
 

 מי אנחנו

 FuckUp Nights היא תנועה גלובלית הקיימת במעל 250 ערים בעולם. היא נוסדה ב- 2012 במקסיקו והרעיון
 של מייסדיה היה לייצר פלטפורמה דרכה יהיה ניתן לשתף סיפורי כישלון עסקיים/יזמיים בתחומים שונים

 במטרה ללמוד מהם.
 קהילת FuckUp Nights פעילה בתל אביב ובירושלים החל משנת 2016 ומקיימת מפגשים חודשיים במקומות
 שונים בערים.  החל משנת 2017, החלה פעילות של הארגון גם בעיר חיפה, כאשר בספטמבר 2017 התקיים

 האירוע הראשון בחיפה, בו לקחו חלק כ-200 משתתפים.
 בכל אירוע יעלו לדבר 3-4 דוברים מרקעים שונים (יזמים/אנשי עסקים/אומנים/ספורטאים ועוד), כאשר כל דובר

 משתף את סיפור הכישלון שלו, מה למד, ואיך הפך כישלון להצלחה ומה הלקח שלו ליושבים בקהל. לרשות
 הדוברים כ-10 דק' ו- 10 תמונות בכדי לספר את סיפורם האישי. למידע נוסף על הארגון העולמי ועל מרכז

 המחקר לכישלונות עסקיים שהתפתח בעקבות ההצלחה הגלובאלית היכנסו לאתר הארגון ולסרטון המסביר את
 הקונספט הכללי.

 
FuckUp Nights Haifa 

 הצוות החיפאי כולל  מתנדבים שהתגבשו להקמת הקהילה והארגון בעיר. אנו בעלי הזיכיון הבלעדי לקיום
 האירועים בעיר ועובדים בצמוד עם הצוותים המקבילים בתל אביב וירושלים. הקהילה המגיעה לאירועים הינה

 מגוונת ומורכבת בעיקר מיזמים מתחילים, מנוסים וכאלו שמתעניינים בתחום. אנחנו משתדלים שלכל אירוע יגיעו
 יזמים בעלי רקע שונה; הייטק, חברה, כלכלה, ספורט, אומנות וכו'.

 כל האירועים חינמיים, אך מותנים בהרשמה מראש ומוגבלים במספר המשתתפים כתלות במקום בו מתקיים
 האירוע (בטווח של 100-300 איש). כל ערב כזה הוא הזדמנות ליצירת קשרים חדשים בין חברי הקהילה וכמובן

 הזדמנות להשכיל מאנשי מקצוע למודי ניסיון בתחומים השונים.
 האירועים מתקיימים באיזור העיר התחתית בחיפה - החל מברים ועד לסביבות עבודה משותפות - במטרה להגיע

 לקהל רחב ככל האפשר על מנת להרחיב את הקהילה ולהגיע לכמה שיותר אנשים עם המסר שהצלחה וכישלון
 הם חלק מהחיים.

 בעמוד הפייסבוק שלנו אנו מעדכנים את הקהילה על הפעילות השוטפת שלנו. נותנת החסות המרכזית של הארגון
 בחיפה היא מנהלת העיר התחתית של עיריית חיפה וחברת wework ישראל, כאשר בנוסף יש לנו שיתופי

 פעולה קטנים עם גופי יזמות שונים בעיר.
 

 למה אנחנו עושים את זה?
 אנו רואים ערך רב ביצירת שיח בריא על כישלון - למידה - והצלחה, בייחוד בקרב האקו-סיסטם היזמי בישראל

 ובפרט בחיפה. אנו רואים חשיבות והזדמנות ביצירת קהילה דרכה ניתן יהיה ללמוד מטעויות של אחרים, קהילה
 אשר חבריה יוכלו ללמוד אחד מהשני ואף לייצר מקום "בטוח" בו ניתן לשתף בטעויות. כל זאת מתוך תפיסה כי

 ניתן ללמוד אף יותר מסיפור כישלון מאשר מסיפור הצלחה.
 המסר המרכזי הינו ש"כישלון הוא אנושי, קורה לכולם, ומהווה חלק בלתי נפרד מהדרך להצלחה". היכולת

 להכיר בכישלון, ללמוד ממנו ואף לצחוק עליו מהווה אלמנט מרכזי בהצלחה של כל יזם או עסק. האירועים שלנו
 מאפשרים ליזמים מתחילים ומנוסים לדבר בגובה העיניים עם אנשים שהצליחו או נכשלו, לשאול שאלות, להכיר

  אנשים בעלי עולם תוכן דומה לשלהם ולהיות חלק מקהילה אנרגטית, מתפתחת ובעלת משמעות.

http://fuckupnights.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7Qh38tGmz4M
http://fuckupnights.com/telaviv/
http://www.facebook.com/FUNHaifa/

