סדנת טעימות של מינגה
עסקים חברתיים – תופעה כלכלית חברתית חדשה.

מה נחווה בסדנא
נכיר יזמים שהקימו עסקים חברתיים וסביבתיים


נדון בדילמות ואתגרים ביזמות עם שורת רווח כפולה (עסקית וחברתית)



ננתח מודלים שונים וחדשים של המגזר הרביעי הצומח בישראל



נלמד כלים מעשיים להקמה ופיתוח מיזמים



ניצור קבוצה לעיבוד וחשיבה משותפת



נעשה מינגה אחד לשני – נסייע לפיתוח רעיונות יזמיים של
משתתפים מהסדנא

מתי וכמה ?



נצטרף לקהילת מינגה המתרחבת

כמה זמן
 81שעות על פני  6מפגשים אחת לשבוע

למי מיועדת הסדנא
לתשוקה לעשייה מסוג אחר אין גיל ,מין או גזע  -אם זה מדבר אליכם,
אם זה קורא לכם – הצטרפו אלינו.
אם אתם מתהלכים עם רעיון בבטן או בלב ומחפשים מרחב בטוח
לחשוב בו ולהתנסות בו – הצטרפו אלינו.
אם אתם מחפשים את הדרך שלכם לבניית קריירה מרגשת עבורכם ,אך
גם כזו המתגמלת אתכם – הצטרפו אלינו.
אם מפעפע בכם הרצון להשאיר אחרכם חברה וכלכלה הוגנת
שמאפשרים לנו להיות המדינה שחלמנו שנהיה – הצטרפו אלינו.

ובנוסף ...
משתתפי הסדנא יהיו זכאים לפגישת ייעוץ ראשונית עם צוות מינגה ,ללא
עלות נוספת .משתתפי הסדנא יצטרפו לקהילת מינגה ויהיו חשופים
להזדמנויות והצעות ייחודיות לחברי הקהילה

מתי מתחילים
 , 22.9ימי שני ,בין 81:11-08:11
איפה נפגשים
המפגשים יתקיימו בהאב ת"א  .דרך מנחם
בגין  55תל אביב ,קומה 7
כמה זה עולה לי
 ₪ 191כולל מע"מ  , 1600ש"ח כולל מע"מ
לכרטיס זוגי
פרטים נוספים ?
במייל  yasmin@minga.co.ilאו
בטלפון 10-6045481
“זה שבתור חברה לא הצלחנו להגיע למצב
שמספר האנשים שרע להם לא יותר קטן ,זו
חרפה .אנחנו שולחים אסטרונאוטים לירח
ולא מסוגלים להאכיל בני אדם”.
פרופ' אלדד שפיר ,מוס ,הארץ ינואר 0184
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תיאור המפגשים :

הביס הראשון – השראה בגובה העיניים

הביס השני – ארגז הכלים של מינגה

מפגש
מפגש 8

אפריטיף -היכרות מינגאית

הרצאת מבוא – מיפוי עולם העסקים
החברתיים.

...2..02.

אתם ואנחנ ו
עומרי בורל | שותפה במינגה

מפגש 0
.2.2..02.

"חינוך אקולוגי לדור טכנולוגי" -איך לוקחים את
התחביבים והכישורים שלכם והופכים אותם למיזם עסקי
חברתי?

שיטת הלין סטארטאפ ומודל הלין קנבס-
איך מקימים מיזם כמעט ללא משאבים?
הכרות עם כלי עבודה לפיתוח רעיון יזמי.

עינת מלצר| גננציק

עומרי בורל | שותפה במינגה

מפגש 0

צרכנות נבונה ויחס הוגן -קואופרטיב כלכלי חברתי

"קייס סטאדי" -התנסות בדילמות ואתגרים
של עסק חברתי.

6.20..02.

ישי סקלי | קואופרטיב " שלנו "

מפגש 4

הייטק סביבתי חברתי  -האפליקציה שתבטיח לנו אוויר
נקי.

ויקי בר | שותפה במינגה
שולחנות עגולים -סיעור מוחות קבוצתי,
מרעיון למודל עסקי.

