בס"ד ,אלול תשע"ט

יוניסטרים –יזמות משנה חיים
מכשירים היום את מנהיגי העתיד
אגף החינוך מטה-בנימין' ,המעבדעת' בעלי ,אולפנת אמי"ת שילה ,ישיבת אמי"ת עלי,
ומרכז בנימין-טק שמחים לפתוח בשנה"ל תש"פ תוכנית יזמות לנוער .התוכנית
בהובלת עמותת יוניסטרים (זוכת אות הנשיא למתנדב בשנת  )2013תחשוף את

המשתתפים בה לעולם

העסקי ותלווה אותם בתהליך שלם של הקמת עסק.

התוכנית מתנהלת בתמיכה של מנטורים ומלווים עסקיים בכירים .ההשתתפות בה
פותחת צוהר לעולם היזמות ומעניקה כלים מעשיים ,לצד ידע תיאורטי ,במטרה
לאפשר למשתתפים להשתלב בעולם זה .כפועל יוצא רוכשים בני הנוער כישורי יזמות,

כישורי

מנהיגות אשר מצמיחים אותם להיות אזרחים תורמים ומשגשגים.

יוניסטרים מלווה את משתתפיה לאורך כל הדרך עד להצלחתם וממשיכה לתמוך בבוגרי העמותה
באופן אינטנסיבי בכל הצמתים המשמעותיים בחייהם הבוגרים – ייעוץ קדם אקדמי ,השמות בפועל
בשוק הייטק והפיננסים ,מנטורינג טרום ובמהלך הכניסה לעבודה ,הכשרות תעסוקתיות טכנולוגיות,
חיבור לקשרים עסקיים.
יוניסטרים פועלת ב  75יישובים ומפעילים  21מרכזי יזמות טכנולוגיים בכל רחבי הארץ (בדגש על
אזורים בעלי עדיפות לאומית) הכוללים מעל ל  3,500בני נוער ו  4,000צעירים מכל גווני החברה
הישראלית  -יהודים חילוניים דתיים וחרדים.

בימים אלו אנחנו עובדים במרץ על מנת לגייס את המדריכים ,לגייס את התקציב
לסבסוד התוכנית ,ולסגור את הפרטים האחרונים.
עלות התוכנית למשתתף 120 :שקל לחודש (במשך עשרה חודשים)
קבוצה לבנות תיפתח בע"ה באולפנת אמי"ת שילה ,ותפעל בימי שלישי בין השעות
.14:00-15:30
קבוצה לבנים תיפתח בע"ה במעבדעת  -הספריה החדשה של עלי ,בשיתוף ישיבת
אמי"ת עלי .התוכנית לבנים תפעל ביום שני בשעה .16:30-18:30
קבוצה שלישית תפתח בע"ה במרכז בנימין -טק ,בשער בנימין .פרטים נוספים
בהמשך.
כל הקבוצות פתוחות לכל נוער בנימין.

יום חשיפה ,ומרכז הערכה יתקיימו באולפנא ובישיבה ביום חמישי כ"ד אלול בשעות
הבוקר .יום חשיפה נוסף יתקיים במרכז בנימין טק.

אנחנו מחפשים בני נוער סקרנים ,שמוכנים לעבוד קשה ולהיות חלק
מצוות ,שיש להם חוש אחריות חברתית ורצון חזק לממש את החלומות
והרעיונות שלהם!
לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרונית חוג'יבקוב ,רכזת התוכנית בבנימין,
.0522990558
רוצים להכיר את התוכנית יותר לעומק?
לאתר יוניסטרים  ,הכנסו לקישור אתר יוניסטרים (התוכנית שתופעל בבנימין היא תוכנית START-
 ) UP-NOWאו סרקו:

לצפיה בחניכי יוניסטרים מציגים את המיזם שלהם בערוץ הכנסת ,הכנסו לקישור חניכי יוניסטרים
בערוץ הכנסת או סרקו:

לצפיה בחניכי יוניסטרים מספרים על מוצר מציל חיים ,הכנסו לקישור מוצר מציל חיים או סרקו:

מחכים לכם!

