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Welcome
Welcome to the third issue of the Tempus FoSentHE newsletter!
The Israeli Tempus team at the College of Management, Academic Studies 
is pleased to be editing this issue and to be able to share our experiences of 
the conference “Entrepreneurship without Borders” and site visits conducted 
in Israel, November 16-22, 2009, supported by the College of Management, 
Academic Studies, Israel.
We are pleased to present some briefings on the Tempus events and activities 
which took place in Israel, we will provide a taste of the interesting presentations 
given at the conference; introduce two Israeli social entrepreneurs that took 
part in these events and who were interviewed for this newsletter, and to 
introduce the Israeli Tempus team, the School of Business Administration and 
the College of Management, Academic Studies.
We welcome and encourage your comments on this issue’s contents and 
structure, so that we can improve upcoming issues of the FoSentHE, Tempus 
Newsletter.

Yours, Dafna Kariv

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לניוזלטר השלישי של ה-FoSentHE הפרויקט הזוכה של הטמפוס.

צוות פרויקט הטמפוס הזוכה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל שמח לערוך את 
החוברת הזו בעקבות הכנס “יזמות ללא גבולות” והסיורים המקצועיים שנערכו בישראל 

ב-16-22 בנובמבר, 2009 בתמיכה ובסיוע של המסלול האקדמי המכללה למינהל.
חוברת זו כוללת תאור קצר של החוויות מארועי כנס הטמפוס והסיורים המקצועיים השונים 
שהתרחשו במהלך ביקור אורחינו האירופאים מפרויקט הטמפוס בישראל; “טעימה” מתקצירי 
מצגות מהכנס, ראיונות שערכנו עם שני יזמים חברתיים ישראליים שלקחו חלק באירועי 
וכן נציג את חברי צוות הטמפוס הישראלי שהינם חלק מבית הספר  הטמפוס בישראל, 

למנהל עסקים של המסלול האקדמי במכללה למנהל.
אנו מעודדים אתכם להגיב למבנה ולתוכן המוצג בחוברת ניוזלטר זה כדי שנוכל ללמוד 

ולהפיק לקחים לחוברת הבאה של ה-FoSentHE, טמפוס.

שלכם, דפנה קריב
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Conference-Entrepreneurship Without Borders
The College of Management, Academic Studies,  
Rishon Lezion, Israel, November 16-18, 2009

Scope and aim: This event was in fact the first conference of the ‘Fostering entrepreneurship in higher education’ (FoSentHE) 
project, granted by the Tempus project of the EU Commission. The conference was aimed at connecting with communities 
around the world so that we can all learn from each other, and develop business- and research-based projects and promote 
“borderless entrepreneurship” in higher education institutions among the countries participating in the Tempus project.

The conference was built around its aim to foster entrepreneurship and small business education, research and practice. We invited 
researchers, educators, practitioners and those working in business support and policy organizations to join us in exploring the 
leading perspectives in entrepreneurship and consider how they can be applied to learning, business management, enterprise and 
economic development support, policy and practice. It included topics in: Globalization and Entrepreneurship, Entrepreneurship 
and Education, Entrepreneurship and New Venture Technology, Innovation and Entrepreneurship, Entrepreneurship Ventures: 
Knowledge, Innovation, and Diffusion, and more, separated into six divisions, 
as follows: Learning entrepreneurship—”micro-perspectives”, chaired 
by the Grant Holder, Prof. Marina Dabić; Entrepreneurial characteristics, 
chaired by the Israeli recipient and coordinator of the Tempus project, Dr. 
Dafna Kariv; Cultural aspects of entrepreneurship, chaired by Dr. Shlomo 
Tarba, the School of Business Administration, The College of Management, 
Academic Studies; SME management, chaired by Prof. Vojko Potocan, 
Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia; 
Learning entrepreneurship – ”macro-perspectives”, chaired by Galit Eizman, 
NTO, Israel; Innovation, chaired by Prof. Maciej Pietrzykowski, University 
of Economics, Poznań, Poland. 
The Managing Committee consisted of: Dafna Kariv, the College of 
Management, Academic Studies – Contact Person; Seev Neumann, President, 
the College of Management, Academic Studies; Marina Dabić, University 
of Zagreb, Croatia, and Darko Tipurić, University of Zagreb, Croatia. The 
Review Board consisted of 22 researchers from the members’ institutions. 
All FoSentHE project members attended the conference. 

תכני הכנס גובשו סביב רעיון קידום היזמות, היכרות מעמיקה עם עולם העסקים הקטנים, וקידום המחקר והפרקטיקה. לשם כך הוזמנו לכנס 
זה חוקרים, מרצים ואנשי ‘שטח’.

הכנס כלל נושאים כמו: גלובליזציה ויזמות, הוראת היזמות, יזמות ומיזמים חדשים, טכנולוגיה, חדשנות ויזמות. הכנס חולק לשישה חלקים 
כשכל חלק התמקד בפן אחר של נושא היזמות:

“לימוד יזמות — רמת המיקרו” — בהנחיית מנהלת הפרויקט )Grant holder( פרופ’ Marina Dabic; “מאפייני היזם” — בהנחיית זוכת הקרן 
ומתאמת של פרויקט זה בישראל — ד”ר דפנה קריב; “היבטים תרבותיים של היזמות” — בהנחיית ד”ר שלמה טרבה מבית הספר למנהל 
עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למנהל; ניהול עסקים קטנים )SME( - בהנחיית פרופ’ Vojko Potocan מהפקולטה לכלכלה וניהול, 
אוניברסיטת Maribor בסלובניה; “לימוד יזמות- רמת המאקרו” — בהנחיית גלית איזמן ממונה תחום מחקרים וקשרי חוץ, מל”ג/ות”ת וטמפוס 

ישראל; ו”חדשנות” — בהנחיית פרופ’ Maciej Pietrzykowski, האוניברסיטה לכלכלה, Poznań פולין. 
הועדה המנהלת של הכנסת כללה את: ד”ר דפנה קריב, המסלול האקדמי של המכללה למנהל; פרופ’ זאב נוימן- נשיא המסלול האקדמי של 
המכללה למנהל; פרופ’ מארינה דאביץ’ מאוניברסיטת זגרב, קרואטיה ודארקו טיפוריק מאוניברסיטת זגרב. חבר הרוויו כלל 22 חוקרים. כל 

חברי הפרויקט של ה-FoSentHE נכחו בכנס.

מטרה: כנס זה הוא הראשון מטעם הפרויקט הזוכה ‘Fostering entrepreneurship in higher education‘ )FoSentHE( של הטמפוס 
)Tempus(, קרן האיחוד האירופי )EU Commission(. מטרת הפרויקט לאחד ולחבר בין נציגי חברי טמפוס ממקומות שונים בעולם במטרה 
ללמוד זה מזה על יזמות ועסקים, לעסוק במחקר משותף ולקדם פרויקטים בנושא יזמות תוך דגש על ‘יזמות ללא גבולות’ וכך לקדם את 

היזמות בקרב מוסדות להשכלה גבוהה. 
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Our members - FoSentHE project, Tempus 
חברי פרוייקט

Conference Activities 
The College of Management, Academic Studies was proud to host 60 guests from 
Israel and overseas who attended our conference.
Day 1: Dr. Kariv opened the conference by welcoming Prof. Seev Neumann, the 
President of the College of Management, Academic Studies; Mr. Steven Stav, 
Director General, Council for Higher Education, Planning and Budgeting Committee, 
Israel; Prof. Dan Elnathan, Associate Dean, Chair of the Pedagogy Committee and 
Chair of the Accounting Department, The School of Business Administration, the 
College of Management, Academic Studies; Prof. Marina Dabić, University of Zagreb, 
grant holder of the project “Fostering entrepreneurship in higher education”, EU 
commission, and all consortium members and guests.

Dr. Dafna Kariv,  
Israeli Grant recipient
ד”ר דפנה קריב, זוכת הקרן הישראלית

פעילויות הכנס
המסלול האקדמי של המכללה למנהל, היה גאה לארח 60 אורחים מישראל ומחו”ל שנכחו בכנס.
ד”ר דפנה קריב, פתחה את הכנס בנאום פתיחה, ובו בירכה את המוזמנים וקבלה את פניהם 
של פרופ’ זאב נוימן, נשיא המסלול האקדמי של המכללה למנהל, מר סטיבן סתו, מנהל כללי, 
יועץ להשכלה גבוהה, הועדה לתכנון ולתקצוב ישראל; פרופ’ דן אלנתן, סגן דיקאן לעניינים 
אקדמאיים וראש המחלקה לחשבונאות, בית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי 
של המכללה למנהל; פרופ’ מארינה דאביץ’, מאוניברסיטת זאגרב ומנהלת הפרויקט של 

ה-FoSentHE ושל כל חברי הקונסורציום והאורחים. 
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ד”ר קריב ניצלה את הבמה בכדי להודות לכל אלו שסייעו לה בהכנה 
וארגון הכנס:

פרופ’ נוימן על התמיכה בכנס ובכל הפרויקט.  .1
רשויות המחקר וההוראה של המסלול האקדמי המכללה למנהל-   .2

פרופ’ גדעון יניב, הגברת פנינה נוימן והגברת מירב בכר רייז.

צוות הטמפוס, ישראל — מר סטיבן סתו והגברת גלית איזמן.  .3
הצוות של בית הספר למנהל עסקים – אירית טואף, דבורה אליאסי,   .4
ובלה אלון שעזרו לה, תמכו בה וחלקו איתה את הניסיון הרב שלהן 

בארגון כנסים.
פרופ’ מארינה דאביץ’, חברי הקונסורציום ועמיתיה שעזרה לה   .5

רבות.
מר יריב ברנבלום והגברת רויטל אלטברגר, שני עוזרים מחויבים   .6
ביותר שהיו מוכנים לקחת על עצמם את האתגר ועבדו קשה מאוד 

להשגת מטרות הכנס.

לאחר נאום הפתיחה של ד”ר דפנה קריב בירכו פרופ’ זאב נוימן, נשיא 
וציין שהוא גאה  המסלול האקדמי של המכללה למנהל, אשר שב 

ושמח לארח את כנס הטמפוס ומברך על הזכייה בפרויקט זה; פרופ’ 
דן אלנתן, סגן דיקאן בית הספר למנהל עסקים, שהציג את הפעילות 
הבית ספרית והמחקרית; ולבסוף, מר סטיבן סתיו שהציג את הישגי 

ההשכלה הגבוהה בישראל.

ד”ר דפנה קריב אמרה כי זו אמונתה שכנס זה והכנסים הבאים יתפשו 
כאירועי מפתח בפרויקט FoSentHE של הטמפוס, ושהם יהוו מקום 
מפגש בו יוחלפו רעיונות, תובנות ואג’נדות. “כך נוכל ליישם ולהעביר 
לחיי היומיום של כל אחד מאיתנו במוסדות האקדמיים שבהם אנו 
מלמדים, את אותם רעיונות שיעלו מהשיח הרב תרבותי במסגרת כנס 
זה”. לטענתה כל העוסקים בהוראת יזמות לקחו על עצמם אחראיות 
משמעותית ביותר בהובלת הדור הצעיר לחשיבה יזמית. היא ציטטה 
את מאהטמה גנדי: “אנו עדים באופן קבוע לתופעה שהבלתי אפשרי 
של האתמול הופך לאפשרי של היום”. לכן, חשוב לדעתה של ד”ר 
קריב לפתח כלי הוראה מתאימים, חדשניים ועדכניים ולהיות מודל 
לסטודנטים שיצליחו ליצור, לגלות ולפתח וכך להפוך את מה שהיה 

אתמול בלתי אפשרי לאמת של היום.

Dr. Kariv took this opportunity to thank the people that assisted 
her in the preparation and organization of the conference: 
1. First, Prof. Neumann, for his active support of this conference 

and the whole project
2. The Research Authority of the College of Management, 

Academic Studies: Prof. Gideon Yaniv, Mrs. Pnina Neumann 
and Mrs, Merav Bachar-Rais

3. The NTO-Israel: Mr. Steven Stav and Mrs. Galit Eisman
4. The wonderful team from the School of Business Administration: 

Irit Tuaf, Dvora Elliasi and Bella Allon, for their advice, and 
most valuable assistance, and for sharing their expertise 

5. The grant holder, Prof. Marina Dabić, the consortium members 
and her colleagues for valuable assistance 

6. Mr. Yariv Bernblum and Mrs. Revital Altberger, two very 
committed, hard-working assistants that were willing to 
take on this challenge and work tirelessly to accomplish 
the conference’s goals.

