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גלעד גנס  -  סטארט-אפ - מתכון להצלחה או כשלון 
מיזמים עסקיים

גלעד בעל נסיון של למעלה מ- 30 שנה בתחומי הטכנולוגיה בישראל 
ומחוצה לה, החל דרכו בצה"ל. גלעד ניהל חברות ופעילויות טכנולוגיות 

רבות ומגוונות הן בתוכנה והן בחומרה, הן חברות מקומיות והן בתעשיית 
ההי-טק העולמית. בשנתיים האחרונות גלעד מוביל פעילות יזמית בתחום 
טכנולוגיית הדפסת תלת מימד. במקביל הוא מעורב בפעילויות התנדבות 

רבות לנוער שמתעניין בהקמת מיזמים עסקיים וניהולם.
 הדפסת תלת מימד – גלעד חבר למספר יזמים נוספים אותם הוא מכיר 
מלימודיו בהרווארד ויחד הקימו מיזם המתמקד בייצור מוצרים לתעשיית 

הרפואה בטכנולוגיה מתקדמת של הדפסת תלת מימד. 
המיזם פונה לקהלי יעד רבים בעיקר באסיה. 

המיזם יכול להיטיב עם לקוחות הזקוקים לטיפולים שונים – אורטופדיה, 
ניתוחים מורכבים, רפואת שיניים, השתלות.

עפרה אברמוביץ - מייסדת ויו"ר מאמאנט ישראל
יזמות נשית בספורט- יש חיה כזו?

יזמות חברתית.
ההוגה, היוזמת, המייסדת והמובילה של מאמאנט – ליגת האימהות 

בכדורשת. בשנת 2005 החלה עפרה, ללא לאות ובהתנדבות מלאה, ליזום, 
לשווק ולדחוף את משחק הכדורשת בקרב תושבות העיר כפר סבא. היא 

שיתפה בחזונה את ראש עיריית כפר-סבא, פנתה למנהלי בתי הספר, לוועדי 
ההורים ולמורים לחינוך גופני, על מנת שיעזרו בהקמת קבוצות של אימהות 

בבתי הספר. היא דברה באספות הורים ואף גייסה באופן אישי אימהות 
לקבוצות הראשונות, וכך יצאה לדרך ליגת מאמאנט הראשונה. 

מאז, פעלה עפרה להקמת ליגות מאמאנט בערים רבות. בזכות פועלה 
הצטרפו אלפי שחקניות למאמאנט והפכו אותה לארגון הספורט העממי 

המתפתח במהירות הגדולה ביותר בארץ כיום.

עפרה אברמוביץ' זכתה בשנת 2014 בפרס גלר היוקרתי, ע"ש זאב גלר 
מוענק מדי שנה למתנדבים מצטיינים בעיר כפר סבא. 

בשנת 2014, הוזמנה עפרה להרצות בכנס היוקרתי IWG בפינלנד, כנס 
בינלאומי לנשים וספורט, ובשנת 2015 עמלה על צירוף ליגת מאמאנט 

לארגון הספורטיבי הבינלאומי ה - CSIT, ובשנת 2017 תשתתף מאמאנט 
במשחקי הארגון הרשמיים בלטביה. בתוך כך, מסייעת עפרה להקים נקודות 

מאמאנט בכל העולם: קפריסין, אוסטריה, איטליה, ניו יורק ועוד.

גלית זמלר - יזמות- כל אחד יכול
גלית היא יזמת חברתית ועסקית.

המיזם החברתי שהיא הקימה הוא בנושא חינוך ליזמות כבר מגיל צעיר. גלית 
פיתחה את "תכנית יזמות לילדים" אליה נחשפו עד כה אלפי תלמידים 

מעשרות בתי ספר בארץ.
במקביל גלית היא גם יזמת עסקית, כיום מתמקדת במיזם בתחום הסייבר 
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שי נוביק (בוגר רוטברג) – מה ההבדל בין אופטימי 
לפסימי? 10 שנות נסיון

מיזמים עסקיים
במקור איש הנדסת תוכנה (שירת בצה"ל 7 שנים בממר"ם)

תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת קורנל בארה"ב
מעורב בסטארטאפים 25 שנה.

שי הקים בשנת 2005, חברת ביוטק בשם פרולור שמפתחת 
תרופות. ניהל את החברה עד 2013. החברה נמכרה לחברת 

תרופות אמריקאית ב 560 מיליון דולר. 
היום מעורב  שי ב 4 חברות שונות כיזם.

It’s possible – איתמר קאופמן
יזם חברתי עסקי

איתמר, כיום בן 17, החל לתכנת בגיל 9 ומאז הוא משתלב 
בעולם התכנות. בגיל 13 גילה איתמר את עולם היזמות בעזרת 

פוסט בפייסבוק ומשם התחיל לצמוח. בגיל 14 ניהל צוות 
.Bitbite פיתוח אנדרואיד בחברת

הסטארטפ האחרון שבו עסק איתמר הינו מיזם בתחום 
הפיננסים שאמור לעזור לכולנו לחסוך המון כסף בארנק 

Paylow . המיזם הינו שילוב של מיזם חברתי, אך גם כלכלי. 
איתמר ישתף אותנו בהצלחות לצד כישלונות בדרכו כיזם.