.0.20..02.
זיו לאוטמן | בריזומטר
ע ו מרי בורל | שותפה במינגה
 Co.coקולקשיין-מודל המשלב את הקהילה ,מאפשר
לה להשפיע על עיצוב המוצרים ולהשתתף ברווחים

מפגש 5

בניית קהילה -למה זה חשוב וכיצד עושים
זאת?

.7.20..02.

מפגש 6

צפרא פרלמוטר | מי י סדת שותפה ומנכלית

ויקי בר | שותפה במינגה

עסק שכולו קסם -הקשר בין ספרים יד שנייה להתסגלות
מחדש לשוק העבודה

דז'סטיף -בואו נסכם איך הכל היה.

4.22..02.
דולב גוטליב | סיפ ור חוזר
*הסלבוס נתון לשינויים
מצפים להכירך ,צוות מינגה.
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אתם ואנחנו

מתוך החוויות של משתתפי סדנאות קודמות :

לנה גורארי  ,ז " ל
"בעוד שריח סדנת הטעימה של מינגה עדיין איתנו ,ורגע
לפני שהשוטף ישטוף אותנו הצידה...רציתי להודות
למינגה ולכל משתתפים על הזמן האיכותי ,הייחודי
והמעורר ההשראה שעברנו יחד .לדעתי הדבר החשוב
רוני דוניץ ביותר שנוצר פה הוא תחילתה של קהילה ,דבר שהוא
לא מובן מאילו .למדתי דבר אחד בחיים :מיזמים יבואו
וילכו ,חלק יצליחו ,הרוב לא ,אבל אם ניתן לחבר קבוצת
אנשים טובים יחד לעבר חזון גדול ומשמעותי תמיד
ישנם כוחות ורעיונות ללכת הלאה וליצור משהו באמת
משמעותי ופורץ דרך .ניפגש קדימה -תודה!"

ארינה צימרמן

" סדנא מרתקת וחשובה ,מרצים
מרתקים .כרטיס כניסה לתחום העסקים
החברתיים .תודה לעומרי ויקי ויורם על
היזמות המבורכת .מרגש לראות אנשים
עם כל כך הרבה מחויבות ורגש".

"המפגש עם הקבוצה האיכותית היה
עבורי מרגש ביותר  -המקצועיות
והמוכנות של החומרים שהועברו
בסדנא והשימוש הגבוה בטכנולוגיה,
והאווירה הנעימה ,הפרייה וסיוע
הדדי".

רוני דוניץ '

אחרים כמו
בחיי היתה
אחרים
דברים
לסדנא ,אולי
"
דברים
כמו
כמו אולי
לסדנא,
ההגעהההגעה
"
על קרוסלה .משמחה גדולה על זכייתי במילגה ועד
בחיי היתה כמו על קרוסלה .משמחה
לחשש שאני לא יודעת למדוד את ה"איכות" של התהליך
לחשש
לזכיה ועד
במילגה
מוכרתזכייתי
גדולה על
שאנילה
להצמיד
והיכולת
שמתלווה
(תחושה
באמת
של הן לא
איכות"לרוב
מתנות"
העסקי
בעולם
אמיתי.
התהליך
אתה"ה"
למדוד
יודעת
ערך לא
כאלה )...לשמחתי גיליתי צוות איכותי אכפתי ונעים
(תחושה מוכרת שמתלווה לזכיה והיכולת
שהשקיע מחשבה במה שיש בו (ערך אמיתי) גם
העסקי
בעולם
אמיתי.
לה ערך
להצמיד
גיליתי
משפחתית.
ותחושה
מפנקות
עוגות
ב"קומקום" -
.)...
כאלה רב
בעלת ערך
אמיתית
במתנה
זכיתי
שבאמת
מתנות" לרוב הן לא באמת
ה"
 .88=818מינגה תודה!"
לשמחתי גיליתי צוות איכותי אכפתי ונעים
שהשקיע מחשבה במה שיש בו (ערך
אמיתי) גם ב"קומקום"  -עוגות מפנקות
ותחושה משפחתית .גיליתי שבאמת זכיתי
תהל בן – פורת

במתנה אמיתית בעלת ערך רב.11=111 .
מינגה תודה!"

גיא בילגורי
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"נהניתי מאוד מהמפגש עם
האנשים ,האמביציה ,והנכונות
לשנות ולפעול היכן שהארגונים
העסקיים בישראל כשלו.
אחלה קהילה".