Prof. Seev Neumann, the President of the College of Management, 
Academic Studies, welcomed the guests and shared his pleasure 
in hosting this conference, followed by Prof. Dan Elnatan, the Vice 
Dean of the School of Business Administration, who introduced 
the School’s activities, research and outreach perspectives; 
finally Mr. Steven Stav, Director General of the Council for Higher 
Education, Planning and Budgeting Committee, delivered a 
lecture on achievements, challenges and future trends in Israeli 
higher education.

Dr. Kariv put the conference in the context of the Tempus 
project, stating that: “It is our belief that this conference and the 
coming Tempus conferences should establish themselves as 
key events of the Tempus project, in which the most influential 
ideas, developed by all of us, can come together, where we can 
exchange insights and influence each others’ agendas.” She 
expressed her wish to meet, network and learn from others at 
the conference so that “when we return to our daily lives, we 

can all communicate the ideas and insights 
that emerged here from our multicultural 
dialogue to our respective institutions.” 
Dr. Kariv also pointed out that teachers at 
higher education institutions take on a huge 
responsibility in educating new generations 
towards entrepreneurial thinking and practice. 
She quoted Mahatma Gandhi as saying “We 
are daily witnessing the phenomenon of 
the impossible of yesterday becoming the 
possible of today.” Dr. Kariv added that “we 
therefore must develop updated and relevant 
teaching material; connect more closely 
with the entrepreneurial arena; be the role 
models for our students—to enable us and 
our students to create, discover, and make 
yesterday’s impossibilities today’s truths.” 

Prof. Seev Neumann, President
פרופ' זאב נוימן, נשיא

Prof. Dan Elnathan, Associate Dean
פרופ' דן אלנתן, סגן דיקאן
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Prof. Tamar Almor of the School of Business Administration 
and Dean of Students, the College of Management, Academic 
Studies gave the plenary presentation on Learning by doing 
or learning by studying: teaching entrepreneurship in a MBA 
setting in Israel. Prof. Almor examined which type of MBA 
course is more effective at encouraging entrepreneurship: 
an experiential course emphasizing the “how” or a classical 
academic entrepreneurship course emphasizing the “what”, by 
performing a case study of two such MBA courses taught in a 
leading Israeli business school. Both courses were taught by 
the same lecturer. Results showed that both course formats are 
similarly effective at encouraging students to consider a career 
in entrepreneurship; however, MBA students who were initially 
inclined towards entrepreneurship preferred the experiential 
course. While the literature makes a strong case for experiential 
learning, most students who participated in the experiential 
course did not feel that the course helped them better understand 
entrepreneurship. The main difference between the two courses 
could be found in the way students in each course perceived 
themselves. Thus, the experiential seminar appeared to attract 
more ‘would be’ entrepreneurs. However, in terms of encouraging 
the MBA students to become entrepreneurs down the road, 
both courses appeared to be effective. Moreover, the classical 
course, which had a much stronger theoretical background, 
appeared to provide a stronger foundation for students to want 
to become entrepreneurs.

The conference started with two parallel sessions: participants could 
choose between Learning entrepreneurship—”micro-perspectives”, 
headed by Prof. Marina Dabić, and Entrepreneurial characteristics, 
headed by Dr. Dafna Kariv. After lunch, presentations dealing with 
cultural aspects of entrepreneurship were presented, headed by 
Dr. Shlomo Tarba and Prof. Tamar Almor.

The closing presentation was given by the Young Entrepreneurs 
– ”De Shol Team”, who invented the soft fleece blanket with 
sleeves. Young Entrepreneurs is a non-profit organization (NGO) 
established in 1998. It is a member of “Junior Achievement 
Worldwide” (JAW) and “Junior Achievement-Young Enterprise 
Europe” (JA-YE). The company’s program is designed to train 
creative, open-minded and employable young people and inspire 
them to become the Entrepreneurs of Tomorrow, by joining the 
unique and exciting experience of “Learning by Doing”. The 
program enables groups of secondary school students (aged 
15-17) to form “mini companies” and thus learn and practice 
group-leading abilities and business skills.

מצגת הפתיחה הייתה של פרופ’ תמר אלמור, סגן דיקאן לענייני 
סטודנטים בבית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה 
למנהל, אשר הציגה את המאמר שלה: לימוד ע”י עשייה או ע”י למידה: 
לימוד יזמות במסגרת מסלול ה-MBA. המחקר שלה בדק איזה קורס 
אפקטיבי יותר לעידוד יזמות אצל הסטודנטים- האם קורס התנסותי 
שמדגיש את ה”איך” או קורס בסגנון ה’קלאסי’ שמדגיש את ה”מה”. 
לצורך המחקר נערכה השוואה בין שני קורסים שניתנו ע”י אותו מרצה 
לסטודנטים במנהל עסקים במוסד אקדמי מוביל בישראל. קורס אחד 
היה התנסותי והשני היה מהסגנון ה’קלאסי’. הממצאים הראו כי שני 
הקורסים מעודדים באותה מידה סטודנטים לשקול את הנושא של 
קריירה יזמית. אבל סטודנטים שמראש מגלים נטייה לנושא יזמות, 

יעדיפו מלכתחילה את הקורס ההתנסותי.
בעוד שהספרות נותנת משקל רב לקורס התנסותי להבנת נושא יזמות. 
תוצאות המחקר כאן הראו שאין לזה את מידת ההשפעה המיוחסת 
בספרות. ההבדל העיקרי בין שתי הקבוצות היה ב’איך’ הסטודנטים 

תופשים את עצמם. אלו שרואים את עצמם כיזמים לעתיד — יבחרו 
מראש בקורס התנסותי יותר. אבל שני הקורסים במקביל מעודדים 
סטודנטים לתחום היזמות, ומעבר לכך נראה כי הקורס ה’קלאסי’ 
יותר סטודנטים  שהכיל בסיס תיאורטי נרחב לתחום היזמות, עודד 

לרצות להפוך ליזמים.

הכנס החל בשני מושבים מקבילים, כך שהמשתתפים יכלו לבחור מבין 
שני נושאים: “לימוד יזמות — רמת המיקרו” בהנחיית פרופ’ מארינה 

דאביץ או “מאפייני היזם” — בהנחיית ד”ר דפנה קריב. 
אחרי ארוחת הצהרים המצגות נמשכו בהנחייתה של פרופ’ תמר אלמור.

 De“ המצגת הסוגרת של היום הראשון, הייתה מצגת של יזמים צעירים
Shol Team” — קבוצה של צעירים שהמציאו שמיכת פליז עם שרוולים.
 Junior Achievement-פרוייקט “יזמים צעירים ישראל” מסונף ל
International וחבר ב-Young Enterprise Europe. התוכנית הובאה 
לארץ לפני עשר שנים ע”י מכון ון-ליר, כיום מפעיל את התוכנית מלכ”ר 
שבראשו דירקטוריון ומועצה ציבורית מייעצת. בדירקטוריון נציגים 

מהמגזר העסקי, התעשיה ואנשי חינוך ואקדמיה. 
תוכנית יזמים צעירים מלמדת בני נוער את עקרונות הכלכלה החופשית 
ויזמות עסקית לפי העקרון של לימוד תוך התנסות. היא מתנהלת על 
פי חומרי הדרכה מובנים המתעדכנים מידי פעם, ונמשכת לאורך 
שנת לימודים מלאה, הפעילות מתקיימת לרוב לאחר שעות הלימודים 
בביה”ס או במפעל מאמץ. אחת לשבוע מתנהל מפגש הדרכה בין 

שעתיים בליווי של המורה והמנחה העיסקי המתנדב.

Young Entrepreneurs – ”De Shol Team”
יזמיים צעירים
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Day 2: The second day of the conference began with “macro-
perspectives”, with session chair Galit Eizman. The subjects 
were SME management and Learning entrepreneurship. 
After lunch, we heard Rael Goodman, CEO of the Keren Shemesh 
Foundation (KSH), Israel. He presented their mission, which 
is to champion youth enterprise by growing a global network 
which provides young people with the opportunity to start up in 
business. He also talked about another aspect of KSH’s vision, 
which is to drive the Israeli economy by assisting in setting up 
and sustaining small business enterprises. Thus KSH provides 
consulting, mentoring, seed finance and business resources that 
empower young entrepreneurs aged 20-35 to start and grow 
businesses which will contribute to sustainable economic and 
social development across the country.
The last and very interesting session was about Innovation, 
and was headed by Prof. Maciej Pietrzykowski.
Closing session: “Candy Fashion”—An entrepreneur’s story, 
Hadas Avidor-Goldin. An interview with the founder and CEO 
of Candy Fashion can be found in this issue. 
To provide a taste of the interesting and stimulating presentations 
given at the conference, we include four samples:

היום השני החל במצגות בנושאים הקשורים לתפיסת המאקרו של נושא היזמות. 
את המפגש הנחתה גלית אייזמן. בין הנושאים שהוצגו היו — ניהול עסקים קטנים 

ובינוניים )SME( ולימוד יזמות.
לאחר הפסקת צהרים הציג ראל גודמן, מנכ”ל “קרן שמש” ישראל, את החזון, 

המטרות ואופן הפעולה של קרן שמש:
קרן שמש לעידוד יזמים צעירים, הינה ארגון ללא כוונת רווח שהוקם ע”י שתי קרנות 
פילנטרפיות גדולות קרן אדמונד ג’ ספרא וקרן רש”י, במטרה לסייע ליזמים צעירים 

ומוכשרים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה להפוך רעיון מוצלח לעסק מצליח.
מטרתה של קרן שמש היא לעודד את היזם הצעיר למצות את הפוטנציאל האישי 
שלו ולקחת אחריות על חייו תוך שהיא מעניקה לו חבילת סיוע בהקמת עסק עצמאי 
שיבטיח לו את עתידו.  באופן זה מקווים יזמי הקרן, כי תוך מספר שנים יקומו בישראל 

מאות עסקים חדשים המנוהלים ע’י יזמים מוכשרים ובידם כל הכלים להצליח.
 Maciej ונוהל ע”י פרופ’  החלק האחרון של היום כלל מצגות בנושא חדשנות 

.Pietrzykowski
כדי לחוש את האווירה  במהלך ימי הכנס — מוצגות 4 דוגמאות למצגות שהוצגו 
בכנס )הדוגמאות באנגלית(. המצגת האחרונה ביום זה של הכנס הייתה של הגברת 
הדס אבידור- גולדין: “Candy Fashion — סיפורה של יזמית”. ראיון מלא עם הדס 

אבידור-גולדין יוצג בחוברת זו בהמשך.

attending the conference...
מהלך הכנס...
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The Role of Local Government  
in Fostering Competitiveness of Companies 
Through Support of Cluster Development
Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski

SME’s Performance in International Export 
Channels: Relying on Relationships  
as a Competitive Advantage
Claude Obadia and James Reardon

The role of clusters in supporting regional and local development 
is clear. Clusters are a crucial component of the next European 
Commission initiatives—building Regions of Knowledge. The 
origins of the cluster concept go back to neoclassical economy 
and Alfred Marshall who, in his book entitled “Principles 
of economics” used the term industrial district. The most 
popular definition of a cluster was proposed by Michael Porter, 
according to whom a cluster is “a group of companies existing 
in geographical neighbourhood and the institutions which are 
related to them and deal with particular activity, connected by 
similarities and completing one another.” Currently, the problem 
of clusters is discussed by many researchers who define the 
concept in different ways, but all of them agree that it can shape 
firm innovativeness and location. Bearing in mind the various 
attributes of clusters, one can state that a crucial characteristic 
of the phenomenon is cooperation between its participants. The 
foundation of any cluster is a cooperation among companies, 
and between companies and education, the R&D sector and 
business-support institutions. The dynamics and intensity of the 
cooperation are crucial for fostering innovativeness of companies 
and regions. None of these processes occur in a vacuum, but 
in specific local environments. 
Local government cannot replace entrepreneurs in building 
sustainable and successful clusters and in accustoming of 
innovation. The basic role of local government is to shape and 
preserve a good environment for the development of innovation 
and entrepreneurship. The most important components of this 
environment are easy available, consisting of a high-quality 

infrastructure, a friendly office, competent clerks, consistent 
guidelines, foreseeable procedures, promotion of good practice, 
indication of potential financial resources, spreading information, 
and undertaking actions to improve the integration of research 
players and institutions in local economies. Building a cluster 
is a very slow, but effective process. Every local cluster has 
its own specifics and its own path to creating the interactive 
network which is a key factor in its successful development. 
Training and research centres, financial institutions, innovation 
consultants, local and regional agencies, local and regional 
authorities and other support organizations are key players 
in maximizing firms’ innovative and entrepreneurial business 
potential. The smooth functioning of this network also depends 
on social capital. The local government’s task is to recognize 
the structure of this capital, foster entrepreneurial behaviour, 
and encourage local leaders, clerks and politicians to act for 
entrepreneurship and innovation. 
The following paper presents the importance of local environment, 
which is shaped to a great extent by local government activity, 
in the competitiveness of companies, taking into account that 
clusters are pro-innovative phenomena and can be used by 
local authorities to foster competitiveness and innovativeness. 
The authors pay special attention to cooperation within a 
cluster which may be perceived as a mechanism of increasing 
competitiveness. The discussion is based on the literature on 
this subject and on an analysis of some of the results of empirical 
research conducted among enterprises participating in cluster 
initiatives in Poland.

