
ס ר ו ק ה ל  ע

במסגרת הקורס השנתי הסטודנטים מלווים וחונכים תלמידי תיכון בפרויקטים
יזמיים, ומקבלים חוויה יחודית ומשמעותית בעולם היזמות.

בואו להשפיע על דור העתיד של היזמים בישראל!
אתם מוזמנים לתרום ולהיתרם תוך כדי חינוך והובלת דור העתיד ביזמות!

Future Entrepreneurs 

רוצים להוביל את דור העתיד ביזמות?
בי"ס אדלסון ליזמות מציע לכם קורס התנסות מעשית בשיתוף עם 4 ארגונים

חינוכיים מובילים בישראל: יזמים צעירים, MAX, יוניסטרים ועמל. 

הקורס מיועד לסטודנטים בתואר הראשון החל משנה ב'
עדיפות תינתן לסטודנטים בבית הספר ליזמות או ממועדון היזמות

? ס ר ו ק ה ד  ע ו י מ י  מ ל

ת ו מ ז י ב ד  י ת ע ה ר  ו ד

קורס בחירה כללי שנתי - 3 נ"ז

ה  ל ב ק ה ך  י ל ה ת

ראיון אישי ע"י הארגון 
הגשת מועמדות >>> להלן לינק לטופס ההרשמה

http://idc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6yToQbIIYiNaY2G


ם  י נ מ ז ת  ו ח ו ל

ם י נ ו י צ ו ת  ו מ י ש מ

15 באוגוסט, 2021 - פתיחת הרשמה והתחלת ראיונות

5 באוקטובר, 2021 -  סיום רישום מקדים
11 באוקטובר, 2021 - יום חשיפה / מפגש מתעניינים ורישום 

3 באוקטובר, 2021 - יום אוריינטציה עבור שנה א' יזמות 

11-14 באוקטובר, 2021 - השלמת ראיונות 

הגשת 3 מטלות - 30% מהציון
עבודה מול הארגונים - 70% מהציון

3 מפגשים ב ZOOM בכל סמסטר עם מרצה הקורס - מר רן גבריאל זיוון 
מחויבות אישית מול הארגון 

14 באוקטובר, 2021 - סגירת שיבוצים ותחילת עבודה עם העמותות

ם י נ ו ג ר י א ה ל  ע



ל א ר ש י ם  י ר י ע צ ם  י מ ז י  : ן ו ג ר א

ניהול הפרויקט - הנחייה והובלת קבוצת בני הנוער, תכנון פגישות, מעקב לוחות זמנים 
הגשת דו"חות בהתאם לשלבים השונים של התכנית 

אירוע השקת אזור- נובמבר 2021
תצוגת אב טיפוס- פברואר 2022

תחרות הגמר האזורית- מאי 2022

קצת על העמותה :
ארגון יזמים צעירים ישראל הינו הארגון הגדול והוותיק במדינת ישראל,  המכשיר בני נוער

 בסביבות יזמיות עסקיות, אקדמיות וחינוכיות. הארגון הינו חלק מארגון גג הבינלאומי
 .JA-EURPE ועם הסכם שיתוף פעולה עם הארגון האירופי , JA- Junior Achievement Worldwide 

 
בכל שנה מעורבים בתכנית הדגל  "עושים עסקים" כ- 250 סטודנטים מ-30 מוסדות 

אקדמים שונים, וכ- 150 מנטורים עסקיים מחברות מובילות בארץ ובעולם, אשר יחד מובילים 
את קבוצות בני נוער החל משלב הרעיון, דרך הקמת חברה, המצאת מוצר והשתתפות בתחרויות אזוריות

ובינלאומיות.
 

תפקידו של הסטודנט בפעילות העמותה – למה מתנדב? 
אנו רואים בסטודנטים המשתתפים בתוכנית כמשאב יקר-ערך. הם, המנחים המקצועיים מטעמנו אשר

מעבירים את תכני היזמות, עסקים וחדשנות בקרב בני הנוער ומהווים עבורם דמות לחיקוי.
 

דרישות וציפיות מסטודנט המצטרף לפעילות העמותה – למה מתחייב? 

 
 

אירועי שיא של העמותה ומועדים צפויים בשנה:

 
 

/https://yazamim.org.il :לינק לאתר הארגון
 
 

https://youtu.be/VUMQFgTUtZA :סרטוני תדמית
 
 

איש קשר מצד העמותה לסטודנטים:
Dan@yazamim.org.il :שם: תום בינימין    טלפון:  050-5747800    מייל

https://yazamim.org.il/
https://youtu.be/VUMQFgTUtZA
mailto:Dan@yazamim.org.il
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מפגש אחת לשבוע בין שעתיים אקדמיות, הכנה וליווי התלמידים באירועי שיא
הכוונה וקידום מיזמי הקבוצות, העצמה אישית וחניכה של תלמידים. 

