה –  age-techבישראל.
הגברת/חיזוק החיבורים בין משאבים ליזמים והגברת מעורבות הממשלה בפיתוח התחום.

מיצוי
פוטנציאל
כלכלי

אוריינות
להתפתחות

מיצוי ידע ,ניסיון ויכולות בהקשר הכלכלי –התאמת העולם העסקי והתעסוקתי כך שיאפשר
הכללה מיטבית של מבוגרים כעובדים ,כלקוחות וכספקים באופן שיאפשר את מיצוי
הפוטנציאל הערכי והכלכלי שיש באוכלוסייה מבוגרת בחברה ובהעסקתה.
גיבוש פרקטיקות יישומיות והכנה מוקדמת להמשך ההתפתחות ולהתמודדות עם סוגיות
אופייניות בתהליכי הזדקנות תוך פעולה עם קהלי יעד מגוונים.

שלב היישום – גנט
2022
רבעון 3

2023

רבעון 4

רבעון 1

מיפוי מענים – איתור חוסרים וזיהוי אזורים לסנכרון על הרצף הגילאי והתפקודי
העלאת מודעות ציבורית ועדכון עמדות  -שפה ומסרים משותפים
פיתוח אקוסיסטם תומך לתעשיית ה –  Age-techבישראל

מיצוי ידע ,ניסיון ויכולות בהקשר הכלכלי
אוריינות להתפתחות– גיבוש פרקטיקות יישומיות
להמשך התפתחות

רבעון 2

שלב היישום – גנט
2022
רבעון 3

2023
רבעון 1

רבעון 4

קבוצת מיפוי מענים  /תמונת נתונים
קבוצת העלאת מודעות ציבורית ועדכון עמדות
אקוסיסטם לתעשיית ה –  Age-techבישראל
פיתוח אקוסיסטם תומך לתעשיית ה –  Age-techבישראל

כנס
רשת
נובמבר 22

מיצוי ידע ,ניסיון ויכולות בהקשר הכלכלי
אוריינות להתפתחות– גיבוש פרקטיקות יישומיות
להמשך התפתחות

רבעון 2

מטרות המפגש
התנעת קבוצת העבודה והיכרות
למידת המהלכים הקיימים בשדה וחשיבה על ההישענות על
הידע הקיים
הסכמה על המטרות והתוצרים של הקבוצה – התחלה

השאלות בבסיס המפגש
האם הידע הקיים מספק עבור יצירת תמונת מצב מיידית ?

האם ניתן לחבר בין המידעים הקיימים ולייצר אינטגרציה?
מה ניתן ללמוד מהנסיון בשטח ? לטובת טווח קצר וטווח ארוך

סדר יום

14:30-17:30

פתיחה והיכרות

14:30

סבב  – 1הצגת מיפויים קיימים

15:15

הפסקה ורענון

16:00

סבב  – 2הצגת מיפויים קיימים

16:15

דיון

16:45

סיכום וסגירה

17:25

מיפוי מענים

היכרות

מיפוי מענים

קבוצת מיפוי המענים

מיפוי
המענים
קבוצה 1

נקודת היציאה  -האג'נדה המשותפת

מיפוי המענים
כתשתית לפעולה
המשותפת

מיפוי המענים הקיימים עבור איתור חוסרים
וזיהוי אזורים לסנכרון לטובת הגברת
התיאום ,הרחבה ,ושכלול המענים על הרצף
הגילאי והתפקודי בתחום של עשייה
משמעותית בזקנה.

מיפוי
המענים

 24ארגונים שותפים

קבוצה 1

8

3

8

2

3

מגזר ציבורי

מגזר עסקי

מגזר שלישי

פילנתרופיה

אקדמיה ומומחים

משרד רה״מ
משרד הרווחה
המשרד לשוויון חברתי
אשל ג׳וינט
החברה למתנסי״ם
מכבי שירותי בריאות
שירותי בריאות כללית
עיריית תל אביב