Entrepreneurs typically suffer from resource disadvantages, both 
capital and managerial, compared to their larger competitors. 
This is especially true in the international arena, which typically 
requires significantly more resources. Therefore, SMEs must 
rely on other competitive advantages, particularly relationship 
development and responsiveness. This study examines the 
importance of leveraging international export relationships 
for SMEs. 

The results suggest that relationship norm development is a major 
contributing factor to economic export performance for SMEs. 
Specifically, developing relational norms of cooperation, equity, 
and continuity expectations has a positive effect on economic 
performance, with opportunism acting as a moderator of these 
relationships. The model was tested longitudinally to examine 
these effects over time.



8

The aim of this paper is to show how the gross domestic 
product (GDP) per inhabitant (measured in euros) of 30 European 
countries, including Croatia, depends on investments in research 
and development (R&D) in the country, and on the openness 
of the economy to foreign direct investment (FDI). Secondly, 
we try to show which of the investment sectors (enterprises, 
households, government) is most effective in the GDP per i capita 
boost. Furthermore, we investigate our assumption of a strong 
correlation between the R&D ratio in the GDP and the ratio of 
R&D staff in the overall workforce. Finally, we examine Croatia’s 
position in the European trends and provide some suggestions 
on how to reach higher levels of per capita income in Croatia. 
Materials and methods. In this survey, we used cross-sectional 
data on FDI, R&D and GDP for 30 European countries, mainly 
from the EU, and including Croatia. The data are from 2006.The 
estimates were made using secondary data collected from several 
trustworthy sources. Mathematical, statistical (both inferential 
and descriptive) and econometrical methods are used. Along 
with quantitative methods, we conducted a short overview of 
the literature on the matter of FDI and R&D effects on growth. 
Finally, we used deduction, induction, analysis and synthesis 
to reach the final conclusions.

Results. It is shown that per capita income has a strong 
positive dependence on the levels of FDI and the ratio of R&D 
expenditures in the observed country’s GDP. Secondly, we 
found no correlation between R&D and FDI. The estimates 
show a strong connection between overall volume of R&D in 
a country and the number of staff employed, as well as with 
the number of patents registered by that country. Further, the 
regression results show that corporate investments in R&D 
have the strongest impact on the GDP per capita, among all 
sectors (government, higher education institutions). Final analysis 
confirmed our hypothesis that Croatia is not an outlier in the 
analysis conducted up to this point.
Conclusions. R&D and FDI can be used as two separate 
instruments of economic policy for increasing GDP per capita, 
the first being the most effective if conducted by enterprises. An 
effective way of triggering R&D spending growth might involve the 
creation of incentives for companies to employ more R&D staff. 
The closing conclusion is that Croatia’s lower level of GDP per 
capita is related to the low R&D share in total production, as well 
as to the unsatisfactory levels of FDI. Hence Croatia should try to 
remove the barriers to entrance of FDI, and to induce higher R&D 
spending in order to reach a higher level of income per inhabitant.

The development of highly innovative start-ups is characterized 
by a high level of complexity. This complexity can only be 
mastered by a suitable communication system. One of the most 
challenging duties within a start-up process is to deal with the 
varying perspectives of different stakeholder groups at the various 
stages of the start-up process and beyond. These may include 
(potential) customers, business partners, investors, employees and 
others. In this paper we suggest that for communicating complex 
issues, means such as traditional business plans are no longer 
sufficient; they need to be extended by methods that enable the 
communication of complex issues, such as the emergence of 
highly innovative business models, but also issues involving radical 
product, process, and social innovation as part of the entrepreneurial 
process. Consequently, an extended methodology that includes 
systems and stakeholder analysis is discussed; in particular, the 
methods of story-telling-based personas and user scenarios, as 

well as story-boarding-based rapid prototyping are introduced. 
These are all systems-thinking-based tools and are used together 
with traditional entrepreneurial methodology to reduce innovation 
complexity, so that the communication process can take place at 
an appropriate level between all involved stakeholders. 
The introduced methodology has already been applied in several 
real-life cases. As an example, a real-life case investigation of a 
very recent Austrian high-tech start-up called Xohana is analyzed 
in the second part of the paper. Using this case study, not only 
are communication methods applied within the entrepreneurial 
innovation and start-up process introduced, but the peculiarities 
of the underlying case are examined initially, since the case 
itself is based on the generation of a new market paradigm 
that leads to innovation within market communication. In a 
cybernetic sense, communication is simultaneously the driver 
and content of the system.

Creative Communication  
Management Within Complex
Entrepreneurial Innovation Processes:  
a Transdisciplinary Systems Approach
Gerald Steiner and Filippina Risopulos

The Effects of R&D and FDI on GDP per Capita 
Growth in EU and EU Accession Countries
Marina Dabic, Tomislav Herceg and Davor Vlajcic
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ביקור באתרים יזמיים
מטרת הסיורים הייתה להכיר לחברי הטמפוס המגיעים מחלקים 
שונים באירופה את התרבות היזמית בישראל בעבר ובהווה, דרך 
הצגת היזמות בישראל בהקשר להתפתחות של מדינת ישראל, 
כמדינת ההגירה וכור ההיתוך, כזו המורכבת מתרבויות רבות, 
שפות שונות ודעות רבות. זאת מכיוון שעבור רבים מאורחינו 

ביקור זה היה ביקור ראשון במדינת ישראל.
הביקורים באתרים עירבו את כל החושים — מראה, ריחות, 

טעמים ומגע.
הסיורים התרחשו בין התאריכים 18-19/11.

סיור ביפו
“חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי 
כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם - חלום 
היא... ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה 

הוא, ואגדה יוסיף להיות.” 
)בנימין זאב הרצל(.

Site Visits
The purpose of the site visits was to acquaint Tempus members 
from different parts of Europe with the Israeli entrepreneurial 
market, culture and spirit, by addressing Entrepreneurship—past 
and present. As most of our guests were visiting Israel for the 
first time, our aim was to place the entrepreneurial realm within 
the context of Israel’s development and evolution as a state 
of immigration and a melting pot of many cultures, languages 
and views on how to establish the country in general, and 
how to craft the unique Israeli entrepreneurship in particular. 
We incorporated elements of all of the senses in our site visits: 
sight, taste, smell and touch... 

The site visits took place on November 18-19, 2009
Yaffo-Tel Aviv 
“Dreams are not as different from deeds as some may 
think. All the deeds of men are only dreams at first. And in 
the end, their deeds dissolve into dreams.”
(Binyamin Ze’ev Herzl).

The next stop on our tour was Neve Tzedek, a gentrified 
neighborhood with some of the city’s hottest properties. There 
we viewed some of Tel Aviv’s first buildings, erected at the 
beginning of the century: the Eden Cinema, Beit Schlush, the 
Shai Agnon House and the Suzanne Dellal Cultural Center, 
a modern cultural complex created on the site of Tel Aviv’s 
first school.
On the way back to the hotel, we stopped at an exhibition at 
Shalom Tower, “The White City”, showcasing the Bauhaus-
style buildings found throughout the city, for which Tel Aviv 
was declared a World Heritage Site by UNESCO.

The tour in Tel-Aviv and Jaffa
הסיור בתל-אביב ויפו

התחנה הבאה הייתה נווה צדק — זוהי שכונת אומנים שבה 
נמצאים מספר מבנים מהראשונים שהוקמו בעיר תל אביב 
ובהם: בית קולנוע עדן, בית שלוש, בית שי עגנון ומרכז סוזן-
דלל שהוא מבנה מודרני שנוצר על האתר של בית הספר 

הראשון בתל אביב.
בהמשך, עצרנו בתערוכה במגדל שלום שנקראת: “העיר הלבנה”.
תל אביב הוכרזה לא מכבר כאתר מורשת עולמית ע”י ארגון 
ייחודי של בניינים בסגנון  UNESCO מכיוון שיש בה ריכוז 

הבאוהאוס.
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"Entrepreneurship 
Between Two Ports":  
The Stories  
of Jaffa & Tel Aviv
The tour began on Tel-Yaffo (Jaffa Hill) for an overview of the 
strategic importance of the Jaffa Port throughout different periods 
in history as a port-of-entry for various construction enterprises 
(e.g. First & Second Temple periods).
Then we continued to the Ancient Saraya, the old governmental 
Ottoman house. A unique complex, both historically and 
architecturally, which has seen many different business and 
governmental initiatives. It was built in the 18th century, and most 
probably used for lodging. It is an Ottoman complex built on the 
remains of a Crusader fortress, with beautiful curved ceilings. In 
1811, Abu-Nabout turned it into the governor's house. Alongside 
the governor's quarters there was a big gate, a well, prison, post 
office, bath house, mosque, open courtyard 
surrounded by a columned patio, open and 
closed halls for animals and goods, and rooms 
for lodgers, with heating facilities for the guests 
and the inhabitants.
In the late 19th century, the house was sold 
to Demyani's descendants who founded the 
well-known soap factory.
In the Ancient Saraya we met the director of 
MATI Jaffa and learned about the various social, 
cultural and academic initiatives in Jaffa today. 
From the bridge of wishes (where we each made 
a wish), we continued to a visit of St. Peter's 
Church, and enjoyed the artists' market outside 
the church.

The Northern Israeli 
Experience
Family entrepreneurship
We started our morning at The Tishbi Winery, a family 
entrepreneurship. There we met with Jonathan Tishbi, the 
owner and founder of Tishbi Winery, and enjoyed wine-
tasting and a light lunch. 
The Tishbi family’s relationship with grapes and wine began 
in 1882, when the present generation’s great-grandparents 
were commissioned by Baron Edmond de Rothschild to 
plant the first modern wine grape vineyards in Israel. After 
more than a century of grape-growing tradition, Jonathan 
Tishbi founded the Tishbi Estate in 1984, which produces 
four series of wines, known for their quality and flavor. Set 
near Zichron Yaacov, at the foot of the Carmel mountain 
range near the coast, the Tishbi Estate is surrounded by 
its home vineyards which enjoy the cooling breezes of 

the Mediterranean Sea. The Tishbi family 
also plants, grows and harvests premium 
grapes at higher elevations to the North, to 
take full advantage of the cool mountain 
night air and the long sunny Mediterranean 
growing season, and in the Negev Desert 
to the South, where hot arid days and cool 
windy nights combine with sandy soils to 
yield superior grapes.
 To this day, proprietor Jonathan Tishbi, 
together with his family, personally 
supervises the growing, harvesting and 
bottling processes, tasting and evaluating 
each vineyard lot separately before creating 
final blends and award-winning wines, 

sparkling wines and brandy. From there we went to the 
Incubators, the Tefen Industrial Park meeting, for a talk on 
entrepreneurship, business/family business and education.

