
היישוב זה העסק שלנו
מקצועיות מכל הלב 
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להנהגות ובעלי תפקידים בישובים,
 חברי מליאה והנהלת המועצה

5
הכנס
השנתי
החמישי 

מטרות:
פיתוח יוזמות עסקיות ברמת היישוב והאזור

רכישת מיומנויות ניהול וכלי חשיבה להעשרת ארגז הכלים המקצועי
למידת עמיתים וחיבורים בינאישיים

העמקת שיתוף הפעולה בין הנהלת המועצה להנהגות הישובים
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חמישירביעי

יוםיום

9:05

14:45

הרצאות אורח קצרות

אירוע השיפוט

נכסים מניבים ביישוב    מנחם גרנית יזם עסקי וחבר ועדה כלכלית בישוב עפרה
מעוף ייעוץ וסיוע ליזמות    נצר וינטר מנהל מעוף ירושלים

המדיה כפלטפורמה לקידום יוזמות     מיכל שם טוב  נציגת בעלים בקבוצת רדיו ישראל
מיכה קורמן     יו״ר דריקטוריון חל״פ הר חברון

ח״כ אלי כהן שר הכלכלה    יוחאי דמרי ראש המועצה    נצר וינטר מנהל מעוף ירושלים     מיכה קורמן  
יו"ר דירקטוריון חברה לפיתוח הר חברון      מיכל שם טוב נציגת בעלים בקבוצת רדיו ישראל

האקטון -  "חדשנות מקדמת יזמות ופיתוח כלכלי"8:45
בהנחיית יוסי שביט

6:00

6:30

7:00

ריצה / הליכה ביערות הכרמל

תפילת שחרית

ארוחת בוקר

20:45

20:45

?

?

9:30

14:00

18:30

19:00

17:00

התכנסות קפה ועוגה 

תפילת מנחה וארוחת צהרים

חלוקת מפתחות לחדרים 

הפסקה

תפילת ערבית וארוחת ערב 
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צומחים עליכם – צומחים עלינו!
יוחאי דמרי    ראש המועצה 10:15

מודל להקמה ופיתוח שכונות ביישובים הכפריים 
שמוליק דודאי מנכ״ל    חברת אדמא קהילה וקרקע  15:30

מודול קורום להצלחת פרויקטים בסביבה קהילתית 
נמרוד רבר    בעלים ומנכ"ל חברת קורום  16:15

"חדשנות מקדמת יזמות עיסקית"  
יוסי שביט

18:00

"אני חושב לכן אני טועה" - פסיכולוגיה של קבלת החלטות
פרופ' חיים שפירא 21:00

בינינו לבין עצמנו - שולחנות עגולים 17:15
במה פתוחה להצגת כיווני מחשבה ויצירת קבוצות ותחילת פעילות 10:00

כיצד אוספים מידע למיזם?  11:30

מצגת מנצחת - מבחן המעלית  12:30

14:30

16:00

16:30

יצירתיות וחדשנות
הרצאה וסדנה עם ד"ר אייל דורון    מהי בעצם "יצירתיות", כיצד יוצרים "תבונה יצירתית" ומה הקשר בינה לבין 

מנהל יצירתי?

11:00

בסדנה מאתגרת וחווייתית זו נכיר כלים ועקרונות ההכרחיים לפיתוח חשיבה יצירתית. מתוודעים לעולם התבונה 
היצירתית וכיצד ליישמה הלכה למעשה תוך התמודדות עם חסמים ומגבלות שמציבה המציאות בשטח. 

במפגש תתבצע הכנה לאירוע ההאקתון ביום הכנס השני ובמהלכו יוצגו שלבי האירוע, עקרונות השיפוט ותהליכי 
עבודה במהלך יום הפעילות.  

האקתון הינה מסגרת תחרותית בה נוצרות קבוצות משתתפים שיחד מקדמים רעיונות סביב תמה מרכזית אחת. 
הרעיון מוצג בסיום הפעילות לוועדת שיפוט הבוחנת את הצוותים ובוחרת את הצוותים המנצחים. במהלך האירוע 

יתגבשו המשתתפים לצוותים ויציגו רעיונות לקידום יזמות בתחומים מגוונים )עסקי, חינוכי, תרבותי, חברתי 
וכיוצ"ב( ברמת התושב והישוב.

