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סיטי בנק יעניק כ-400 אלף דולר לעמותת פרזנטנס (PresenTense) שיושקעו בתוכניות חדשות לקידום יזמות ערבית בחיפה וביפו.
במסגרת המענק, ניל קורני, מנכ"ל סיטיבנק ישראל, יצטרף כחבר בדירקטוריון העמותה.

התוכנית הראשונה, "Leap חיפה" מיועדת ליזמים בשלבים מתקדמים שעומדים לפני סבב גיוס נוסף, או לעסקים מבוססים שמבקשים
להרחיב את הפעילות שלהם. התוכנית השנייה, "SUB" (קיצור של: Start-up Bridge) נועדה לחבר בין צעירים ביפו לבין סצנת

הסטארט-אפים התל אביבית. במסגרת הפרויקט, בכירי חמישה סטארט-אפים מבוססים בתל אביב, יגיעו ליפו כדי לפגוש צעירים מקומיים,
ייעצו להם ויאפשרו להם להגיע למשרדיהם לליווי מקצועי ונטוורקינג.

TechNation

PresenTense קיבלה מענק של 400 אלף דולר להשקעה
ביזמות ערבית

העמותה, העוסקת בקידום יזמות בפריפריה החברתית־גיאוגרפית, תקים שתי תוכניות חדשות בחיפה וביפו ■
התקציב השנתי של עמותה, לאחר המענק החדש, הוא 3.5 מיליון שקל

 | רותי לוי
16:59 11.09.2016257 שמור 2

התראות במייל n

Rcf

tf

mp
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אייל טואג גיא שפיגלמן, מנכ"ל פרזנטנס

פרזנטנס, המנוהלת על ידי גיא שפיגלמן, עוסקת בעידוד יזמות כאמצעי לצמצום אי־שוויון. בין התורמים הבולטים שלה: קרן ליכטג, סיסקו
ואפלייד-מטיריאלז. סיטי בנק נחשב לתורם משמעותי של העמותה, והוא כבר תרם לה בעבר 150 אלף דולר, במסגרת הקמת שני מאיצים

ליזמות ערבית בבאקה אל גרביה ובנצרת. תקציבה השנתי של פרזנטנס, לאחר המענק החדש, הוא 3.5 מיליון שקל. 

העמותה מפעילה שורה של מאיצים - קורסים מזורזים לעידוד יזמות - בתחומים שונים, במטרה להקנות למשתתפים ידע בנוגע לייזום
וניהול, ולאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם באמצעות עסקים קטנים, מיזמי טכנולוגיה או עסקים חברתיים.

בין השאר, יש לעמותה מאיץ שמעודד יזמות טכנולוגית לסיוע לאנשים עם מוגבלויות, מאיץ לעידוד יזמות בקרב הבדואים, מאיץ לפיתוח
MasarUp , עסקים קטנים בקרב נשים חרדיות ומאיץ לעידוד יזמות חברתית. במאי הקימה העמותה את המועצה ליזמות בחברה הערבית

ששמה לה למטרה להגיע ל-500 סטארטאפים בהובלה ערבית בתוך 5 שנים.

"ישראל הרוויחה ביושר את התואר אומת הסטארט־אפ - יש לה את מספר החברות הגדול ביותר הנסחרות בנאסד"ק אחרי ארה"ב וסין, אף
שמבחינת גודל האוכלוסייה, ישראל קטנטנה לעומתן" כתב שפיגלמן במאמר דעה ל-TheMarker לפני חודשיים. "בישראל יש כ–2,000
מיזמי סטארט־אפ על כל מיליון אזרחים, נתון כפול מזה שנמדד בעמק הסיליקון בקליפורניה. אך אם נביט מעבר לנתונים, נגלה כי קיימת

אומת סטארט־אפ בישראל לצד אומת כל האחרים". 
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סקר דעת קהל שערכה פרזנטנס במאי האחרון, העלה כי כ–90% מהאזרחים היהודים בישראל שמעו על יזמות באופן כללי, אך כשנשאלו
אם הם מכירים אנשים שעובדים בתחום — רק 40% ענו בחיוב. בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, הנתון נמוך עוד יותר - רק 20%
מהנשאלים השיבו כי הם מכירים אנשים מהתחום. נתון נוסף הצביע על קשר ישיר מובהק בין ההיכרות של אנשים העוסקים בתחום,

והרצון או השאיפה לבחור בתחום זה עבור עצמך או עבור ילדיך.

לדברי שפיגלמן, הדבר מצביע כי "לפחות בשלב זה, פעילות יזמית, על כל ההבטחות שטמונות בה, תורמת בפועל להעמקת הפערים
החברתיים־כלכליים מעצם העדפתה את אלה שמלכתחילה זוכים לגישה או הזדמנות, ופוסחת על אחרים".
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אישרו סוף שבוע ארוך
בישראל - 6 פעמים

בשנה
…

האיש שעושה צחוק
מחברות התעופה - ולא

מפסיק לטוס בחינם

"זו רעידת אדמה
מוחלטת": החלו פיטורי

HPE-מאות עובדים ב
בישראל; המעבדות

…

התחקיר של אילנה דיין
על נתניהו - והתגובה

שאסור לפספס

מהשייטת לכלא
האמריקאי: 6.5 שנות

מאסר לישראלי שהרוויח
מיליונים בעגלות

…

בית המשפט: הכינוי
"סרסור" שהצמיד עמית

סגל לאורן חזן - הבעת
דעה לגיטימית
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nעדכונים במייל

dקנה מינוי דיגיטלי

yקנה מינוי לעיתון

bפרסם אצלנו

Mשירות למנויים

כלים שימושיים
האימייל האדום

RSS

שערי מט"ח

כיתבו אלינו

תקנון האתר

מידע למנויים

מינוי הארץ

כנסים

מינוס אחת

נגישות

הארץ
הארץ

חדשות

סקרים בחירות

גלריה

חדשות חוץ

קפטן אינטרנט

מתכונים למרקים

ביקורת מסעדות

ביקורות סרטים

ספורט

ספרים

מזג אוויר

Israel News

Middle East

Shimon Peres

Rosh Hashanah Recipes

מדורים
Finance

שוק ההון

גלובל

נדל"ן

צרכנות

TheMarker TV

TechNation

חדשות

עושים עסק

Markerweek

TheMarker מגזין

כנסים

כל כותרות היום

שיתופי פעולה
בנק לאומי- סקירות ומידע על שוק ההון

הוותיקים החדשים בחסות בנק הפועלים

SUPERMARKER – צרכנות פיננסית

התחדשות עירונית

General פתרונות פיננסים בחסות
Trade

הזירה המשפטית

זירת הקניות

עושים עסקים בת"א – יפו

השקעות נדל"ן בחו"ל

לוח העיר

המרכז להכשרת מנהלים

עכבר העיר
עכבר העיר

לילה

סרטים

מוזיקה

אוכל

ילדים

טלויזיה

עכבר עולם

מסעדות כשרות

רכילות

עכבר כרטיסים

EXTRA עכבר

עכבר משלוחים
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