"יזמות בין שני נמלים": 
סיפורם של יפו ותל אביב

הסיור החל בתל יפו )גבעת יפו( תוך סקירה על החשיבות האסטרטגית של 
נמל יפו לאורך התקופות השונות בהיסטוריה כנמל כניסה לארץ )בנית בית 

המקדש הראשון ובית המקדש השני(.
משם המשכנו למבנה הסרייה העתיק. במבנה זה שכן השלטון העותומאני. 
זהו מבנה ייחודי גם היסטורית וגם ארכיטקטונית שדרכו עברו יוזמות עסקיות 
ושלטוניות רבות. המבנה נבנה במאה ה-18 והסברה הרווחת היא שהוא שימש 
למגורים. זהו מבנה עותומאני שנבנה על השרידים של מבצר צלבני ואשר 

לו תקרה קמורה יפהפה. 
ב-1811 הפך השליט המקומי אבו-נבוט את המבנה לבית המושל. ליד מגורי 

המושל היו שער גדול, באר, בית כלא, משרד דואר ועוד.
בסוף המאה ה-19 נמכר המבנה לצאצאי משפחת דימיאני שבנו בו בית 

חרושת לסבון מפורסם.
במבנה סרייה העתיק פגשנו את מנהל מט"י יפו, אשר הציג תמונת מצב 
על היזמות בישראל בכלל ובתל-אביב בפרט, ממנו למדנו על היוזמות 
הסוציאליות, התרבותיות והאקדמיות ביפו היום. המשכנו לביקור בכנסיית 

סנט פטר ושוק האומנים שמחוץ לכנסיה.

החוויה הצפונית בישראל
יזמות משפחתית

התחלנו בבוקרו של יום ביקבי תישבי- עסק משפחתי. שם נפגשנו עם 
יונתן תשבי הבעלים של היקב ונהנו מטעימות יין וארוחת צהרים קלה.
משפחת תשבי החלה את גידול הענבים והיין בשנת 1882 כאשר 
הסבא-רבא קיבל מינוי מהברון רוטשילד לנטוע את הכרמים המודרניים 
הראשונים בישראל. לאחר ניסיון של יותר ממאה שנה בגידול גפנים 
ייסד יונתן תשבי את אחוזת תשבי ב-1984, בה מייצרים 4 סוגים של 
יין הידועים באיכותם ובטעמם. האחוזה ממוקמת ליד זיכרון יעקב 
לרגלי הכרמל ובקרבת הים התיכון. משפחת תשבי מגדלת ונוטעת 
גם גפנים איכותיים במקומות גבוהים יותר כדי לנצל את היתרון של 
אוויר ההרים הקר ועונות השמש הארוכות של איזור הים התיכון. חלק 
מהגפנים גדלים אף בדרום הארץ במדבר הנגב שם האוויר היבש 
והלילות הקרירים משלבים יחד עם האדמה החולית ומאפשרים לזנים 
מעולים להתפתח. סיורנו המשיך ל-"חממות" שבפארק התעשיות 

בתפן. שם נפגשנו לשיחה על יזמות, עסקים משפחתיים וחינוך.



11

Incubators 
and high-tech 
entrepreneurship
Israel is known for its high-tech entrepreneurial realm and 
incubators. We wished to acquaint our guests with these 
entrepreneurial spheres.
At Tefen, the Tempus members enjoyed an exciting presentation 
of the Tefen Model for industrial development, which presents 
an integrated approach to regional development. Based on 
encouraging export industries through the development of Industrial 
Parks, the model generates a range of complementary programs 
and activities in five key areas—export industries, education, 
residential environment, culture and coexistence—which together 
provide a support system for stable and sustainable economic 
and community development. The Tefen Industrial Parks were 
created with the purpose of supporting the development of 
industrial entrepreneurship in the periphery of Israel. With a 
distinct focus on attracting and developing export industries, 
the Model seeks to develop long-term solutions for economic 
growth on both local and national levels.
After we learned about the Tefen Model, we had the chance to 
experience a real-life example of this model.

 (Left) Tefen; (right) Shop for a Meaning, 
Acre; (below) The Druze Hospitality, Pky'in
)משמאל ולכיוון השעון( תפן, החנות למשמעות בעכו, 
האירוח הדרוזי בפקיעין

חממות ויזמות היטק
מדינת ישראל ידועה בחממות הטכנולוגיות שלה. מטרתנו הייתה 
להציג בפני אורחינו פן זה של עולם העסקים היזמי הישראלי וכך 

הגענו לאזור תפן בו הוצג לאורחנו 'מודל תפן'.
מודל תפן לפיתוח התעשייה מציע גישה משולבת להתפתחות 
אזורית.  המודל, המבוסס על עידוד תעשיות יצוא באמצעות פיתוח 
יוצר מגוון תוכניות משלימות ופעילויות בחמישה  גני תעשייה, 
תחומים עיקריים, שיחדיו מספקים מערכת תמיכה להתפתחות 
כלכלית וקהילתית יציבה ומתמשכת: תעשיות יצוא, חינוך, סביבת 

מגורים, תרבות, דו-קיום.
גני התעשייה במתכונת מודל תפן נוצרו במטרה לתמוך בפיתוח 
יזמות תעשייתית באזורי הפריפריה של ישראל. המודל מתמקד 
במשיכת תעשיות ייצוא ופיתוחן, מתוך כוונה לפתח פתרונות ארוכי 
טווח לצמיחה כלכלית ברמה המקומית והארצית. יזמות תעשייתית 
לשוקי הייצוא היא אבן הפינה של מודל גן התעשייה תפן.  צמיחה 
אזורית מושגת על ידי פיתוח התעשייה והייצוא, שבאמצעותם יזמים 
מצליחים יוצרים מקומות עבודה אך גם מגיעים לשווקים בינלאומיים 
גדולים, שטמון בהם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך. מגוון רחב של 
פעילויות המרוכזות בגני התעשייה ומסביבם משמשות למשוך יזמות 
תעשייתית ולתמוך בה.  בעזרת הגישה רבת הזרועות שהותוותה 
במודל תפן, חבילה של שירותי תמיכה ומיזמי חינוך, תרבות ומגורים 
מגוונים ורבים יוצרים דינמיקת התפתחות שיוצרת צמיחה אזורית 
ומקיימת אותה. במרכזה של דינמיקה זו אנשים חדורי מוטיבציה 

שרוצים לייצר מוצרים טובים יותר ולמכור אותם ברחבי העולם.
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Ethnic 
entrepreneurship
We visited an ethnic, conservative entrepreneurial business, Savta 
Gamila's (Grandma Gamila's) factory. Gamila is a Druz woman, 
born and raised in Pki'in, who has combined local products and 
knowledge into a successful family factory. At Grandma Gamila's 
we met with Gamila's son (see Picture 20) for an exciting talk about 
translating an ethnic vision into reality (http://www.gamila.com/).
We then enjoyed amazing Druze hospitality in the village of Pki'in, 
where we enjoyed an ethnic lunch while learning about 'Druze' 
culture, beliefs and traditions.
Few people know about the Druze, a mysterious, 1,000-year-old 
religion in Lebanon. Also called the Druse, Duruz, Duroz, and the 
Tawhid Faith, there are about 
750,000-800,000 of them today, 
primarily in Syria, Lebanon and 
Israel. The Druze call themselves 
Muwahhidun (Unitarians). 
Though they believe Mohammed 
was sent by God, they cannot be 
considered Muslims any more 
than they can be considered 
Jews or Christians. 
The Druze say that the Jews 
were separated into 12 different 
tribes, three and a half of which 
were lost; they claim to be from 
those lost tribes. They decided 
to leave Judaism, but did not 
join Christianity or Islam for a very long time. Other religions have 
relationships with the Druze. They believe that a soul cannot live 
without a body. The Druze do not pray in mosques; the religious 
meetings are held outside the village in inconspicuous places – 
the first half of the meeting is for both the juhhal and the uqqal; 
the second half is only for the uqqal. The Druze hold the Quoran 
to be sacred but looked upon it as an outer shell. The Book of 
Wisdom is the book most often used. They strongly believe in 
instantaneous reincarnation; when one man dies, his soul goes 
into a baby boy that is in the process of being born at the very 
same moment. They believe that heaven and hell are spiritual, a 
complete state of mind.
The Druze are a people like no other. They appear to belong to 
many religions, yet are different from all of them. They are very 
committed and faithful to the country in which they live, and 
take full responsibility; in the case of Israel this includes serving 
in the Israeli army.

יזמות אתנית 
בהמשך נסענו לבקר בעסק יזמי אתני - "סבתא ג'מילה". סבתא 
ג'מילה מפקיעין, שזכתה להדליק משואה ביום העצמאות 
האחרון יחד עם התעשיין סטף ורטהיימר בהר הרצל בירושלים, 
מייצרת סבונים טבעיים משמן זית טהור ועשבי מרפא. הנוסחה 
היא סוד משפחתי, ולסבונים יצאו מוניטין כבעלי סגולות ריפוי 
למגוון רחב של בעיות עור. בקרנו במפעל שם פגשנו את בנה 
של ג'מילה שסיפר לנו בין השאר כי רק לאחרונה הוקם בית 
המפעל הגדול לסבוני הטבע בגן התעשייה בתפן שמייצר את 
הסבונים בייצור המוני תוך שימור הנוסחא הסודית ואופיו האותנטי 
של הסבון. הסבונים מיוצאים למספר מדינות ברחבי העולם.

משם המשכנו לאירוח אוטנטי בפקיעין. תוך שאנו נהנים מהאירוח 
הדרוזי הידוע, הציג בפנינו בעליי המקום הרצאה על התרבות 
הדרוזית המיוחדת. דרוזים הם בני עדה במזרח התיכון שמקיימים 

ייחודית שהתפצלה  דת 
מהאסלאם השיעי במאה 
ה-11. הדרוזים הם דוברי 
ערבית בניב המיוחד להם, 
הדומה לניבים סוריים של 
ערבית. כמעט כל הדרוזים 
הגאוגרפי  באזור  חיים 
הכולל את סוריה, לבנון 
רובם  ישראל.  וצפון 
אזרחים סוריים, אך יש 
קהילה דרוזית גדולה מבין 
אזרחי לבנון. הדת היא 
סודית, וידועה רק לחכמים 
- משכילים,  )"עוקאל" 
שהם  נבונים(,  ידענים, 

מיעוט העדה; שאר ההדיוטות )"ג'והאל" - בורים( אינם מכירים 
את הדת. ספרי הדת הדרוזיים שמהם נלמדים רזי הדת נקראים 
אגרות החוכמה )רסאיל אלחכמה(. הספרים מועתקים אך ורק 
בכתב יד, והם נשמרים בסוד על ידי ה'עוקאל'. בית התפילה 
הדרוזי נקרא "חי'לווה" ורק העוקאל )זקני הדת והמשכילים( 
רשאים להתפלל שם. מתחילת הפצתה של הדת ועד לשנת 
1043, הופצו יסודות הדת ומאז הדרוזים אינם מקבלים מאמינים 
חדשים ורואים בחומרה נשואי תערובת. אדם המתחתן עם לא 
דרוזי או מביא ילדים עם לא דרוזי, נחשב כלא דרוזי וכן ילדיו 
לא יהיו דרוזים, ולרוב לא מתקבל במשפחתו או בחברה. אף 
על פי שמקורה של הדת הדרוזית באסלאם, אין הם רואים 
ואינם מאמינים בעיקרי האסלאם. לפי  עצמם מוסלמים 
האמונה הדרוזית מותר לקיים מצוות של דת אחרת ולהעמיד 
פנים כמאמינים בדת אחרת אם בני אותה הדת מאיימים על 

חייהם. זה עקרון "התקיה". 

Our next stop was the ancient city of Acre, recently declared a World Heritage Site by UNESCO
  התחנה הבאה הייתה בעכו העתיקה. חשוב לדעת כי לאחרונה נוספה עכו לרשימת האתרים

לשימור המורשת התרבותית העולמית של אונסקו
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Social entrepreneurship
In Acre, we visited the store “Shop for Meaning”.
Stocked with products carrying both social and environmental messages, 
"Shop for Meaning" also functions as a professional apprenticeship center 
for young adults with special sensory and/or motor needs. The participants in 
the apprenticeship learn about sales and trade through hands-on experience. 
At the end of their apprenticeship, participants get help finding employment 
in the job market.
The store is a joint project of Kivunim (an organization that supports Israeli 
youth with special needs) and the National Insurance Institute of Israel.
The store classifies its products into several categories: Products for a better 
world—fair trade products; Products for a more humane world—unique 
products made by people with special needs; Products for a more caring 
world—refurbished products; Products for a fair world—products that are 
donated or sold to the shop at discount prices, thus enabling the store to 
use the profits from resale towards assisting people with special needs.
The last stop on our tour was the Ayalim project.

