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Innovation Ecosystem

תוכנית אזורית מחוללת מיפנה לשינוי מפת היזמות והתעסוקה בגליל
שלום,
ראשית אנו מודים לך על התעניינותך במיזם ועל התמיכה שהבעת בנו עד כה .בסיום רבעון לפעילות שלנו אנו מבקשים לשתף
אותך בנעשה עד עכשיו ובתוכניות לתקופה הקרובה.
לפני מס' חודשים יצאנו למסע שני יזמים ,רמי גזית וקלאודיה בן-יעקב ,כשבליבנו חלום "להנגיש את עולם היזמות ליזמים בגליל
ולהוביל מהלך של העצמה חברתית  -כלכלית באמצעות יזמות ,ובכך לאפשר בגליל תעסוקה איכותית ולהפכו למקום אטרקטיבי
יותר וחזק יותר" .במדינה קטנה כ"כ כמו ישראל קטן המרחק הפיזי בין מדינת ת"א ,בה עולם היזמות תוסס ופעיל ,לבין הגליל,
אך מנטלית המרחק גדול.
לשם כך הקמנו את

 , SUN - StartUp Northסאן סטארטאפ הצפון (עמותה רשומה) שתהווה מנוע צמיחה ליצירת שגשוג

ותעסוקה איכותית בגליל תוך שינוי מפת היזמות ע"י הקמת קהילה יזמית תוססת וחזקה באזור .היעד הוא הקמת מס' משמעותי
של מיזמים חדשים בגליל ,תוך שימוש בפוטנציאל האנושי והכספי באזור ומשיכת אנשים ומשאבים מבחוץ.
 - SUN - StartUp Northהבית של היזמים בגליל ,מוביל שני תחומי פעילות מרכזיים :פיתוח של קהילה יזמית בגליל והקמת
מיזמים בעלי פוטנציאל כלכלי-תעסוקתי ע"י ליווי צמוד באמצעות מסגרת המספקת מנטורינג אקטיבי והכשרה משלבים מאוד
טרומיים של גיבוש הרעיון והצוות ועד וולידציה של המודל העיסקי.
אנו מאמינים בעשייה בפועל ולכן התחלנו לנוע החל מחודש אוקטובר :3102
הקמת הקהילה היזמית בגליל  -התחלנו את הפעילות באמצעות מפגשי  MEETUPהמתקיימים פעמיים בחודש בד"כ במכללת
אורט בראודה בכרמיאל .עד היום התקיימו  9מפגשים בכל מפגש משתתפים כ 40 -משתתפים .כיום מונה הקהילת היזמית
בגליל כ  000 -יזמים ,ובכל שבוע נוספים עוד יזמים ,כולם מהגליל .בחודש מרץ  2014התקיים מרתון יזמות של  0ימים בתפן,
בו היינו שותפים בארגון.
הקמת מיזמים חדשים בגליל  -קבוצה ראשונה של יזמים בשלב טרומי ("הנבטה") ,החלה את תהליך החניכה וההצמחה
באמצע פברואר  2014באזור הגליל המערבי .בקבוצה כיום  7יזמים שעובדים קשה על הקמת מיזם בחודשים הקרובים.
למידע מופרט יותר על  SUN - StartUp Northמצ"ב תקציר מנהלים ומצגת.
מה הצעדים הבאים שלנו ?
המשך פיתוח הקהילה היזמית בגליל  -איגוד וחיבור בין יזמים בשלבים שונים ,מנטורים ומשקיעים מקומיים לקהילה יזמית
פעילה ותוססת בגליל ,באמצעות מפגשי  MEETUPוכנסים בתחום היזמות בגליל.
הקמת " - SUN HUBהבית" של היזמים :שטח בו יוכלו היזמים להגיע ,לעבוד ,להיפגש ולפתח את המיזם שלהם  -השירות
כולל שטח עבודה ומיפגש ,שירותי משרד וחדר דיונים .המטרה היא להקים מספר נקודות  HUBבמרחב הגליל בשירות היזמים.
 SUN HUBראשון מתוכנן להיפתח באזור תעשיה בר-לב.
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הקמת מיזמים חדשים בגליל  -פיתוח היזמות  -בהמשך למסלול ההנבטה המתקיים עכשיו ביוני  2014יושק מסלול המשך
Innovationהשנה.
 Ecosystemבהמשך עוד
("האצה") למסיימים בהצלחה וליזמים נוספים ומסלול הנבטה נוסף יפתח

אנחנו בתחילת הדרך ,מלאי מוטיבציה ומאמינים שרק באמצעות שיתוף פעולה וחיבור בין כמה שיותר כוחות
הפועלים בגליל ,למען פיתוח היזמות והתעסוקה האיכותית ,נוכל להביא לשינוי משמעותי.
קודם אנו מבקשים להודות לנותני החסות שלנו שמאמינים בחלום זה :למר שמי כהן מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל שאפשר
לנו לקיים פגישות במשרדי הרשות בפארק תעשיה בר-לב ,למרכז היזמות של מכללת אורט בראודה ומר משה שביט בראשו
שנותנים חסות למפגשי ה ( MEETUPמקום וכיבוד) ולקבוצת שטראוס שמארחים אותנו כ"כ יפה בפארק תעשיה בר-לב שם
מתקיימות הפגישות עם היזמים במסגרת ההנבטה ולמר אבי טילר מנכ"ל פארק תעשיה ברלב שנכון תמיד לסייע ולתמוך.
נודה לכל סיוע ובפרט בתחומים הבאים:

תורמים
• חיבור לתורמים שפיתוח הגליל והיזמות העסקית – חברתית הוא המוטו שלהם.
חברים לוועדה המייעצת של BoA - SUN
• אנשים הרואים בגליל וקידום היזמות בו פרויקט חשוב ומעוניינים לרתום את ניסיון
החיים שלהם ,הידע והקשרים החברתיים שלהם לקידום מטרה זו
אכסניה  - SUNבגליל
• הבית של היזמים בגליל – מקום פיזי בו יוכלו היזמים ליצור את המיזם שלהם
ולצאת ממנו לאכסניה משלהם והפרחת הגליל במיזמים ועסקים איכותים.
הפצה ותיקשורת  -הגעה ליזמים נוספים
• הגברת המודעות לפעילויותינו ע"מ להרחיב עוד את מעגל המשתתפים בקהילה
ארגונים חברתיים
• בעלי ערכים דומים שמעוניינים לתת לבוגרים שלהם הזדמנות להצמיח יזמות
בגליל ולהפוך להיות גורם משמעותי ומשפיע בעיצוב העתיד בגליל
בברכה,
רמי גזית וקלאודיה בן-יעקב
SUN - Start Up North - Co-Founders
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