E2C
יוניפר קייר
מענית קייר

כל זכות
AgingIl
הל״ב
המשפט בשירות הזיקנה
הקול זהב
מוטק׳ה
עזר מציון
בורד שיתופים

קרן שיינברג
הקרן לידידות

מכון ברוקודייל
מרכז קיימא  -אונ' חיפה
מכון שמיר למחקר

הקמת קבוצת העבודה
• קיימות פעולות משמעותיות שבוצעו ,שמבוצעות או שמתוכננות להתבצע ומייצרות
מיפויים כאלה ואחרים של מענים ושחקנים בשדה.
• למהלכים אלו מטרות שונות ושיטות עבודה שונות אך נראה שניתן יהיה להתבסס על
הקיים ולבחון לאור המאמצים שכבר נעשו בשדה מה צריך לעשות על מנת לייצר את
אותה תמונת מענים רחבה.
• הידע מבוזר ויש לו "בעלים" שונים

למידת המיפויים הקיימים

כל שירות  /שיתופים
אמתי קורן – מנכ"ל כל זכות
21.8.2022

תחשבו על:
משפחה
שמחפשת
פתרון דיור
לסבא
הסיעודי

מתמודדת
נפש
שמחפשת
פעילות
חברתית
בערבית בצפון
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עו"סית  /מתנדב
באיכילוב
שמסייעים
למשפחה של
חולה שיקומי לפני
עזיבת בית
החולים

מוקדן בביטוח
לאומי שנשאל ע"י
הורים לצעיר
אוטיסט לגבי
תכניות הכשרה
בצפון

כולם צריכים מידע מרוכז על שירותים  /מענים חברתיים.
אבל :המידע מפוזר בין הרבה אתרים ,עם קושי להבחין בין
פתרונות ציבוריים  /מלכ"ריים לפתרונות עסקיים.
פה נכנס פרויקט "כל שירות"
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

22

'כל שירות' ( )www.kolsherut.org.ilמנגיש לציבור ,על
פני מפה ,את כל המידע על כל המענים החברתיים בכל
התחומים (בריאות ,רווחה ,חינוך )...לכל קבוצות
האוכלוסייה (ילדים ,קשישים ,בעלי מוגבלות.)...
'כל שירות' הוא פרויקט שמפותח ע"י 'כל זכות' מטעם
הממשלה ומנוהל ע"י ועדת היגוי בראשות משרד ראש
הממשלה ובהשתתפות משרדי ממשלה רבים (משפטים,
חינוך ,בריאות ,רווחה ,ישראל דיגיטלית ,גוב)...
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

אסטרטגיית data

23

• היקף המידע
• כל המידע בכל התחומים

• הגדרת גבולות המידע
• בפנים :מסגרות קבועות ,הכשרות מקצועיות (על פני זמן משמעותי)
• בחוץ" :אירועים" ( )eventsכמו הרצאה במועדון גיל הזהב

• איך אוספים מידע  -אופציות
• ( Web crawlingכמו גוגל) – יקר מאוד ,המידע שנאסף לא מתויג והרבה
מידע לא זמין בצורה נוחה לגוגל
• מודל של "ספרנות" – לא scalable
• הבחירה של כל שירות :שילוב של שאיבת מידע ממקורות ציבוריים,
מגיידסטאר (מודל של  )self serviceוספרנות מינימלית
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

כל שירות – אוגוסט 2022
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• תיאור הפתרון
• מסד נתונים אגרגטיבי שמבוסס על שאיבת
מידע רציפה ממקורות שונים ()ETL
• תיוג אחיד (טקסונומיה) של המידע
• ממשק משתמש – mobile first

• מקורות מידע
• מפתח לרכש החברתי ,קליק לרווחה,
גיידסטאר ,גוב (שי"ל ,מח' רווחה) ,מידע
מרשם החברות
• בקרוב מערכת מסר ואגף בריאות הנפש

• סטטוס
• שוחררה גרסת  MVP2 -עם מידע חלקי
• עובדים במרץ על גרסה שתשוחרר לציבור
לפני סוף השנה
• מרחיבים את מקורות המידע

בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

מקורות המידע – הצעה למודל שכבות
התקשרות
עסקית /
חוזית

תמיכות..