יזמות חברתית 
בעכו ביקרנו ב"חנות למשמעות". החנות למשמעות 
היא מרכז למכירת פרטי נוי על טהרת המיחזור, יחד 
עם מוצרים המשלבים מסר של מודעות ורגישות 
לשונה, ובעלי מסרים סביבתיים וחברתיים, הפועלת 
בהתאם לעקרונות הסחר ההוגן. את המוצרים 
מייצרים עובדים שהם בעלי צרכים מיוחדים, 
כמו-כן בעלת החנות מקיימת גם סדנאות הכשרה 
מקצועיות לצעירים בעלי נכויות מוטוריות ו/או 
סנסו-מוטוריות. היוזמה המרגשת הזו של עמותת 
"כיוונים", בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל 
והמוסד לביטוח לאומי, נועדה לתת לאותם צעירים 
את הכלים להשתלבות בתעסוקה בשוק החופשי 

ואת האמון הבסיסי בסחר הוגן. 
משם המשכנו לסיור רגלי בעכו העתיקה כשבסיום 

הסיור נפגשנו עם סטודנטים מפרויקט אילים.

Modern pioneers 
and social 
entrepreneurship
The Ayalim Association was founded in 2002 
by a group of young people just after their army 
service, in order to strengthen and support 
entrepreneurship, settlement, community building 
and social activism in the Negev and Galilee. The 
association founded student villages that exemplify 
social outreach and are a model of new Zionism, 
incorporating social and environmental values, 
led by young Israelis. 
There are currently about 500 students affiliated 
with the Ayalim Association, living in 11 villages 
across the Negev and Galilee. These students 
volunteer their time working with over 20,000 
children in educational and social programs, 
making a change in Israel's periphery.

 חלוצים מודרניים 
ויזמות חברתית

עמותת איילים היא עמותת סטודנטים השמה לה למטרה לעודד צעירים 
להתיישב בנגב ובגליל. הסטודנטים של העמותה פעילים ביישובים מסביבם 
בעבודה קהילתית. עמותת "איילים",  הוקמה בשנת 2002, ע"י חמישה ירושלמים, 
יוצאי משפחות דתיות בשנות ה-20 לחייהם, שהחליטו אחרי הצבא להשקיע 

את כל מענק השחרור שלהם במיזם ציוני. 
הרעיון שמאחורי הפרויקט הוא להקים כפרי סטודנטים בנגב ובגליל, שיציעו 
ונוחים, ובנוסף יתרמו ליישוב הנגב והגליל  לתלמידים מגורים זולים יחסית 
בצעירים וימשיכו את חזונו של בן גוריון. התקציב מגיע בחציו מהמדינה ובחציו 
מתורמים פרטיים וקרנות, והתוצאות מרשימות: נכון להיום מתגוררים למעלה 
מ-500 סטודנטים ב-11 כפרי סטודנטים, ארבעה מהם בגליל ושבעה בנגב. 
הפעילויות הקהילתיות שונות מכפר לכפר, אבל הרעיון הכללי הוא לתת מענה 
לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה שבאזור שלה ממוקם כפר הסטודנטים. בעמותה 
מאמינים כי באמצעות חיבור ראשוני לפריפריה ייקשרו הסטודנטים לאזור ולאנשים, 
 וחלקם הגדול יחליט בסופה של תקופת הלימודים להמשיך את עתידו במקום. 
על הדרך, מתוך הניסיון למצוא מגורים לאותם סטודנטים, נוצרו בסיוע עמותת 
"איילים" כמה מהבתים היפים והמיוחדים ביותר בארץ. דרך חוזים עם "עמידר",  
משרד התשתיות וגורמים אחרים הגיעה העמותה להסכמה שלפיה היא אחראית 
לשיפוץ ולתחזוקה של דירות ישנות בשכונות שבהן מוקמים כפרי הסטודנטים 
)כאשר הסטודנטים עושים במלאכה(,  ועמידר מצידה אחראית על שיפוץ 
הסביבה החיצונית. הסטודנטים מרוויחים מגורים זולים בדירות משופצות וסביבה 

משתקמת, ועמידר מרוויחה מהשבחת הנכס. 
המבנה שביקרנו בו בעכו הוא מבנה כזה ששופץ ע"י רשות העתיקות מדובר 

בבית ישן הבנוי בבנייה עותמאנית.
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Evening at the Croatian 
Embassy and concert
The Ambassador of the Republic of Croatia in Tel- Aviv, Ms. Marica 
Matković, kindly honored the Tempus members attending the Israeli 
conference by inviting us to a dinner reception at her residence and to a 
concert performed by the String Quartet, RUCNER, of Zagreb, Croatia.
These events allowed us to experience the Croatians' generous 
hosting traditions and their wonderful cultural and artistic tradition. 
The following members of The College of Management, Academic 
Studies were in attendance: Prof. Seev Neumann, the President, Prof. 
Adi Armoni, The Dean of the School of Business Administration, Dr. 
Kariv, Israeli coordinator of FoSentHE and the Israeli Tempus grant 
recipient, Mrs. Pnina Neumann, Executive Director of Teaching and 
Research Authority, Mr. Bernblum and Mrs. Altberger, of the School 
of Business Administration.

…Socializing
The Israeli team considers networking and social activities to be most 
important for brainstorming and for stimulating new ideas, projects 
and insights. With the generous assistance of the President of the 
College of Management, Academic Studies, we organized dinners at 
"Yulia", Maganda, and the Druze village, as well as a variety of social 
events to provide ample opportunity for discussions on our guests' 
experiences during this exciting journey through Israel.

בילוי ערב בשגרירות 
הקרואטית וקונצרט

שגרירת קרואטיה בישראל, הגברת מאריקה מטקוביץ', 
כיבדה את חברי הטמפוס שנכחו בכנס בישראל והזמינה 
אותנו לקבלת פנים במשכנה בתל אביב, ולמחרת לקונצרט 
חגיגי של כלי מיתר. טעמנו ממסורת האירוח הנדיבה 
הקרואטית ונהנו מהערך התרבותי והאומנותי של הערב. 
נציגי המכללה שנכחו בערב זה היו: פרופ' זאב נוימן, נשיא 
המסלול האקדמי של המכללה למנהל; פרופ' עדי ערמוני, 
דיקאן בית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי של 
 FoSentHE המכללה למנהל, ד"ר קריב, מנהלת פרוייקט
בישראל וזוכת קרן TEMPUS מטעם ישראל, הגברת פנינה 
נוימן, מנהלת רשות ההוראה והמחקר, מר ברנבלום וגברת 

אלטברגר- נציגי בית הספר למנהל עסקים.

...בחברותא
לדעת הצוות הישראלי יש חשיבות רבה לפעילויות חברתיות 
ול-networking כחלק מתהליכים שמאפשרים סיעור מוחות 
וזימון קרקע פורייה לרעיונות חדשים, פרויקטים ותובנות. 
נוימן, נשיא המסלול  בתמיכתו האדיבה של פרופ' זאב 
האקדמי של המכללה למנהל, יצאנו לארוחות במסעדת 
יוליה בנמל תל אביב, במגנדה בכרם התימנים, זכינו לאירוח 
דרוזי ולעוד מספר אירועים חברתיים שאיפשרו לאורחים 

שלנו לחוות חוויות נוספות במהלך הטיול שלהם בישראל.

With the Ambassador of the Republic of Croatia in Tel Aviv, 
Ms. Marica Matković
עם שגרירת קרואטיה, הגב' מאריקה מטקוביץ'
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At-a-Glance
Israel is considered one of the world's most influential high-tech 
entrepreneurial markets; according to many statistics and reports, 
including the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2009, it is highly 
ranked in terms of entrepreneurial growth, specifically in high-tech 
and innovation. Israeli businesses influence the entrepreneurial 
market by innovating, providing solutions and ideas, and by their 
creativity and outside-the-box thinking.
In the following, we present another, different aspect of the Israeli 
entrepreneurial market, which is no less meaningful and influential; 
above all, it symbolizes Israel's warm and caring culture: social 
entrepreneurship.
In this issue, we highlight the entrepreneurial initiatives for people 
with special needs. 
Two different entrepreneurial avenues, represented by Mrs. Hadas 
Avidor Goldin of “Candy Fashion” and Caroline Merser from “Shop 
for Meaning”, are introduced. Both have taken the routes of social 
awareness and responsibility, symbolizing the purest, most untainted 
form of social entrepreneurship.

"Candy Fashion" 
I have had the great pleasure of attending several of Hadas's 
presentations, each one sharing with us, her audience, a different 
part of her fascinating journey into entrepreneurship. Hadas is not 
the traditional entrepreneur: her first entrepreneurial steps were 
nearly accidental, but after seven years, she can honestly say that 
she has fallen in love with her profession and company.
Hadas is a 37-year-old mother of three girls married to a career-
oriented husband. Hadas tells her fascinating story: "…I was working 
as a graphic designer. One day I created a gift for a friend who was 
getting married, a unique bridal bouquet, made entirely from candy. 
I put a lot of love into the bouquet and presented it to her at the 
wedding. Word of the bouquet spread fast and suddenly women I 
didn't know were asking me to make them bouquets. For an entire 
year, I made the same (!) bridal bouquet and then I realized that 
a candy bouquet is a great choice for a small attention-grabbing 
gift. I prepared an experimental collection and the response was 
immediate. From a small business run from home, where I was both 
the manager and the employee, the business grew into a factory 
spread over 240 square meters, the largest sheltered enterprise in 
Israel specializing in candy bouquets."
Hadas's career has been peppered with both successes and failures 
along the way; she shares her experience of dealing with a large 
company that contacted her on very short notice requesting a price 
quote for 800 marshmallow bouquets. Not familiar with the basic 
procedures of acquisition, she "closed" the deal based on an email 
she received accepting her price offer. To meet the 3-day deadline, 
she recruited her father, mother and husband to a small room in 
her home where they sat creating 800 bouquets. After 72 hours, 
the order was ready for delivery, when the phone rang: 

ה-  לפי  וגם  רבים  סטטיסטים  נתונים  לפי 
 Global Entrepreneurship Monitor, )GEM(, 2009
נחשב השוק הישראלי למשק יזמי אשר בו פורחות תעשיית 
ההייטק היזמית ברמה גבוהה ביותר גם ביחס לעולם כולו. 
היזמויות הישראליות נחשבות חדשניות המציגות סוג של 

פתרונות וחשיבה שהיא "מחוץ לקופסה". 
בחלק זה בחרנו להתמקד בפן אחר של היזמות הישראלית. 
צד המדגיש את האופי החם של הישראליים, האכפתיות 
והמעורבות בקהילה — היזמות החברתית. בחלק זה נציג 
יזמויות עסקיות השמות דגש לאוכלוסיות בעלות  שתי 
צרכים מיוחדים — נציג את חברת "Candy Fashion" של 
הגברת הדס אבידור גולדין ו-"חנות למשמעות" בניהולה 

של הגברת קרוליין מרסר.

