
    

 

 

2017יולי   

 יזמות וחדשנות במרחב הקהילתי
 תכנית מיוחדת ליזמים חברתיים בקהילה

המתמחה  IDEAברמת ישי , חברת OpenValley,בשיתוף פעולה עם  מחלקת ישובים במועצה

 בקורס חדשני וייחודי ליזמים חברתיים ., יוצאים ומעברים בעמקבהנגשת ידע וחדשנות  

 

 רקע:
 

מדינת ישראל מיצבה את עצמה בעולם כמובילה בתחום היזמות והחדשנות, מגוון וכמות 
הזנק הוא עצום. אנו חוזים בסצנה שלמה  הרעיונות היוצאים מהמדינה, המתפתחים לחברות

 אפים, מתחמי עבודה ועוד-חממות, מאיצים, קהילות של סטארט-סביב עולם היזמות

(, זהו עידן בו המבנים המסורתיים Disruptionברמה הבינ״ל אנו נמצאים בעידן של הפרעה )

 עולם.מתפרקים, הטכנולוגיה ומודלים חברתיים וארגוניים חדשים הופכים סדרי 

מה יש במבנה החברתי/תרבותי ובהון האנושי בישראל אשר מייצרים ערך מוסף אדיר בתחום 
 זה?

מה לחיים בקהילה ולכל זה?ו  
 

    
  מה צפוי לכם בתהליך?

 
 הכרות וקבלת השראה מהקסם המיוחד של ישראל 

המיוחד של ישראל בתחום היזמות והחדשנות אשר מוביל לכל כך  סיסטם-נגלה את האקו
 הרבה פריצות דרך טכנולוגיות בעולם

 חשיפה לפרקטיקות הטובות ביותר ממובילי התעשייה בישראל 
נכיר את עולם היזמות, נפגש עם חברות שעשו את זה בגדול וכן עם יזמים ומשקיעים 

 מובילים

 תהבנה מה היא תרבות של יזמות וחדשנו 
אפ, מה מייחד אותן? מה מאפיין -נחשף למאפייני התרבות המיוחדים של חברות סטרט

 תרבות כזו? איך מייצרים תרבות של יזמות וחדשנות בעולם החברתי

  ?התבוננות יחדיו על מה צופן העתיד 
איך חושבים קדימה? איך מזהים ומאפיינים את הטרנדים החדשים בעולם וכיצד מובילים 

 מחוץ לפרדיגמות המוכרותתהליך חשיבה 

 יצירת רעיונות ובניית תכנית עבודה למימושם 
מה אנו יכולים  -חיבור בין מקורות השראה, החלומות שלנו והמציאות אותה אנו חיים

לעשות בחיינו כדי לקדם את הקהילות בהן אנו חיים לעבר פעילויות ותהליכים חדשניים 
 לכלל החברים בקהילה ורלוונטיים

  ח אל הפועלומקצועי בתהליך מימוש רעיון, מן הכליווי 

 הרחבת הרשת המקצועית בארץ והעולם 
 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 קהל היעד והפרופיל הנדרש      
 

זמים חברתיים אשר רוצים ללמוד להתפתח ולקדם את היוזמה שלהם כדי שתבשיל י -
ליוזמה ממשית )חברתית/עסקית( אשר תשפיע על המרחב החברתי קהילתי במועצה 

 ובמדינה.

 תושבים בעלי רוח יזמית ורעיונות מחוללי שינוי ורצון עז להוציאם לפועל. -

יזמים אשר רוצים להאיץ את רעיונותיהם ,להסתייע ולהיחשף לרשת חברתית ומקצועית  -
 מהטובות ביותר במדינת ישראל.

ההשתתפות מותנית בשליחת נייר עמדה המפרט את רוח המיזם ובראיון אישי. מספר  -
 ת לתכנית מוגבל. המקומו

. במהלך ספטמבר ואוקטובר, ייקבעו  1/9/17את נייר עמדה יש לשלוח עד לתאריך  -
    ראיונות .

 
 
 

 עלות התכנית:
 

 כוללת:. העלות שח למשתתף  2000 -העלות לכל התכנית 
על פי  8/5/18ועד  24/10/17באופן ואלי שתתקיים החל מתאריך  מקצועיתתכנית  •

 התכנית המפורטת 
 בהובלת מעברים בעמק. 2019ועד יוני  2018קבוצת למידת העמיתים שתחל ממאי  •

 

 

 

 לפרטים והרשמה
 

 מחלקת יישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל -דליה אייל
 daliae@eyz.org.ilכתובת מייל     3738132-052

 
 מעברים בעמק -מאיה לייטון
7307664-050  mayal@mhk.co.il 
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