שכבת
הרגולציה
המקצועית

שכבת
התפעול

מפתח לרכש
החברתי

מלכ"רים כמפעילי
שירותים ציבוריים
 /תמיכות

בזכות

אלוט

גיידסטאר

מערכות תפעוליות
כמו מסר של משרד
הרווחה

שירותי סל שיקום

"קליק לרווחה"

פעילות
עצמאית של
מלכ"רים

25

הפעלה ע"י
רשויות
מקומיות

הפעלה ע"י
הממשלה (גם אם
בפועל קבלני משנה)

חברות פרטיות
כמפעילות "גלויות"
של שירותים

בית
אקשטיין
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

מערכת סיווג (טקסונומיה) לאומית אחידה

26

• כיום לכל פרויקט יש מערכת סיווג מידע פרטית (טקסונומיה)
• לצורך שליפת מידע מערכתית נדרשת אחידות של התיוג ברמה הלאומית
• הטקסונומיה בנויה מ 2-ממדים
• מה השירות ( – )whatהסעות  /מיצוי זכויות  /סלי מזון
• מי מקבל את השירות ( :)whoשילוב של תיוגים כגון זקנים  /דוברי רוסית /
מוגבלים וכו'

• צוות כל שירות התאים לישראל את הטקסונומיה של Open Eligibility
• ראו גרסה ראשונית של התרגום
• כולל סביבת מיפוי בין הטקסונומיה המוצעת לזו שקיימת כבר בגיידסטאר

• התחיל תהליך לאימוץ הטקסונומיה ברמה לאומית
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

נקודות לסיכום

27

• מטרת העל של כל שירות היא להציג לציבור הרחב ולמערכי הסיוע את
המידע המלא על שירותים ומענים חברתיים
• אבל בדרך קרו עוד דברים טובים
•
•
•
•

התחיל תהליך של אימוץ הטקסונומיה כמשאב "לאומי"
הפרויקט מניע תהליכי טיוב מידע במשרדים
הפרויקט מניע תהליכים של שיקוף/החצנת מידע ע"י המשרדים
הפרויקט מזרז את הרחבת גיידסטאר למאגר מידע מרכזי שיאפשר
למלכ"רים לפרסם את פעילויותיהם כך שיעברו בצורה שוטפת לכל שירות

• בהקשר של המפגש
• מאגר המידע של כל שירות יכול לשרת כל מי שרוצה לבצע ניתוחים של
מידע על שירותים ומענים חברתיים
בסיוע משרד המשפטים
ומטה ישראל דיגיטלית

מדד הקהילתיות ודשבורד מענים רשותי
מציג מישל בן שטרית ,מנהל תחום בינוי קהילה

סיווג תכנית להפגת בדידות
עו"ס תמי דיסקין ,מנהל אזרחים ותיקים
משרד הרווחה והביטחון החברתי
ד"ר אלה אוסטרובסקי ברמן ,מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל
ד"ר שירלי רזניצקי  ,מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל
מיפוי מענים ,יוזמת קולקטיב אימפקט ,איכות חיים ובדידות בזקנה ,שיתופים

אוגוסט 2022

מערכת אקטיבנט – אשל ג'וינט ומשרד הבריאות
– התאמה אישית של פעילויות ושירותים על פי פריסה ג"ג
 -מציג אופיר בן נתן – מנהל טכנולוגיות בשירות הזקנה ,ג'וינט ישראל  -אשל

AGINGIL
INNOVATION COMMUNITY
פרויקט מיפוי מובילי השינוי
והחדשנות בתחום הההזדקנות
בישראל (מיפוי השחקנים
באקוסיסטם)

רקע ומטרות
➢ בחודש מרץ  2022קהילת  AgingILיצאה במהלך של מיפוי האקוסיסטם
הפועל בתחום ה AGING -בישראל.
➢ מטרתו של תהליך המיפוי היא לזהות את השחקנים ואת גורמי

החדשנות החשובים ביותר הפועלים בתחום ההזדקנות בישראל.
➢ המיפוי יאפשר לזהות שחקנים מרכזיים ,משפיענים ומקבלי החלטות
בתחום ההזדקנות בישראל.

➢ המיפוי יבטא באופן ויזואלי תבניות ומגמות בקהילה (קשרים בין
שחקנים ,צמיחה של תחום שירות לאורך ציר הזמן וכדומה).