"קנדי פיישן"
היה לי העונג לשמוע את הרצאתה של הדס מספר פעמים. 
בכל פעם הדס הצליחה לכבוש את קהל השומעים שלה 
תוך שהיא מקפידה להציג פן אחר מרתק מסיפור היזמות 
שלה. הדס אינה ה'יזם הקלאסי' וכל סיפור הקמת העסק 
שלה קרה במקרה. אם כי אחרי כשבע שנים היא בהחלט 
מודיעה שהיא מאוהבת במוצרים שלה ובעסק. להלן סיפורה:

לפני 7 שנים, הקמתי את ה"עסק" שלי. ללא כל תכנית עסקית, 
חזון, יעדים או מטרות, נולד במקרה רעיון לייצר זר מתוק. 
לאחר התפטרותי ממשרתי כשכירה במשרת שיווק, פניתי 
ללימודי עיצוב גרפי כדי לנסות את מזלי כעצמאית בתחום 
הגרפיקה. חברה שהודיעה לי על נישואיה, העלתה במוחי 
מחשבה להפתיע אותה עם זר כלה עשוי מסוכריות ביום 
חתונתה. משלא מצאתי חנות, מעצב או גוף שידע להכין 

זר כזה, החלטתי להכין אותו בעצמי. 
בחתונתה נגשה אליי כלה לעתיד נוספת אשר ביקשה שאכין 
לה זר זהה. הסכמתי מיד והמחשבה לתמחר את הזר לא 
עברה במוחי. כעבור מספר שבועות קיבלתי פניה מכלה 
לעתיד נוספת וכך החלו לזרום הפניות לזר כלה מסוכריות 
מכלות שלא הכרתי כלל. במשך שנה עסקתי בעיצוב זרים 
אלו, וכעבור כשנה צץ במוחי הרעיון לעצב זרים מסוגים 

שונים ולאירועים מגוונים.
היות ומטבעי אני מוציאה לפועל את רעיונותיי מיידית )אחרת 
הם שוקעים ודועכים(, בתוך 24 שעות רכשתי ממתקים, כלים 
וציוד והכנתי קולקציית זרים אותם צילמתי במצלמה הביתית 
שלי בחצר ביתי, ובעזרת ניסיוני הדל בעיצוב גרפי הפקתי 
קטלוג צנוע. הדפסתי 200 יחידות בלבד אותם שלחתי 
לחברות ועסקים במטרה להציע להם את הזרים כמתנות 

לעובדים, ספקים ולקוחות לאירועים שונים.
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it was the purchase director of the company that had placed the 
large order, announcing that the quoted price was too expensive 
and could not be approved without a significant discount. After 
firmly refusing to alter her price, Hadas learned the most important 
question in business management: "Do you have a purchase 
order in your possession?" Unfamiliar with the term "purchase 
order" Hadas learned that she had just made her biggest business 
mistake. Confused, humiliated but assertive, Hadas refused to 
change her price quote. The offer was eventually approved, but 
the purchase director announced that they would never place 
another order with her.
That was Hadas's first and biggest "wake-up call".
Hadas has implemented many creative ideas in her business, for 
example, an unusual marketing strategy: one day Hadas bought 
a bunch of sweets and spent the whole day crafting different 
bouquets. When she completed her work, which was spread out 
all over the house, from living room to bedroom to kids' rooms, 
she took some photos of her bouquets. Her graphic background 
was very helpful in designing a nice pamphlet of her work. The 
next day she produced 200 pamphlets that she planned to forward, 
although she was not sure to whom. On her way home, she wrote 
down every company logo she saw. Back home, she searched 
for these logos on the internet and made personal calls to each 
company; she then forwarded her pamphlets to them.

“Candy Fashion” c o n t i n u e d

את פרטי החברות אספתי מסמלי לוגו על מכוניות, שלטי 
חוצות, ומוצרים יומיומיים בבית. 

ההזמנות הראשונות שהתקבלו היוו שיעורים חשובים ביותר 
בהתפתחות העסק. מקרה בעל משמעות שקרה היה בעקבות 
פניה של חברה מאד גדולה ומוכרת אשר ביקשה לבצע 
הזמנה עבור 800 זרי מרשמלו בתוך 3 ימים. ההתקשרות 
עם החברה הייתה באמצעות דואר אלקטרוני אשר הסתיים 

בהודעה המאשרת את הצעת המחיר.
מסוחררת ומאושרת, גייסתי את אבי, אמי ובעלי ובמשך 3 
ימים עסקנו במלאכת הכנת 800 זרים מחדר קטן בביתי. 
ביום האספקה, התקבלה שיחת טלפון ממנהלת הרכש של 
החברה אשר ביקשה לקבל הצעת מחיר אטרקטיבית יותר 
היות וההצעה אינה מאושרת כפי שהיא. לאחר סירוב תקיף 
נשאלה שאלת המאה: "האם יש לך הזמנת רכשø" נטולת 
כל מידע בסיסי בהתנהלות התקינה בביצוע הזמנות עניתי 
בשלילה. מנהלת הרכש הודיעה לי חגיגית כי ההזמנה אינה 
תקפה. אף על פי ולמרות התפתחות השיחה בחרתי לסרב 
לתמחור מחדש והתעקשתי בנחרצות להחזיר את ההזמנה 
לתוקפה. לבסוף, ההזמנה אושרה אך נאמר לי כי חברה זו 

לא תעבוד עמי יותר לעולם.
מקרה זה היה "סטירת לחי מצלצלת" אשר העמידה אותי 
לראשונה פנים מול פנים עם העסק שלי וגרמה להתייחס 

אליו בצורה עסקית אמיתית.

ך ש מ "קנדי פיישן"  ה
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Hadas characterizes herself as a "Yes" person... not a traditional 
"Yes" person, but one that is fascinated by innovation and creative 
ideas and hurries to accept new challenges. She first says "Yes" 
and finds herself deeply entrenched in a new project... then has to 
figure out how to implement it, and somehow, she always succeeds. 
Hadas appears calm and composed: she is fashionably dressed, 
frequently smiling and very charming; although her appearance 
does not disclose her restless, proactive, risk-taking characteristics, 
she is 100% entrepreneur!
Hadas is a prime example of the social entrepreneur: her factory, 
working at full capacity, employs approximately 60 employees 
with special needs. "It was important for me to hire special people, 
who are sensitive, dedicated and love their work. I cooperated 
with the company "Koach-Mifal Mugan" [Mifal Mugan in Hebrew 
means: "Sheltered Enterprise"] and they hooked me up with the 
very special people who work in my factory. Our employees fulfill 
all of the manufacturing and packaging roles, while maintaining 
high levels of quality, hygiene and esthetics. We enjoy working 
with them and being part of their daily routine. The honor is all 
ours," says Hadas.
Hadas is a very generous person: she always comes to her 
presentations with gifts for her audience, and she never asks for 
money. She is a business person, yet she believes in the "givers-
gain" approach.
Hadas is a visionary person: "I am currently working on developing 
and branding the company. I am considering entering new fields 
related to beauty and leisure. I am extending our product line and 
upgrading our packaging, in order to create a sweet, prestigious 
and unique experience, previously unseen in candy bouquets, 
both in Israel and worldwide." 

(Interviewed: Dr. Dafna Kariv)

שיטת העבודה שלי, אז והיום, היא לומר לכל אתגר עסקי 
"כן" ורק אחר כך למצוא את הדרך להוציא אותו לפועל. 

בכל 7 השנים שלי בעסק, תמיד מצאתי את הדרך.
אני מגדירה עצמי כיזמית חברתית בזכות המודל העסקי 
הייחודי שלי. המפעל הינו מפעל מוגן אשר נשען באופן 
אבסולוטי על עובדים בעלי צרכים מיוחדים בקו הייצור. 
מעסק ביתי בו הייתי המנהלת והפועלת, הפך העסק למפעל 
הגדול בארץ בתחום הזרים המתוקים ומשתרע על 240 מ"ר 
ומעסקי כ- 60 עובדים. העסק זכה במקום הראשון בתחרות 
לעסקים קטנים לשנת 2008 בזכות המודל העסקי ותהליך 

המיתוג המקורי שעבר במהלך שנת 2007.
 החיבור עם "כח מפעל מוגן" באשדוד היה סיפור אהבה 

ממבט ראשון ועובד בהצלחה כ-6 שנים.

)ראיינה: ד"ר דפנה קריב(.

“Candy Fashion” c o n t i n u e d ך ש מ "קנדי פיישן"  ה
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החנות למשמעות 
בעכו העתיקה

חנות זו הינה פרויקט ייחודי של "כוונים", עמותה לקידום 
צעירים עם צרכים מיוחדים, בשיתוף אגף השיקום של 
המוסד לביטוח לאומי. החנות מהווה מרכז להכשרה 
מקצועית בתחום המסחר והמכירות עבור צעירים בני 

21-30, עם נכויות פיזיות ו/או חושיות.
עמותת כוונים הוקמה בשנת 2003 והגדירה את חזונה 
כיצירת מציאות שוויונית אשר תאפשר לצעירים עם צרכים 
מיוחדים לממש את מלוא יכולותיהם ולתפקד באופן אקטיבי 
ועצמאי בחברה. תוך למידה והבנה שאפשר לתת ולתרום 

לקהילה ולא רק לקחת ולקבל.
ברוח זו ועל בסיס תפיסת העולם של העמותה פועלת גם 

"החנות למשמעות".
קרוליין וסוזן הוגות הרעיון גילו כי בעצם לאותם אנשים בעלי 
צרכים מיוחדים אין כל ניסיון בשוק העבודה. בעוד עוסקים 
רבים מבני הנוער בשנות ההתבגרות שלהם בשמרטפות, 
שיעורים פרטיים ורשתות מזון מהירות )מקדולנדס וכדומה(. 
לאוכלוסיה זו אין כל ניסיון תעסוקתי ובבואם להשתלב 
בשוק העבודה יש רתיעה רבה הן מצד המעסיקים, והן 
מצד האנשים שמעולם לא עבדו ולא יודעים איך להציג 
את עצמם, מה לדרוש ואיך נהוג להתנהג במקום עבודה. 
בנוסף להכשרה המקצועית קרוליין חונכת את העובדים 
ולדבריה הם עושים בחנות הכל לבד — החל מבחירת 
המוצרים, עיצוב המדפים, ניהול המלאי, הכנסת נתונים 
למחשב ועד הקשר עם הקהילה ואירוח קבוצות הבאות 

לבקר בחנות.
ייחודית. המוצרים  החנות מספקת למבקריה חווית קניה 

בחנות הינם בעלי מסרים סביבתיים וחברתיים:
יותר — מוצרים שייצורם, שיווקם  מוצרים לעולם טוב 
ומכירתם מושתתים על עקרונות של "סחר הוגן" לצד 

מוצרים שעומדים בתקנים של איכות הסביבה. 
ייחודיים  יותר — במה למוצרים  מוצרים לעולם הומאני 
שנוצרו על ידי אנשים עם צרכים מיוחדים. למשל בחנות 

יש מוצרים מיוחדים המיועדים לאוכלוסיית העיוורים. 
קרוליין סיפרה בהתלהבות על שיתוף פעולה שהיה בשנה 
יזמים צעירים שיצרו חולצה  שעברה עם פרויקט של 

שהכיתוב שמופיע עליה הוא בכתב בריל.
יותר — בגדים, ענתיקות וחפצים  מוצרים לעולם נכון 
מחודשים המייצגים את תפיסת המחזור המעלה את 

המודעות והאכפתיות לסביבה. 
יותר — מלאים של מוצרים שהינם  מוצרים לעולם הוגן 
תרומות ממעצבים, חברות ועסקים שמאפשרים מחירים 

הוגנים ואטרקטיביים. 
החנות מהווה הזדמנות לצעירים אלו לסגור את הפער 
שנוצר אצלם ולכן מעניקה הזדמנות להתנסות אמיתית 
בעבודה: רכש, שירות לקוחות, עיצוב המוצרים על המדפים, 
ניהול המחסן, עיצוב הפנים של החנות, שיווק ופרסום, 
הפעלת הקופה הרושמת ועבודה מול סוכנים. במהלך 
תקופת העבודה בחנות, הנמשכת שנה אחת, העובדים 
מקבלים הכשרה מקצועית ממט"י — המרכז לטיפוח יזמות. 

