
 

 

 הורים יקרים, 

 

 וכיצד הנער.ה שלכם צפוי להשתלב בה.  Future JLMמטרת המכתב היא להסביר לכם מהי תכנית 

 

 ? Future JLMמהי תכנית 

 

של הנוער הירושלמי. התכנית מיועדת לבני ובנות   המובילה היא תכנית היזמות -  Future JLMתכנית 

 עם זיקה לעולמות הטכנולוגיה, החדשנות והיזמות.  בי"-נוער בכיתות י'

 

כמרכז חדשנות ויזמות ירושלמי אנו מכירים בירושלים כמרכז רעיוני היסטורי יחיד מסוגו בעולם, ורואים  

זאת, אנו מקימים תכנית הכשרה עבור בני נוער בבני הנוער שלה כנושאי לפיד הקדמה והחדשנות. לאור  

לאקו בכניסתם  "מצפן"  להם  ותעניק  היזמות,  בעולם  עבורם  ראשון  צעד  שתהווה  סיסטם -מובילים, 

 .הירושלמי

בני  .  הירושלמי העתידי  מוביליםהתוכנית תהווה מקפצה לעולם החדש ותייעד את המשתתפים להיות דור ה

ופרקטי בצעדיהם הראשונים  יזכו לעבור תהליך ש  נוער מתאימים נתי שיספק להם ארגז כלים שימושי 

  בעולם היזמות. 

כ  נבחרתמתוך התוכנית    לטפחהחזון שלנו הוא   נוער מובילים, אשר יצמחו  מובילי תרבות ההייטק בני 

 אל עבר עתיד משגשג ברמה הלאומית והעולמית.  ת ירושליםא ביאו וי הירושלמית

 

 עיקרי התוכנית  

 

אישי ומקצועי על ידי פרקטיקות של יזמות, טיפוח כישורים רכים, חשיפה להזדמנויות פיתוח   

 והשראה

 או חברתיים ו/מיזמים עסקיים טכנולוגים  פיתוח 

 השקת קהילת נוער יזמית ירושלמית 

 חיבור לתעשייה ואקדמיה הירושלמית, לאפשרויות השונות כחיזוק החיבור העתידי לעיר  

 ם ירושלמים עתידיים יצירת פייפליין של יזמי 



 

 

 

 

 תכני ליבה

מתודולגיית בסיס שפותחה באוניברסטאות המובילות בעולם, אשר מעודדת    -חשיבה עיצובית 

 מחשבה יצרתית מונחית פתרון

ל  -קנבס מודל עסקי  כל סטארטאפ  פירוק  ובכך מאפשרת    9-כלי המאפשר  היסוד שלו  אבני 

 ללקוחותלרתום משקיעים, שותפים ולחדד את הערך 

הבסיס לכל מיזם הוא הבנה עמוקה בצרכי הלקוחות. בסדנאות אלו, נעמיק    -היכרות עם לקוחות 

 את ההיכרות עם הכאבים והצרכים השונים של הלקוחות

)  -יצירת אב טיפוס  ( הינו הכרחי על מנת לייצר פתרון זול  MVPבניית מוצר מינימלי בסיסי 

 שלהם  MVP-ומהיר. במפגשים אלו יבנו המשתתפים את ה

מצגת   -סטוריטלינג  או  מעלית  פיץ'  שלהם.  המיזם  סיפור  את  לספר  לדעת  חייב  יזם/ת  כל 

 משקיעים, הם חייבים לדעת להעביר את המסר בצורה מיטבית 

הדרך לסטארטאפ חייבת לעבור בתוכנית עבודה ותקציב ריאלים    -בניית תוכנית עבודה ותקציב 

 אך גמישים שיתאימו למציאות משתנה

 שיא  אירועי

הירושלמי  האקוסיסטם  עם  סצינת   -היכרות  של  סקירה  היזמות,  קהילת  עם  הכרות  סיור 

 הסטארטאפים הירושלמית, וכן חיבור לעבודה משותפת עם יזמים ויזמיות מהאקו סיסטם.

פגישה עם משקיעים הון סיכון אשר יתנו למשתתפים טיפים  -פגישה עם משקיעי קרן הון סיכון 

 ודגשים מנקודת מבטם 

פאנל של בעלי תפקידים מעולם הצבא, אקדמיה והייטק אשר יפרסו לבני   -וזמות לעתיד שליי 

 הנוער את האופציות השונות לעתיד

יוצגו המיזמים שפותחו במאיץ לצוות מומחים    -דמו דיי  בו  אירוע סיום בסגנון שארק טאנק 

 מהתחום

 



 

 

 

 היקף: 

 .הכוללים חשיפה, סדנאות תוכן, מנטורים, סיורים וכו' שעות כ"א,  3.5, שנתיתחצי תוכנית 

 פרטי התכנית 

 15 :מס' משתתפים

 23/11/2021 :ריך התחלהתא

 17:30-21:00ימי שלישי, בשעות  ימים ושעות פעילות:

 , שכונת גוננים, ירושלים.20, רחוב בן יועזר JLM Sparkמיקום: מרכז החדשנות והיזמות 

 ₪ למשתתף.ת 1,500ע"ס ם, עלות -עיריית יעלות: התכנית מסובסדת ע"י 

*אנו מאמינים שכישרון לא יוגבל ע"י יכולת כלכלית ולכן מרכז החדשנות מקנה גיבוי כלכלי במידת  

 הצורך וניתן לפנות אלינו באשר לכך.

 

 מובילי התכנית: 

 

 : JLM Sparkמרכז החדשנות 

והיזמות  ירושלים כדי לאפשר לכל  הוקם ע"י אגף   JLM SPARK מרכז החדשנות  חברה בעיריית 

את   ולעודד  לפתח  כדי  כאן  אנחנו  והיזמות.  החדשנות  מעולמות  מיומנויות  לרכוש  העיר  תושבי 

סיסטם הירושלמי, תוך יצירת דור  -העשייה הירושלמית בתחומים אלו ולתרום למינוף וצמיחת האקו

 .היזמותשל בני נוער וצעירים שינהיגו את העיר באמצעות כלים מעולם 

Presentese 

בישראל.   המוביל  ליזמות  הספר  בית  הינו  פועלפרזנטנס  יזמות    בי"ס  מאיצי  ערוצים;  בשלושה 

אקו פיתוח  תהליכי  וליווי  יעוץ  הארץ,  ברחבי  יזמות -הפרוסים  בתחומי  וסדנאות  יזמי  סיסטם 

מעשור,    .וחדשנות למעלה  של  ניסיון  מעל    ועבודהאקסלרטורים    100מעל    הובלתעם   1500עם 

 קיימא.  -מיזם בר  הובילומהם שיפרו תעסוקה או  70%יזמים.ות, 

 

 