האקתון פתיחת שנה- 7-15 בנובמבר
ועדת GO NO GO- ינואר- פברואר 22

גמר תחרות היזמות של רשת עמל- יוני 22

קצת על הארגון:
תיאור הארגון ומטרותיו: רשת עמל מונה כ 100 בתי ספר על יסודיים, עם למעלה מ 35,000 תלמידים. 

בעשור האחרון מקדמת רשת עמל את תחום היזמות והחדשנות בבתי הספר שלה כחלק מ DNA הרשתי. 
 

נכון להיום, ישנם 7 מרכזי יזמות של רשת עמל הנפרסים מצפת ועד באר שבע. 
כחלק מתפיסת עולמנו, לפיה יש להכין את התלמידים לקראת האתגרים המצפים להם בעולם האמיתי, 

וללמד אותם תכנים ומיומנויות בעולם משתנה, מקימה עמל מרכזי יזמות וחדשנות בבתי ספר ברחבי הארץ. 
 

הרשת מפעילה תכנית יזמות ומנהיגות ייחודית ויוקרתית, אליה מתקבלים התלמידים לאחר הליך מיונים מוקפד. 
בוגרי התכנית, משתלבים ביחידות העילית של צה"ל בתפקידי פיקוד והדרכה, ומשתלבים בעבודה 

בתעשייה החל מגילאי בית הספר התיכון.  
 
 

תפקידו של הסטודנט בפעילות העמותה – למה מתנדב? 
הובלה והדרכת קבוצות היזמות התלמידים המשתתפות בתכנית והכנה לאירועי שיא. 

ניתן להצטרף לקבוצות במרכזים: הרב תחומי עמל ע"ש ליידי דייויס ת"א, תיכון להייטק ואמנויות
 ע"ש שמעון פרס ת"א, הולץ חיל האוויר תל אביב, הרב תחומי פתח תקווה ב', 

הרב תחומי עמל מקיף ז' באר שבע), הרב תחומי עמק חרוד. 
 
 

דרישות וציפיות מסטודנט המצטרף לפעילות העמותה – למה מתחייב? 

 
 

אירועי שיא של העמותה ומועדים צפויים בשנה:

 
 

/http://www.amalnet.k12.il  :לינק לאתר הארגון
 

סרטוני תדמית:
https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk

https://www.youtube.com/watch?v=HXYoAE6wEis&t=186s
 

איש קשר מצד העמותה לסטודנטים:
guys@amalnet.k12.il :שם: גיא שרים     טלפון: 052-4445422       מייל

 

http://www.amalnet.k12.il/
https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk
https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk
https://www.youtube.com/watch?v=HXYoAE6wEis&t=186s


M A X  : ן ו ג ר א

ניסיון מעשי בעבודת צוות (3 חברי צוות :טכנולוג, שיווק ועיצוב)
התנסות באפיון מוצר טכנולוגי אל מול design partner (ארגון חברתי או בעל עניין)

פרקטיקום בעולם היזמות משלב ״הרעיון״ ועד שלב ה-התכנות טכנולוגית-עסקית ישימה
אפשרות להיות חלק מהצלחה במכירת הפרויקט, לידי יישום ומימוש הפרויקט עם מנגנון הוקרה ותגמול

לעמוד במשימות לאורך השנה ) סילבוס המלווה את תהליך היזמות ועבודת הצוות(
כ- 4 שעות שבועיות בממוצע ) נדרשת השקעה ומחויבות(

השתתפות ב- 3 אירועי קהילה לאורך השנה
7 מפגשי סטטוס עם הצוות ופגישות זום עם בעלי עניין ומנטורים

נכונות להתנסות בעולם היזמות המעשית ובעל מוטיבציה גבוהה 

אירוע פתיחה (הכרת חברי הצוות) 15.11
pitch night) 15.2) אירוע הצגת המיזם -

demo day) 15.5)  אירוע סיום -

קצת על הארגון:
ארגון MAX אימפקט ישראל, מוביל שינוי חברתי רב מגזרי בישראל, דרך עשייה משולבת בה פועלים צוותי חינוך

טכנולוגי, המגזר השלישי ותעשיית ההייטק הישראלי למתן פתרונות טכנולוגיים לעמותות ולארגונים חברתיים ויצירת
מיזמי אימפקט.