"Shop for Meaning" – 
Old Acre
The store Shop for Meaning in ancient Acre is a unique project of 
Kivunim, a non-profit organization for advancing people with special 
needs, in association with the department of rehabilitation, the National 
Insurance Institute of Israel. The shop is aimed at providing training 
in the areas of trade and sales for people aged 21-30 with physical 
and sensory-motor disabilities.
Kivunim was established in 2003 with the vision of developing an 
equal reality in which people with special needs would be allowed to 
use their abilities and function actively and independently in society, 
through learning and understanding that they may contribute to the 
community rather than asking for contributions and assistance for 
themselves.
It is in this spirit that Shop for Meaning functions. Caroline and 
Susan, the concept's initiators, discovered that people with special 
needs have very limited experience in the labor market. While most 
teenagers take on some type of temporary job in the labor market 
such as baby-sitting, giving private lessons or working at fast-food or 
other chains, people with special needs are not generally exposed to 
any early experience in the labor market: employers are reluctant to 
hire people from this group and people with special needs lack the 
knowledge on how to present themselves and their qualifications, 
how much to charge for their work and how they should act in the 
workplace. 
Shop for Meaning is the best opportunity for people with special 
needs to narrow the gap between their lack of experience in the labor 
market and their willingness to be incorporated in that market, by 
providing real-life experience and training in purchase and acquisitions, 
customer services, arranging the shop and the display shelves, storage 
management, marking and advertising, running the cash register, and 
managing with suppliers. During one whole year of training, people 
with special needs are professionally accompanied by trainers from 
the Centre for the Promotion of Entrepreneurship (CPE), the Ministry 
of Industry and Trade and the Israel Small and Medium Enterprise 
Authority. The professional program includes training to acquire 
experience in the labor market along with studies in entrepreneurship, 
small business management, cash-flow management, marketing, 
sales, customer service and personal empowerment. In addition, 
Caroline mentors people with special needs so that they can manage 
the shop independently, including selecting the products for sale, 
arranging the displays, managing the storage, incorporating the data 
in the computer, managing the ties with the community, including 
hosting groups of visitors coming to visit the shop.
The success indicator, according to Caroline, the manager of Shop 
for Meaning, is these people's ability to work in the shop by the end 
of the training year, and to be incorporated into the labor market 
according to their newly acquired capabilities and experiences.
Caroline has devoted herself to conceiving and developing the shop, 
including a thorough examination of where to situate it. In her attempt 
to expose the workers to a variety of customers and experiences, 
she wanted a site with a mixed population. She was also looking for 
a location that was attractive for tourists and meaningful for all three 
religions: Muslim, Christian and Jewish. Old Acre was selected as 
the best place for Shop for Meaning.
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וניהול  תכנית הלימודית כוללת הכשרה בנושאים יזמות 
עסק, ניהול כספים וקופה רושמת, שיווק ומכירות, שירות 
לקוחות והעצמה אישית. זאת בנוסף להתנסות בעבודה 

בפועל ולצבירת הניסיון המקצועי.
המדד להצלחת התוכנית לפי קרולין מנהלת החנות הוא 
כי לקראת תום שנת החונכות כל עובד/עובדת ישתלבו 

בשוק החופשי וימצאו מקום עבודה.
בנוסף, נעשתה חשיבה מעמיקה היכן להקים את החנות. 
שוב, כדי לסייע לעובדים לצבור כמה שיותר ניסיון, חיפשו 
מקום שבו יחשפו העובדים למגוון עשיר של אוכלוסיה. ולכן, 
חיפשו מקום שמהווה מוקד משיכה לתיירים, וגם משותף 

לשלוש הדתות. כך הגיעו למיקום החנות בעכו העתיקה.
לדברי מנהלת החנות, קרוליין מרסר, "לאחר הפרק הראשון 
יכולה להסתכל בגאווה ובסיפוק על  של הקמתה, אני 
ההצלחות הרבות שלנו בשלושת החודשים האחרונים. כל 
יום העובדים לומדים דברים חדשים מהניסיון בעבודה. אם 
בתחילת עבודתם הם היו שקועים בבעיות של נסיעות, ימי 
חופש ואינטריגות צוותיות, היום הם מסתדרים ולוקחים 
אחריות אישית בהרבה תחומים. ניתן להמחיש זאת באמצעות 
דבריה של אחת העובדות, שסיפרה לי כי העבודה ב"חנות 
למשמעות" ממלאת אותה בביטחון עצמי ומשפיעה על 
כל תחומי חייה. אותה עובדת אמרה ללקוח שהגיע לחנות 
וביקש הסבר עליה:"קודם כל אני רוצה להגיד לך שאם היית 
נכנס לחנות לפני חודשיים לא הייתי מעיזה לדבר איתך, 
אפילו לא להסתכל אליך בעיניים. אבל היום אי אפשר 

לעצור אותי מלדבר...".
עוד מוסיפה קרוליין שמטרתה היא שהעובדים הבאים יזכו 
לחלק מהרווחים העתידיים של החנות. כרגע כל הכסף 
מושקע בעסק מאחר והעסק צעיר יחסית. אך בהמשך 

כולה תקווה העסק יתחיל להניב גם רווחים.
השלב הנוסף אליו היא שואפת להגיע הוא השלב שאותו 
היא מגדירה "השלב הפרו-אקטיבי" — בשלב זה מטרתה היא 
להביא מעסיקים פוטנציאלים לחנות שיתרשמו מהעובדים, 
יראיינו אותם ויקבלו המלצות מקרוליין. בזכות תהליך זה 
יצליחו העובדים להשתלב בשוק העבודה. קרוליין טוענת 
כי זו בהחלט מטרה ראלית לצפות כי •∞µ מעובדים יצליחו 

להשתלב בשוק העבודה.

)ראיינה: גבß רויטל אלטברגר(.

Shop for Meaning provides its customers with a unique experience. 
The products for sale are environmentally and socially relevant:
Products for a better world – these are products whose production, 
marketing and selling processes are founded on 'fair trade' regulations 
and are environmental friendly.
Products for a more humane world – the shop is a platform for 
products that are produced by people with special needs, for example, 
products for the blind. Caroline enthuses over their cooperation with 
the Young Entrepreneurs association last year where a shirt for blind 
people with a message written in Braille was developed, produced 
and sold very successfully. 
Products for a more caring world – clothes, antiques and refurbished 
products are displayed in the shop to symbolize the concept of 
recycling and inspiring people's awareness of the environment. 
Products for a fair world – these are products that have been donated 
by designers, companies and businesses and that enable people 
with limited resources to purchase them at fair and attractive prices. 
Caroline told us that “…now that we have passed the launching stage, 
I am looking around, very proudly and fueled with the satisfaction that 
comes of our success over the last three months. Our workers are 
learning new things on a daily basis from their ongoing experiences. 
At the beginning the workers were more concerned with commuting 
issues, days off and some social disputes, but today they all get 
along and take full responsibility for many aspects of the shop. One 
of the workers told me that Shop for Meaning has given her more 
self-confidence and affected all aspects of her life. She also told a 
client who asked for her assistance that two months ago, she would 
not have had the courage to talk with clients or even look them in 
the eye, whereas today, there is nothing that can stop her from 
speaking to them…”
The future vision, adds Caroline, is to share the store’s profits. At 
the moment, the money is being invested in managing the shop as 
it is a novice business, but she expects the shop to provide more 
profits. Caroline also aims to achieve a ‘proactive’ phase of Shop for 
Meaning, in which potential employers will visit the shop to meet with 
the workers and recruit them for their own businesses. As a result, 
more people with special needs will take part in the labor market. 
Caroline stresses that this is a realistic, attainable target and expects 
around 50% of her workers to become independent contributors to 
the labor market following completion of their one-year training at 
Shop for Meaning. 

(Interview: Mrs. Revital Altberger).

“Shop for Meaning” – Old Acre  c o n t i n u e d ך ש מ החנות למשמעות בעכו העתיקה   ה
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The School of Business 
Administration
The School of Business Administration at COMAS is Israel’s largest business school with 
some 3000 undergraduate students and another 1500 in the School’s MBA program. The 
School emphasizes a reality-based and an experiential curriculum, and the development 
and implementation of a “learning friendly” atmosphere and state-of-the-art teaching 
programs. This framework has provided the School’s graduates – more than 12,000 of them 
over the past 20 years – with the know-how to cope with complex business and managerial 
environments both in Israel and abroad. In fact, many of its students go on to attend graduate 
schools in Israel or abroad.
The School of Business Administration is the first institution of higher education outside the 
university framework to also offer an MBA with thesis.

 בית ספר למנהל עסקים — 
המסלול האקדמי המכללה למנהל

בית הספר למינהל עסקים של המסלול האקדמי המכללה למינהל הינו המוסד האקדמי הגדול בתחומו 
במדינת ישראל, המשרת למעלה מ-4,500 סטודנטים שלומדים לתואר ראשון ושני. 14,000 מהבוגרים שלו 
 מאיישים עמדות ניהוליות בכירות בענפי התעשיה והשירותים במגזר הפרטי, הציבורי והממשלתי כאחד.
במסגרת הלימודים מוצעות לסטודנטים מגוון תוכניות ללימודי תואר ראשון ושני, בהן מושם דגש על תחומי 
הלימוד הנדרשים ביותר בשוק של המאה ה-21, לרבות שילוב לימודי טכנולוגיות מידע במסגרת לימודי חשבונאות 
ולימודי שיווק, התמחויות נרחבות בתורת השיווק, הפרסום )בשיתוף ארגון הפרסום העולמי( ועוד. כל אלו נעשים 

בשיתוף פעולה הדוק עם חברות וארגונים מובילים במשק.
 רבים מהבוגרים של בית הספר מאיישים עמדות ניהוליות בכירות בענפי התעשיה והשירותים, הרבה בזכות 
רשת ה- networking של 28,000 הבוגרים. אחוז הבוגרים שלבית הספר העוברים בהצלחה יתרה את מבחני 

ההסמכה לראיית חשבון הוא מהגבוהים בשוק. 
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The College of Management,  
Academic Studies
The College of Management, Academic Studies (COMAS), Israel’s leading academic college, celebrated its 30th anniversary 
last year. It is by far the country’s largest academic college in terms of numbers of students, annual revenues and the range 
of degree programs offered, which are accredited by Israel’s Council for Higher Education. The College is an independent 
institution which receives no government subsidies. This is the first non-subsidized, not-for-profit academic institution in Israel 
to be recognized and certified by the Council for Higher Education. The largest college in Israel, with over 12,000 students and 
28,000 alumni, it offers Bachelor's and Master's degrees in Business Administration, Law, Media, Economics, Organizational 
Development and Consulting, Computer Science, Criminology and Criminal Justice, Behavioral Sciences, Family Studies and 
Interior Design. In national examinations, COMAS students score in the top percentiles, and enjoy a high level of professional 
success. 
Over the 30 years since its establishment, COMAS has become the college of choice for many students because of its unique 
academic outlook, its attentive attitude towards its students, its professional hands-on approach to the subjects taught, and 
its emphasis on social awareness and responsibility, with both students and faculty taking part in the community. The COMAS 
campus is located in Rishon Lezion, the fourth largest city in Israel, just south of Tel Aviv. The Rishon Lezion campus houses 
the Schools of Business and Law and the Departments of Behavioral Sciences, Criminology and Criminal Justice, Computer 
Science, Economics, Interior Design, the administration and student services. The Media School is based at the Tel Aviv campus 
and is scheduled to move to the main campus next semester (February 2010).