קהל יעד וערך צפוי
➢ תוצאות תהליך המיפוי יוצגו לכלל חברי הקהילה לאחר סיום איסוף המידע
וניתוחו.
➢ קהל היעד הוא כלל בעלי העניין הפועלים בתחום ההזדקנות בישראל

לרבות משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,יזמים חברתיים ,סטרטאפים,
משקיעים ,אנשי מחקר וכדומה.
➢ אנו צופים כי תוצאות המיפוי והמפה הוויזואלית שתתקבל תאפשר (מעבר

לתיאור של מערכות היחסים בין השותפים לעשייה) ,למצות את
הפוטנציאל לעריכת חיבורים נוספים בקרב חברי הקהילה ,המבקשים
להשפיע באופן חיובי על תחום ההזדקנות בישראל.

שלבים בתהליך המיפוי
הצגת
הנתונים
לחברי
הקהילה

ניתוח
הנתונים

טיוב נתונים
איסוף
המידע

אנחנו נמצאים בשלבים
סופיים של ניתוח
הנתונים

הפצת
השאלון

על השאלון ענו 753
איש; מתוכם 505
שאלונים מלאים

בחירת
ספקים

טיוב ה-
DATA BASE
של חברי
הקהילה

תיקון ועדכון
השאלון

פיילוט קצר
עם חברי
הקהילה

בניית שאלון
המיפוי

איזה מידע נאסף?
➢ סקטור אליו משתייך המשיב.ה (מגזר עסקי /משרדי ממשלה /רשויות מקומיות /מגזר
שלישי /סטרטאפ וכדומה?..
➢ האם הארגון/המיזם הינו ספק שירותים של המדינה?

➢ תחומי השירות העיקריים ( 16אפשרויות סה"כ – הפגת בדידות; נגישות לשירותים;
שיקום וסיעוד; מניעת נפילות; ניהול אורח חיים בריא וכדומה).
➢ ותק.
➢ מיקום גיאוגרפי (היכן מתקיימת הפעילות?).

➢ מס' מוטבים.
➢ תחום השירות הנחוץ ביותר בתחום ההזדקנות (לדעת המשיבים).
➢ האתגר המרכזי בתחום ההזדקנות (לדעת המשיבים) – תקשורת בין כל בעלי העניין;
חיבור בין "היצע" ל"ביקוש; מציאת הזדמנויות מימון; פתרונות חדשניים; אחר.

איזה מידע נאסף?
➢ בחירת מובילי השינוי בתחום ההזדקנות בישראל.

➢ בחירת השחקנים החדשניים ביותר בתחום ההזדקנות בישראל.
➢ פרטים כלליים.

פלטפורמות לאיסוף וניתוח המידע
➢ השאלון הופץ במערכת סגמנטה לכ 1684-חברי קהילה תוך עידוד הפצת
השאלון גם במעגלים רחבים יותר על מנת להגיע לבעלי עניין נוספים
הפועלים בתחום.
➢ ניתוח הנתונים מתבצע על ידי חברת ( Meidataצפוי להסתיים עד סוף
חודש אוגוסט .)2022
➢ ניתוח נתונים כמותיים בוצע באמצעות .MICROSOFT POWER BI
➢ בניית המפות הויזואליות ייעשה על ידי שימוש ב.Tableau Public-

➢ המפות יהיו נגישות לקהל הרחב עם פירסומן.
➢ עדכון ה DATA BASE-ייעשה בעתיד אחת לחצי שנה – עם פרסום המידע
תהיה קריאה לשחקנים נוספים באקוסיסטם "להצטרף למפה""/להיות על
המפה" [שימוש בשאלון לאיסוף ועדכון המידע].

אתגרים מרכזיים בתהליך
אובייקטיביות
התשובות –
אנשים בחרו את
עצמם כשחקנים
מובילים...