במסגרת תכנית MAX ,אנחנו מייצרים כל שנה 'צוותי משימה' רב-תחומים המורכבים מתלמיד תיכון כיתה י״ב מגמה
טכנולוגית ביחד עם סטודנט שאחראי על הצד היזמי-שיווקי וסטודנט לעיצו ב, הפועלים יחד לאורך השנה כ-צוות ייעודי

יזמי, לטובת פיתוח פרויקט טכנולוגי-חברתי המגיע לכדי יישום טכנולוגי ראשוני (אב טיפוס) עם היתכנות
עסקית-חברתית

עד כה התכנית תמכה במעל + 130 מיזמים טכנולוגים -חברתיים, בין השאר דרך שיתוף פעולה והנגשת צרכים מהעולם
החברתי בשיתוף עם עמותות כדוגמת : אקים, אלווין, בטרם, , ספישל אולימפיקס, המרכז לעיוור, בית מיחא,

ize.meim-www.max אלו״ט,סוכרת נעורים ועוד - לצפייה באתר הפרויקטים שנתמכו השנה
התכנית פיתחה פלטפורמה משפטית-מסחרית, המאפשרת הסדרת קניין רוחני של כלל הפרויקטים שהונבטו בתכנית

לטובת המשך הובלתם ומימושם המלא בעולם העסקי -חברתי.
 

תפקידו של הסטודנט בפעילות העמותה – למה מתנדב? 
סטודנט שייבחר לתכנית יוכל להתנסות ולקבל כלים מעשיים מעולם היזמות אימפקט, לרבות

 
דרישות וציפיות מסטודנט המצטרף לפעילות העמותה – למה מתחייב?

לאחר תהליך מיון והתאמה, הסטודנט יתחייב

 
אירועי שיא של העמותה ומועדים צפויים בשנה:

 
/https://max-imize.com  :לינק לאתר הארגון

 
סרטוני תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk
https://www.youtube.com/watch?v=HXYoAE6wEis&t=186s

 
איש קשר מצד העמותה לסטודנטים:

 guy@max-imize.com :שם: גיא הולנדר     טלפון: 052-8887057      מייל
 

https://max-imize.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk
https://www.youtube.com/watch?v=HXYoAE6wEis&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=HXYoAE6wEis&t=186s
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להתחייב ברצינות ללוות במשך כל שנת הפעילות את קבוצת הנוער אליה נבחר.
להגיע לפעילות פעם בשבוע ובעיקר לייעץ, לעודד, להרים, להכווין, לתת כתף ואוזן קשת לבני הנוער בפאן

המקצועי סביב פיתוח המיזם העסקי אך גם בפאן החברתי והקבוצתי.

לכל קבוצת יזמות יש מדריך/מנהל מטעם יוניסטרים שמוביל את הקבוצה, תפקיד הסטודנט הוא להיות יד נוספת
לעזר למדריך/מנהל להוביל את הקבוצה בהצלחה

 על הסטודנט להגיע בהתמדה פעם בשבוע פיזית למשך שעתיים לפעילות הקבוצה
 תפקיד הסטודנט הוא לייעץ, לעודד, להעצים, להכווין, לתת כתף ואוזן קשבת לנוער המשתתף בפעילות במובן

החברתי אך גם במובן העסקי בנוגע לפיתוח המיזם
לחלק מהמפגשים ואירועי השיא יגיעו להרצות לנוער, נשות ואנשי עסקים אנו מזמינים את הסטודנטים להרוויח את

הערך מוסף שהוא כלים, ידע ומיומנויות סביב יזמות עסקית.

מרץ - אירוע גונוגו ( ועדה בה בני הנוער מציגים פיץ' עסקי לכל רעיון אותו הם חושבים להוביל בתכנית)
 יוני - תחרות ארצית חצי גמר (לא רלוונטי לכל הקבוצות)

 יולי - תחרות הגמר בתל אביב

קצת על הארגון:
תכניות יוניסטרים פועלות בכלי מיקרו כדי לייצר מוביליות חברתית וכלכלית ולחולל שינוי מקרו חברתי-כלכלי בחברה
הישראלית. בליווי צמוד של מנטורים, אנשי עסקים ויזמים מובילים, בני ובנות הנוער מקימים חברות סטארט-אפ כבר

בגיל התיכון ומפתחים מיזמים עסקיים וחברתיים שמחוללים שינוי בישראל ובעולם. בעבודה אישית ומעצימה, יוניסטרים
הצליחה לגעת עד כה בחייהם של למעלה מ-4,000 בנות ובני נוער מרחבי ישראל מדי שנה. על ידי הפיכת הפריפריה

למנוע הצמיחה של מדינת ישראל – האנושי, הכלכלי והחברתי, אנחנו מזניקים את ישראל קדימה.
 
 

תפקידו של הסטודנט בפעילות העמותה – למה מתנדב? 

 
 

דרישות וציפיות מסטודנט המצטרף לפעילות העמותה – למה מתחייב? 

 
 

אירועי שיא של העמותה ומועדים צפויים בשנה:

 
 

/https://unistream.co.il  :לינק לאתר הארגון
 
 

סרטוני תדמית:
https://www.youtube.com/user/irisreffronen

 
 

איש קשר מצד העמותה לסטודנטים:
naama.a@unistream.co.il :שם: נעמה אלטמן     טלפון: 054-2410038      מייל

 

https://unistream.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=hqqT58okWHk