רועי אשכנזי - ”יזמות זה עניין של אופי“ 
כיום משנה למנכל חברת המקצוענים. מנהל את 

המקומות בהן מוצרים טכנולוגיים נפגשים עם צרכנים. 
יזם ומנהל פעילויות בתחומי האינטרנט והטכנולוגיה.

לין קפלן – מהפכה בהנגשה לאנשים חרשים
יוזמה חברתית

מהנדסת תעשייה וניהול. תואר שני במנהל עסקים ותואר שני 
נוסף במדיניות החינוך. כיום מלווה יזמים צעירים בקרן שמש. 
בתפקיד קודם סמנכ"לית פיתוח עסק חברתי במכון לקידום 

החרש, עמותה שעוסקת בקידום הנגשה לאנשים חרשים וכבדי 
שמיעה.

במכון לקידום החרש, לין הייתה אחראית על הקמת מוקד 
תרגום מרחוק בוידאו לשפת הסימנים. לין הובילה את המיזם 

החל מאיתור פלטפורמה טכנולוגית מתאימה, תקצוב הפעילות 
ומכרזים למימונה, בינוי והצטיידות של המוקד,  הצגה ללקוחות 

ובניית נהלי עבודה.
המערכת זכתה בפרסים: אות המערכת של אנשים ומחשבים, 

פרס נגישות ישראל ולאחרונה בפרס של הגוינט.



בעז רקוץ� – אמת או חובה
יזם חברתי ומנהל עמותות וארגונים לשינוי חברתי מאז 2011. 

בעקבות המחאה החברתית היה שותף להקמת ארגון �המשמר 
החברתי בכנסת� ושימש כמנכ�ל המייסד של הארגון. כיום בעז 

עומד בראש מיזם תקשורתי חדש בשם �המשרוקית�, המתמחה 
בבדיקת-עובדות בשיח הציבורי ואיתור �פייק ניוז� בישראל. 

- �המשרוקית� מספקת לצרכני חדשות את האמת העובדתית 
בשיח הציבורי בזמן-אמת. בעקבות היחלשות כלי התקשורת 

והתעצמות תרבות השקר והבלבול ברשתות החברתיות, 
המשרוקית מדרגת את דיוק אמירותיהם של נבחרי ציבור, מסביב 

לשעון. המערכת רשומה היום כעמותה ללא מטרות רווח, אך 
ברצוננו להפוך בעתיד לעסק חברתי שגם מניב הכנסות ומגדיל 

את קהל הלקוחות והמשתמשים שלו, וגם פועל לשינוי חברתי.

אליס מילר - להתחבר ללב וללכת בעקבות החלומות
יוזמה חברתית

אליס פרצה את הדרך לשילוב נשים בקורס הטיס של חיל האוויר. 
אליס היא האישה הראשונה שקראה תיגר על הקונספציה 

החברתית לפיה נשים לא יכולות לשרת כטייסות בחיל האוויר 
הישראלי. שינתה את פני הצבא בזכייתה בבג"צ המפורסם בו 
הוחלט כי ניתן לגייס נשים לקורס טייס, ולימים לקורס חובלים 

ולמסגרות קרביות אחרות בצה"ל. 
אליס בוגרת הפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל בטכניון, 

שרתה 10 שנים כמהנדסת וקצינה בחיל האוויר, במהלכן ניהלה 
פרויקט מורכב מקצועית וניהולית שהצטיין בהישגיו הטכניים, 

הפיננסים והביצועיים.
בתום שירותה הצבאי, נדדה אליס ברחבי העולם והקימה 

משפחה. בשובה לארץ עמדה מאחורי הקמת בריכות טבעיות 
ללא חומרים כימיים ונאבקה במשרד הבריאות על הקמת בריכה 

ציבורית טבעית.

עדי זמיר – מורה מחליפה
בת 42, תואר ראשון בהוראת מדעים, תואר שני במדעי 

הקוגניציה ותואר שני נוסף במשפטים.
החלה את דרכה כמורה למדעים בחט"ב ובתיכון, ולאחר שנתיים 

החליטה לעבור לתחום  מערכות המידע. 
לפני 5 שנים עזבה את משרתה כסמנכ"לית חטיבה עיסקית 
בחברה גלובלית, כדי לעשות משהו שמשלב טכנולוגיה, מדע 

והשפעה חברתית. הצטרפה לסטארטאפ בתחום סרטן העור, 
כסמנכ"לית ולאחר מכן כמנכ"לית. בנסיעותיה הרבות בעולם, 

נחשפה לחסר בהנגשת שירותים רפואיים במדינות מתפתחות, 
והחליטה לתת לצורך הזה מענה, ע"י פיתוח פלטפורמה 

טכנולוגית. המיזם הינו בתחום סרטן השד, הוקם ביוני 2017. 
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מטרת המיזם היא לחשב את הסיכון של כל אישה לחלות בסרטן 
השד, על בסיס שאלון שנסמך על מידע סטטיסטי ומציג לאישה 

את הסיכון באמצעות מד ויזואלי.


