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ברצוננו להודות לך על עשייתך והרתמותך למעננו ועל הזכות הגדולה להשתתף בתוכנית המשלחת של מרכז
החדשנות המשותף לישראל ולאוניברסיטת קליפורניה סן-דייגו ) .(UCSDברצוננו לשתף אותכם ולו במעט
מחוויותינו ומתחושותינו בתכנית.
במהלך שהותנו בסן-דייגו נפגשנו עם מגוון רחב של דמויות ,שאין מילים מתאימות יותר לתארם אלא
כמעוררות השראה; יזמים צעירים וותיקים ,מכל התחומים )רפואה ,שיווק ,ביולוגיה ,נדל"ן ,אינטרנט ,מזון
ועוד( ,מכל גווני הקשת העסקית והחברתית )יזמים ,משקיעים ,אקסלרטורים( ,גברים ונשים מכל הגילאים.
משלחת זו היא נדבך משמעותי עבורנו; בקריירה ,באקדמיה ובחיים בכלל .במהלך המשלחת כל אחד מאיתנו
עבר מסע אמיתי אשר שם במרכזו את השאלות הכי מהותיות ועוצמתיות בשלב בו אנו נמצאים בחיים; חלקנו
התמודדנו עם שאלות של זהות ,אחרים עם שאלות של הנעה ,יש שחשבו על התמודדות עם סיכונים ויש
שהרהרו בעתידם ,הלא רחוק ,לאחר סיום תואר המוסמך במנהל עסקים.
התחושות והעוצמות לא היו מתאפשרות ללא המפגש הישיר הקרוב אשר נתן לנו את ההזדמנות לשאול
שאלות פנים מול פנים ,להתבונן מקרוב ולהזדהות עם הדמויות וסיפוריהן ,להרגיש שגם בנו גלום הפוטנציאל,
וכמובן אפשר את היכולת ליצור קשרים קרובים .חשוב לנו להדגיש כי חלק משמעותי בחוויה מעצימה זו ,הינו
תולדה של היחס החם והכבוד מטעם מארגני ומשתתפי המשלחת .התכנית הייתה מאורגנת בצורה יוצאת
דופן ,כל פרט ופרט תוכנן בקפידה ובהשקעה על מנת שלנו יהיה המצע הטוב ביותר להתפתח; החל מבית
המלון ,כלה בארוחות ,דרך הנסיעות וכמובן התכנים .התחושה המרכזית שלנו הייתה שכולם נרתמו למעננו,
הביעו רצון אותנטי לעזור לנו ,להכיר לנו אנשים שיכולים לסייע לנו ולקדם אותנו .אנחנו עודנו מעבדים את כל
החוויות שעברנו ,אך בדבר אחד אנו בטוחים וסמוכים ,חזרנו מהמשלחת קצת שונים; מועצמים ,מלאים
השראה ,הנעה ,מחוזקים ומצויידים הן בכלים נפשיים והן בכלים פרקטיים להמשך הקריירה והחיים.
מעבר לתרומה האדירה לסטודנטים המשתתפים ,אנו מאמינים כי התכנית יכולה להיות צוהר נהדר לשיתופי
פעולה עתידיים בין בוגרי האוניברסיטאות בארץ ובסן דייגו .אנו מודים לכם על תמיכתם בתכנית ונשמח לקחת
חלק ולסייע בקידום התכנית בעתיד.
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