יזמות היא המנוף שלך להגשמה
Global Entrepreneurship Week 2013: http://www.gew.org.il
"שבוע היזמות" הינו חלק מפרויקט עולמי שנולד באנגליה ( )www.unleashingideas.orgתחת הכותרת
 ,Make your Markונגע עד היום כבר ביותר מ 7-מיליון איש ,ב 216-מדינות .יוזמה זו של "קרן קאופמן"
האמריקאית ,מוסד ללא כוונות רווח ,באה לעודד יזמות של צעירים ,להציג בפניהם את האופציה היזמית
כמפתח לעצמאות כלכלית ושדרוג חברתי.
שבוע היזמות העולמי מזמין צעירים בכל רחבי העולם לשלב חדשנות ,דמיון ויצירתיות בחייהם; הוא מעניק
השראה לחשוב "בגדול" ,לייצר פתרונות חדשים ,להפוך רעיונות למציאות ולהטביע חותם.
שבוע היזמות זוכה להכרה רחבה; בין התומכים נשיא ארה"ב ברק אובמה ושרת החוץ הילרי קלינטון ,טוני
בלייר ודיוויד קמרון הבריטים ,נשיא צרפת לשעבר ניקולה סרקוזי ,בנימין נתניהו ,גדעון סער ,יוג'ין קנדל ואבישי
ברוורמן ,ויזמים מוכרים כמייקל דל (מייסד  )Computers DELLוריצ'ארד ברנסון (וירג'ין) ,עוזיה גליל ,זהר
זיסאפל ,יהודה ודיתה ברוניצקי ,אד מלבסקי ,יגאל רותם ,ינקי מרגלית ודליה פרשקר.
שבוע היזמות העולמי יתקיים השנה בישראל בתאריכים  17 – 24בנובמבר .בארבע השנים האחרונות אנו
מקיימים במהלך שבוע היזמות מפגשים המעודדים יזמות ויזמות חברתית  -מתל-חי ונצרת ועד קריית גת
ואילת .במסגרת השבוע נערכים מפגשים ואירועים בהם פוגשים צעירים וצעירות יזמים מנוסים ,חיבור הנוטע
בהם סקרנות ועניין ביזמות ,שמטרתו לפתוח בפניהם אופקים חדשים לחיים של הגשמה ומימוש עצמי.
בשבוע היזמות  1121שיתפנו פעולה עם  54ארגונים ,מוסדות וחברות שונות בקיום  114אירועים בהם פגשו
 22,111משתתפים ,מעל למאה חמישים יזמים ששיתפו מניסיונם האישי .כמו כן ,המשכנו את השתתפותנו
בתחרויות יזמות בינלאומיות בהם נציגנו זכו להצלחה גדולה.
בנוסף ,המשכנו ואף הרחבנו את הפרויקטים "יזמות על הבר" ו"בחזרה לשורשים" .יזמות על הבר הזמין
צעירים סקרנים לפגוש יזמים ותיקים בנסיבות לא פורמאליות" .שועלי קרבות" עתירי ניסיון ,קיימו שיחות
פתוחות בגובה העיניים במקומות בילוי פופולאריים .ב 1121-הפרויקט התקיים בתשעה מוקדים שונים מעמק
יזרעאל ועד באר שבע .בפרויקט בחזרה לשורשים הזמנו יזמים מצליחים לחזור לשורשים ,למקום בו גדלו ,על
מנת להגביר שם את המודעות ליזמות ,ואת תחושת המסוגלות של הדור הצעיר.
שבוע היזמות חצה גם השנה מגזרים שונים וב 1121-הרחבנו משמעותית את הפעילות שלנו בקרב המגזר הלא
יהודי וקיימנו  27מפגשים ברחבי הארץ במגזר הערבי ,הדרוזי והבדואי.
שבוע היזמות זכה ,גם השנה ,לתהודה מרשימה באמצעי המדיה השונים.
בימים אלה אנו בונים את תוכנית שבוע היזמות לשנה הנוכחית ,אשר שיאה יהיה בנובמבר .1123
הצטרפו אלינו !
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