המסלול האקדמי המכללה למינהל
המסלול האקדמי המכללה למינהל היא חלוצת המכללות האקדמיות  המעניקות תואר ראשון בישראל. המועצה להשכלה גבוהה בישראל 
וניהול, מדעי  וניהול, כלכלה  הסמיכה את המכללה להעניק לבוגריה את התארים האלה: תואר ראשון במינהל עסקים, משפטים, תקשורת 
ההתנהגות, קרימינולוגיה ואכיפת החוק, עיצוב פנים, ומדעי המחשב; תואר שני במינהל עסקים )בתזה ובלא תזה(, תואר שני במשפטים, תואר 

שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ותואר שני בלימודי משפחה.
 התפיסה המנחה במסלול האקדמי המכללה למינהל, היא שילוב בין לימודים אקדמיים לבין הקניית ידע מקצועי יישומי. עקרון זה, הבא לידי 
ביטוי בתחומי הלימוד, ניכר בתוכניות הלימודים הייחודיות, בדרכי ההוראה ובבחירת הסגל האקדמי. הלימודים במסלול האקדמי מעניקים 

לסטודנטים לא רק ידע רחב, אלא גם יכולת ליישמו באופן מעשי בתחומי הלימוד השונים ובמגוון תפקידי ניהול ומחקר. 
 במסלול האקדמי פועלות רשויות הוראה ומחקר: רשות ההוראה אחראית על קידום איכות ההוראה באמצעות סדנאות, השתלמויות, ימי עיון 
ופיתוח כלים למדידת הוראה איכותית. נוסף על כך, היא מפרסמת את "על הגובה", כתב עת לענייני הוראה, המופץ לכלל חברי הסגל האקדמי 

הבכיר בארץ. רשות המחקר מעודדת ביצוע מחקרים והגשת בקשות לקבלת מענקים מקרנות מחקר בארץ ובחו"ל.
 על צוות המרצים במסלול האקדמי נמנים פרופסורים ובעלי תואר דוקטור מן השורה הראשונה, חלקם משמשים כמרצים גם באוניברסיטאות 
יוקרתיות בארץ ובחו"ל, וכן חברי סגל בעלי ניסיון רב בעבודה עם פירמות מובילות בארץ ובעולם. מרצים נוספים במסלול האקדמי הם מומחים 
בולטים בתחומם. הסטודנטים במסלול האקדמי המכללה למינהל נהנים מסביבת לימודים נוחה, שלווה ונעימה. הודות להשקעה בטכנולוגיה 
חדישה, עומדים לרשות הסטודנטים מעבדות מחשבים וערכות מולטימדיה חדישות, ספריות עדכניות, מאגרי מידע ממוחשבים, תיבת דואר 
אלקטרוני אישית, פורטל לימודים מתקדם ובו תכנים רלוונטיים, לרבות קורסים וחומרי לימוד, וכן מרכזי שירות ומרכזי מידע ממוחשבים הפרושים 

על פני הקמפוס. הקמפוס הנאה, על מדשאותיו המוריקות ושביליו, שוקק פעילות סטודנטיאלית ערנית וצעירה.
 המסלול האקדמי משתדל לסייע לסטודנטים לאורך כל תקופת הלימודים ולאחריה, הן באמצעות לימודים המקנים לבוגרים כלים להשתלבות 
מהירה ומוצלחת בקריירה בה יבחרו; והן בדרכים אחרות, החל מהענקת מלגות ותוכנית הלוואות ארוכת טווח; עבור בשירותי היחידה להכוון 
תעסוקתי, המסייעת לסטודנטים להשתלב בשוק העבודה לקראת סיום לימודיהם; וכלה בפורום הבוגרים, המקיים הרצאות והשתלמויות 
לבוגרים ודרכו מלווה המסלול האקדמי את הסטודנט גם לאחר סיום לימודיו. כיום פועל המסלול האקדמי בשני קמפוסים: הקמפוס בראשון 
לציון — הקמפוס המרכזי בו מתנהלות כל תוכניות הלימודים )למעט תקשורת(, וקמפוס תל אביב, בו מתקיימים לימודי בית הספר לתקשורת. 

החל מהסמסטר הבא )פברואר 2010( יעבור גם בית הספר לתקשורת אל הקמפוס בראשון לציון. 
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The Israeli team for 
"Entrepreneurship without Borders"

Targeting to the next challenge…
מכוונים לאתגרים הבאים...

Dr. Dafna Kariv
Dr. Kariv is a senior lecturer and researcher at the School of Business 
Administration of the College of Management, Academic Studies. 
She is the first Israeli recipient of the Tempus project. She specializes 
in entrepreneurship and is involved in various research projects with 
researchers around the world. Her book on "Entrepreneurship: An 
International Perspective" has recently been signed for publication 
with the prestigious UK publishing house, Routledge. 
Dr. Kariv is also a member of the Chair of Entrepreneurship at HEC, 
the University of Montreal, Canada, and spends several weeks a 
year as an invited Professor of the Chair. 
Her research focuses on comparative empirical assessments of 
entrepreneurial phenomena in different regions and countries 
worldwide. She develops questionnaires and uses quantitative 
methods to validate them, gathering data from entrepreneurs 
from all over the world. 
Recently her paper: Managerial Performance and Business Success: 
Gender Differences in Canadian and Israeli Entrepreneurs was 
chosen by Emerald as an Outstanding Paper Award Winner at the 
Literati Network Awards for Excellence 2009.
Dr. Kariv has published papers on entrepreneurship and gender, 
necessity and opportunity entrepreneurship, managing innovation, 
entrepreneurial management styles, and ethnic entrepreneurs in 
Canada. Her research focuses mainly on entrepreneurship and 
entrepreneurs in various places in the world. She is a four-time 
period recipient of Canadian grants. 
At FoSentHE, Dafna is in charge of the survey; she developed a 
questionnaire and managed the data-gathering process in each 
of the participating countries. She also developed the theoretical 
background and is in charge of re-collecting the data for a second, 
comparison-related sample.
Dr. Kariv has also accepted an invitation from the Grant Holder, Prof. 
Dabić, to be in charge of the MBA e-learning course for the project.

ד¢ר דפנה קריב
ד"ר דפנה קריב היא מרצה בכירה וחוקרת בבית הספר למנהל 
עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למנהל. ד"ר קריב היא 

הישראלית הראשונה שזכתה בפרויקט הטמפוס.
היא מתמחה בנושא יזמות ומעורבת במגוון רחב של פרויקטים 

עם חוקרים רבים במדינות רבות בעולם.
 Routlege, לאחרונה חתמה עם חברת ההוצאה לאור היוקרתית
UK על הוצאה לאור של סיפרה: "יזמות: תפישה בינלאומית" 
 Chair of Entrepreneurship at-אנגלית(. ד"ר קריב גם חברה ב(
HEC השייכת לאוניברסיטת מונטריאול, והיא שוהה באוניברסיטה 

זו מספר שבועות כל שנה.
המחקרים שלה מתמקדים בחקר היזמות באופן השוואתי בקרב 
אוכלוסיות שונות )מגדר, קבוצות אתניות( ובמקומות שונים 

בעולם ומבוססים ברובם על שיטות כמותיות.
 Managerial Performance and לאחרונה המאמר שלה: 
 Business Success: Gender Differences in Canadian
 ,Emerald-זיכה אותה בפרס ע"י ה and Israeli Entrepreneurs
 an Outstanding Paper Award Winner at the כמאמר ה

 .Literati Network Awards for Excellence 2009
 Canadian-כמו כן היא זכתה כבר פעם רבעית ברציפות ב

.Grants
ד”ר קריב מפרסמת מאמרים בנושאים של יזמות ומגדר, ניהול 
חדשנות, סגנונות ניהול של יזמים ויזמות אתנית בקנדה. עיקר 
עבודתה מתמקדת בנושא יזמיות ויזמים במקומות שונים בעולם. 
ב-FoSentHE דפנה אחראית על הסקר; היא פיתחה שאלון 
וניהלה את איסוף הנתונים מהמדינות השונות שהשתתפו בסקר. 
היא גם פתחה את הרקע התיאורטי ואחראית לאיסוף השני 

של הנתונים של המדגם ההשוואתי הרלבנטי.
דפנה גם קיבלה את הזמנתה של מנהלת הפרויקט, פרופ' דאביץ', 

.MBA-במסגרת לימודי ה e-learning-לנהל את פרויקט ה
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Mr. Yariv Bernblum
Age: 30
Lives and works in Tel-Aviv.
Married to Yafit Riklin and father of 1-month-old Carmel.
Yariv is an accountant, who graduated with excellence from The 
Hebrew University.
This semester Yariv is finishing his MBA with a specialty in marketing 
and advertising, The College of Management, Academic Studies.
Yariv has 5 years' experience in managing marketing & financing 
budgets, specializing in advertising campaigns. 
Yariv is Dr. Dafna Kariv's assistant in the course "Management of 
Human Resources" for MBA students at The College of Management, 
Academic Studies.
In the Tempus Project, Yariv was responsible for organizing the 
conference and the professional visits in Israel (Activities 3.3+4.2).
Yariv is also responsible for all of the fluent financial reports for 
Israel in the Tempus project.

Mrs. Revital Altberger
Revital Altberger is a lecturer and research assistant at the School 
of Business Administration, the College of Management, Academic 
Studies. 
At FoSentHE, Revital has been assisting in the data collection, 
monitoring and processing for the survey and in writing guidelines. 
She assisted in the data-gathering process that took place in 
each of the participating countries and revised the questionnaire 
according to the partners' notes. 
In the framework of the Tempus Project, Revital was also responsible 
for all of the papers presented at the conference in Israel this 
past November, including preparation of the conference sessions 
according to presentation topics; participation & documentation of 
the conference; welcoming the participants and helping with the 
organization and management of the conference as well as the 
conference proceedings. Revital is currently working towards her 
Master's degree, researching the unique phenomenon of increasing 
number of professional lawyers in Israel in the last two decades.

מר יריב ברנבלום
בן 30, גר ועובד בתל-אביב.

נשוי ליפית ריקלין ואבא של כרמל בן החודש.
יריב, רואה חשבון בהשכלתו שסיים בהצטיינות את לימודיו 

באוניברסיטה העברית.
בסמסטר זה מסיים יריב את לימודי ה-MBA, התמחות בשיווק 

ופרסום, במסלול האקדמי של המכללה למנהל.
ליריב ניסיון של 5 שנים בניהול תקציב וניהול שיווק בחברות 

פרסום שונות.
ניהול  יריב גם עוזר ההוראה של ד"ר דפנה קריב בקורס 
משאבי אנוש, במסגרת לימודי ה-MBA, במסלול האקדמי 

של המכללה למנהל.
בפרויקט הטמפוס יריב היה אחראי לניהול וארגון הכנס שנערך 

בישראל.
כמו כן, אחראי על הניהול הפיננסי השוטף של הפרויקט.

גברת רויטל אלטברגר
רויטל היא מרצה ועוזרת מחקר בבית הספר למנהל עסקים 

המסלול האקדמי של המכללה למנהל.
ב-FoSentHE, רויטל הייתה חלק מהצוות שעבד על הסקר- חלקה 
היה באיסוף הנתונים מהארץ ומשאר המדינות המשתתפות 
בסקר; בריכוז הנתונים, כתיבת הנחיות כלליות וביצוע התאמות 

לפי הערות השותפים. 
תפקיד נוסף שיש לרויטל בפרויקט הטמפוס הוא להיות אחראית 
על כל המאמרים שהוצגו בכנס שנערך בישראל בנובמבר האחרון, 
כולל הכנתם וחלוקתם למושבים השונים בכנס; תיעוד הכנס, 

עזרה בניהול הכנס ואיגודם בסיום הכנס לכדי חוברת אחת.
בימים אלו, רויטל עובדת על עבודת התזה שלה החוקרת את 
התופעה הייחודית לישראל של הגידול העצום במספר עורכי 
הדין בשלוש העשורים האחרונים. קצב גידול דרמטי שכזה 
במספר המועסקים בפרופסיה "קלאסית" כמו עריכת דין - 
נראה ייחודי בעולם המערבי. זאת מכיוון שהפרופסיות האלה 
פועלות כ"גילדות" ומגבילות את מספר המצטרפים תוך שימוש 
וכו'(. מאחר והן פועלות  בחסמי כניסה משמעותיים )בחינות 
כמונופולים מפתיע לראות שבמקרה זה התאפשר גידול ללא 

תקדים במספר העוסקים בפרופסיה.
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For your valuable assistance in producing this newsletter, I would like to thank:

Prof. Adi Armoni, Dean of the School of Business Administration,  
the College of Management, Academic Studies

Mrs. Irit Tuaf, Head of Administration, the School of Business Administration,  
the College of Management, Academic Studies

Mrs. Revital Alteberger, Project assistant, the School of Business Administration, 
the College of Management, Academic Studies

Prof. Marina Dabic, Grant Holder, Tempus, University of Zagreb, Croatia

Mrs. Camille Vainstein, English editor, Israel

Mrs. Bella Allon, Marketing Associate, the School of Business Administration,   

   the College of Management, Academic Studies

Mr. Yariv Bernblum, Project assistant, the  School of Business Administration, 
the College of Management, Academic Studies

תודותיי על הסיוע החשוב בהפקת חוברת ניוזלטר זו שלוחות ל:

פרופ’ עדי ערמוני, דיקאן, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

גב’ אירית טואף, ראש מינהל,  בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

גב’ רויטל אלטברגר, עוזרת בפרויקט הטמפוס, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ’ מרינה דאביץ’, מנהלת פרויקט הטמפוס,   אוניברסיטת זאגרב, קרואטיה

גב’ קמיל ויינשטיין, עורכת לשונית באנגלית, ישראל

גב’ בלה אלון, מנהלת שיווק, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

מר’ יריב ברנבלום, עוזר בפרויקט הטמפוס, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל



“We are daily  

witnessing the 

phenomenon of the 

impossible of yesterday 

becoming the possible 

of today.”

Mahatma Gandhi
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