עידוד מענה ושיתופי פעולה

בחירת מערכת
סקרים מתאימה

פלטפורמה
פתוחה/נגישה
לקהל הרחב
להצגת המפות
הויזואליות

קטגוריזציה של
תחומי הפעילות

עבודה עם ספק
מחו"ל

בחירת
הספקים
והפלטפורמות
לעבודה

מציאת ספקים
ישראליים

האחדה של כל
שמות הגופים/
השחקנים

טיוב ה-
DATA

טיוב תשובות
שסומנו "אחר"

ממצאים ראשוניים
➢ לפי מספר הארגונים החדשים שהוקמו משנת  , 2000חמשת התחומים

הצומחים ביותר (בסדר יורד) הם :הפגת בדידות ,ניהול תקופת החיים
החדשה ,אוריינות דיגיטלית ,אוריינות בריאותנית ,ירידה קוגנטיבית
ודמנציה.
➢ תחום הפגת הבדידות הוא בעל צמיחה עקבית לאורך  22השנים
האחרונות .תחום הירידה הקוגניטיבית חווה צמיחה בעיקר בעשור האחרון.
➢ בשנתיים האחרונות ( )2020-2022הוקמו יותר ארגונים בתחום מאשר
בכל העשור הראשון של המאה (.)2000-2009

➢  4ארגונים בולטים צוינו כמובילי תחום הזקנה בישראל (לפי סדר יורד):
ג'וינט אשל ,אגף הגריאטריה במשרד הבריאות ,המשרד לשוויון חברתי
ומשרד העבודה והרווחה.

מה הלאה ?
➢ קבלת התוצאות הסופיות – ניתוח והפקת תובנות מרכזיות.

➢ הצגה של תוצאות המיפוי לקהילה.
➢ הפצה לבעלי עניין נוספים ולציבור הרחב.
➢ קריאה לשחקנים נוספים להצטרף.
➢ חשיבה על המשך התהליך ,עדכון ה DB-ויצירת שיתופי פעולה
נוספים.

קהילת החדשנות AGINGIL
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תודה!

דיון

מיפוי
המענים

דיון

קבוצה 1

טווח ארוך

טווח קצר

הבנה של
הידע בשדה
שאלות של חוסר הסכמה

חשיבה על
החיבור של
הידע הקיים

מיפוי
המענים

תכנית העבודה המוצעת

קבוצה 1

למידה ואפיון
של הקבוצה
מפגש  #1יולי

המצב הקיים
ופוטנציאל האימפקט

מפגש  #2ספטמבר

מטרות תוצרים
ומדדים

מהלכים קיימים ומתוכננים

מטרות

מיפויים קיימים ומתוכננים

תוצרים

שיטות המיפוי

קהלי יעד

פוטנציאל ההשפעה בחיבור
וסנכרון

מדידה
מה ייחשב הצלחה?

עבודה עם נתונים
והיוועצות רחבה

מפגש  #4דצמבר

מפגש  #3נובמבר

עבודת
הנתונים
עבודה עם
הנתונים
הקיימים
בניית
הטקסונומיה
המשותפת

הטמעה
ויישום

היוועצות
רחבה

אסטרטגיית
הפעולה

מפגש  #5ינואר

הטמעה

עם רשת
השותפים

פעולות
השותפים

בכלל
המעגלים

עם השדה?

פעולות ארגון
השדרה

רתימת
השחקנים
להזנה ושימוש

שלב היישום – גנט
2022
רבעון 3

2023
רבעון 1

רבעון 4

קבוצת מיפוי מענים  /תמונת נתונים
קבוצת העלאת מודעות ציבורית ועדכון עמדות
אקוסיסטם לתעשיית ה –  Age-techבישראל
פיתוח אקוסיסטם תומך לתעשיית ה –  Age-techבישראל

כנס
רשת
נובמבר 22

מיצוי ידע ,ניסיון ויכולות בהקשר הכלכלי
אוריינות להתפתחות– גיבוש פרקטיקות יישומיות
להמשך התפתחות

רבעון 2

שלב היישום – מבנה
מייעץ
צוות
תמונת
מחקרי

הובלה
אסטרטגית

נתונים

פעילות רשת
השותפים

מייעץ
צוות
מודעות
מחקרי

צוות מוביל -
וועדת היגוי

ארגון השדרה
לניהול היוזמה

ועמדות

מייעץ
צוות
מחקרי
AGETECH

אוריינות
מייעץ
צוות
מחקרי
להתפתחות

מייעץ
צוות
מיצוי
מחקרי

כלכלי

ארגונים
מגזר עסקי

מגזר ציבורי

אקדמיה

מגזר שלישי

*מבנה היוזמה בסוף השנה

יוזמת קולקטיב אימפקט

איכות חיים
ובדידות בזקנה*
* שם זמני

תודה רבה
בהצלחה
לקבוצות העבודה