בהרצאה זו נתמקד בטעויות אופייניות של כל מקבלי ההחלטות במגוון רחב של תחומים, החל מרופאים
וכלכלנים ועד למצביאים ושופטים. נדון באפקט דאנינג-קרוגר, אסימטריות של עדויות, הטיית הזמינות, אפקט 

הבולטות, הניסויים של אמילי פרונינג, תסמונת ניקודם דיזמה, אשליית השליטה, אשליית הקונסנזוס,  אפקט 
ההילה, עקרון העיגון ואפקט הבעלות.

הרצאת אורח: יזמות מנצחת 

הענקת פרסים לזוכים

סיכום הכנס

ח״כ אלי כהן  שר הכלכלה
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עלות למשתתף 1,250 ₪  /  מחיר למשתתף לאחר סבסוד המועצה 630 ₪ 
 ההרשמה עד ה׳ בטבת תשע"ט – 13.12.18

ד״ר אייל דורון

יוסי שביט

פרופסור חיים שפירא

יוצר וחוקר, מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה ובאוניברסיטת חיפה. במסגרת 
לימודי הפוסט-דוקטורט שלו פיתח דורון מודלים חדשניים לפיתוח חשיבה 

יצירתית, יוזמה, תושייה וערך עצמי בקרב ילדים ובני נוער.
מעביר קורסים לסטודנטים לפסיכולוגיה, לתקשורת ולפסיכותרפיה באומנויות. 
במקביל, עובד דורון עם הנהלות בכירות על פיתוח של יכולות יצירתיות פורצות 

דרך, על הקשר שבין אושר ארגוני והצלחה וכן על פעולה בתנאים של חוסר ודאות.

יוסי שביט הינו מנהל מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות ומרצה באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב. מעבר לתפקידו זה, יוסי הינו יזם סדרתי, מנטור ויועץ עסקי המוביל 

מגוון תכניות לקידום יזמות וחדשנות. פעילותו כוללת ניהול מספר חברות ביניהן 
פירמת היעוץ Yozma Consulting המספקת שירותים לחברות בינלאומיות, 

גופים ממשלתיים, משקיעים וחברות הזנק )סטארטאפים(, Inno-Negev – מאיץ 
טכנולוגי לחברות הזנק ועוד. 

יוסי מרצה בנושאי יזמות, חדשנות, שיווק ואסטרטגיה עסקית בקורסים אקדמיים 
במספר מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. כתושב הדרום, יוסי פועל לקידום 

והעצמת האקו-סיסטם של יזמות וחדשנות בבאר שבע והנגב ומסייע באופן פעיל 
לארגונים הפועלים לצמצום פערים חברתיים באמצעות יזמות עסקית וחברתית.

מרצה וחוקר ישראלי רב-תחומי )מתמטיקה, פילוסופיה,  פסיכולוגיה וספרות(, בעל 
תואר PhD במתמטיקה ותואר PhD בהוראת המדעים. שפירא מוכר הן בזכות 

הרצאותיו הפופולריות, והן בזכות ספריו אשר זכו לתפוצה בינלאומית והיו לרבי-
מכר. חיים שפירא הוא מומחה לחשיבה אסטרטגית. הרצה במוסדות אקדמיים 

רבים החל באוניברסיטת תל-אביב ועד לאוניברסיטת הרווארד. הרצאותיו 
מרתקות ושנונות ומשלבות ידע נרחב, מקצועיות, הומור וחן. נבחר לאחד המרצים 

המבוקשים ביותר בישראל על ידי גלובס ודה מרקר. 
ספרו Gladiators, Pirates and Games of Trust הגיע למקום הראשון בעולם 

בקטגוריית ספרי תורת המשחקים. 
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https://tickchak.co.il/3352?ref=r0

