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 . לחלום, לעשות ולהשפיעהצטרפו לקהילת היזמות! 
 2022ספטמבר 

 

 ,ה.ת יקר.מנהל

שבוע היזמות העולמי מזמין צעירים בכל רחבי העולם לשלב בחייהם חדשנות ויצירתיות ומעניק להם  

 . רעיונות למציאות ולהטביע חותם  להפוך",  בגדול "השראה לחשוב 

י קהילות  " , פלטפורמה של תכניות ויוזמות הנוצרות ע"הגלובלית  רשת היזמות"פרויקט הדגל של   זהו

היזמי כדרך להתפתחות   מסלולה לבחון את מטרתו לעודד יזמים צעירים . ומשקיעים מומחים , יזמים

  200-כ מיליון איש ב 10-כ איגד בשנה שעברה  ,15-העומד בשנתו ה, הפרויקט . אישית וחברתית

 .  בחגיגה של יזמות והגשמה עצמית מדינות

  ,האקאתונים, הרצאות וסדנאות, יזמותבו מפגשי  יתקיימו .בנובמבר 13-20יתקיים בין  2022שבוע היזמות 

   .תחרויות והתכנסויות ממגוון סוגים , מפגשי סיעור מוחות

 .  רבים מהם בבתי ספר , מפגשי יזמות והעצמה ברחבי הארץ מתקיימיםכחלק משבוע היזמות 

בדגש על  ,  למדו ו ת הספר בי בב  למפגש .ותיזמים מצליחיםיזמות ומביא  "לשורשים  בחזרה " פרויקט 

וחולקים את  , הדור הבא של יזמות ויזמים פוטנציאליים את פוגשים אלה . הפריפריה החברתית

במטרה לחשוף בפניהם את הדרך היזמית ואת   על ההצלחות והאתגרים שבדרך,  ,סיפורם האישי

 .  כאשר הם מציגים מודל לחיקוי, האפשרויות שהיא מזמנת

  יצר יפוטנציאל ללמפגש יש , )אפקט "כמוני"( ן .מדובר באנשים שגדלו בסביבה שלהם כאשר 

  ים .יכולות  ם.תחושת מסוגלות, ואת ההבנה שגם הןן  .אצלם  לחזקהזדהות מעמיקה של הנוער, 

     .ולהגשים ליזום ,להעז

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , לשעבר והתעשיינים ההייטק איגוד מנכ"לית קינן, מירב
 "בחזרה  פרויקט במסגרת ים בבת סוקולוב "סילב חזרה

 הבינלאומי.  האישה  יום רגלל לשורשים"

 : כתבה התחנכה, וב ה"ס בבי מרגש מפגש בתום

  כחולה  בחולצה  סוקולוב הספר לבית צעדתי בוקר "כל
 כשחזרתי בי שאחזה  ההתרגשות את וילקוט. סמל עם

  יום"ב  ו' כיתות ילדי בפני להרצות כדי  ספרי בבית  לבקר
 סיירתי ת,עינ המנהלת את פגשתי לתאר. קשה  "האישה 

 שיחקתי בו המשחקים ובמגרש בכיתות  בביה"ס, מה ע
 והבנים הקשיבו הבנות .נהדרים היו הילדים בילדותי.
   ...לב תשומת נותלב  שמקדישים כך על התלוננו

  בישראל.  נשים ובקידום זה   יקטבפרו חלק לקחת גאה 
  ומקווה  טובות באנרגיות אותי מילא המיוחד המפגש

 ."לילדים השראה  נתן שגם
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 לחלום, לעשות ולהשפיע.
 

   , ה/ת יקר/מנהל 

מוזמנים  (, 13-20/11)  2022בתי ספר המבקשים להצטרף לקהילת היזמות העולמית בשבוע היזמות 

 : לקיים מפגשי יזמות עצמאיים בפורמטים הבאים

  , כדי טכנולוגי או חברתיעסקי, מיזם להזמין תלמידים, הורים, מורים ובוגרים של בית הספר, אשר הקימו  ✓

 .  התוצאה, התהליך, הסיפור היזמי : שלהם העשייהלהציג את 

  . נוכל לסייע בהכוונה מרחוק לגבי דגשים של המצגת

ת או איש/אשת מקצוע מתחום היזמות לביקור בבית  . יזםבמקרים מסוימים נוכל לעזור ולתאם מפגש עם  ✓

 . הספר

בכם ו/או מעסיק את התלמידים )למשל: ההתחממות  יבנושא הקרוב לל Thinkaton / לקיים האקאתון  ✓

 לחילופין: שיטות לימוד / ניהול בית הספר( אתגרים עולמיים, הגלובלית, 

 

 : טים נוספים בעמוד הפרויקט באתר רשת היזמות פר

israel.org/roots-https://www.genglobal   

 !  ן .נשמח לסייע לכם

 

 , בברכה

          

 מיכל לוי מדינה                                             אלה מטלון          
                                        "ר יו                                                        מנכ"לית                  
 

 

 GEN -   (Global Entrepreneurship Network) רשת היזמות העולמית 

מומחים מקצועיים ומשקיעים מכל  , יזמיםי קהילות "היא פלטפורמה של תכניות ויוזמות הנוצרות ע

מטרת הארגון היא יצירת רשת יזמות עולמית שתגדיל את המודעות לחדשנות, תסייע לאנשים  . העולם

שיש להם עניין ביזמות לקדם את רעיונותיהם ולהפוך אותם למיזמים חדשים איכותיים, ומכאן ליצירת  

 . ולחיזוק היציבות הכלכלית , מקומות עבודה חדשים

בישראל פועלת העמותה, ללא כוונת רווח, בדגש על הפריפריה החברתית, בשיתוף עם עשרות עמותות  

 מתנדבים, רובם יזמים בהייטק. 100-וארגונים, וקרוב ל 
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