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ה"תשע| הפקולטה לניהול טכנולוגיה , .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

GTD(Getting Things Done)יישום שיטת 
"יזמים צעירים"בתוכנית 

אברהם-שני מלכה' גב:מנחה|   ינדולובומילה קוזנצקיהקסניה: מציגים

רקע

מספקת לקבוצות בני נוער התנסות " יזמים צעירים"תוכנית
.ניהול ופיתוח של חברה עסקית, בהקמה

.מטרת התוכנית היא למידה תוך כדי עשייה

פרויקט הגמרמטרות 
שיטות וחומרים שנאספו בקורסים השונים, שימוש בכלים שנרכשו במהלך התואר ויישומם הלכה למעשה בהתבסס על מחקרים.
 התמקדות ביישום שיטתGTDבפרויקט וחשיפתם של בני נוער לשיטה זו.

פרטי החברה

"רוקיס": שם החברה
ס יהוד"מתנ

'תלמידי כיתה ט: יזמים

"יזמים צעירים עושים עסקים"תוכניתשלבי 

המוצר: ממצא

,  תבנית שקופה. קפסולות לקרחמיחזור–ק"מקל
קפסולות  12אשר בתוכה מניחים מפרספקסעשויה 

.  קפה חדשות או ממוחזרות

הישגים

ממצאים

העצמי עלה ויכולת הביטוי ויכולות העבודה בצוות שלהם השתפרובטחונםכי רוב בני הנוער מעידים כי , נמצא.
 בעקבות החשיפה של בני הנוער לשיטת ניהול זמןGTD ,ס וגם בבית"הם מעידים על שיפור ניכר בניהול זמנם בשעות ביה.
 דבר אשר נלקח בחשבון בייצור המוצר-פרספקסמממצאי ניהול הסיכונים עולה כי החומר העדיף לייצור מוצר הינו.
תהליך ניהול הסיכונים חזה את רוב הסיכונים והועיל במידה רבה בהכנה והתמודדות עם סיכונים שהתרחשו במהלך הפרויקט.

ניתוח 
סטטיסטי  

י ממוצעי "עפ
תשובות

GTD (Getting Things Done):שיטת

. אלןשיטה לניהול משימות שפותחה על ידי דיויד הינה
בני הנוער על ידי הסבר תיאורטי  השיטה הוטמעה בקרב 

Any.do,אפליקציה : ושימוש בכלים לניהול משימות כגון
. תזכורות ועוד

ניהול סיכונים

:ניהול סיכונים

זיהוי ומיפוי כל הסיכונים בייצור מוצר.
הערכת דרגתם בשיטת דלפי והשפעתם על הפרויקט.
קביעת פעולות גידור על מנת להתמודד עימם.

מתודולוגיה עיקרית

שאלון יזמותשאלון ניהול זמן

:הכולל, התנסות אישית וניהול צוות תוך הובלת תהליך עסקי מלא
  הקמת חברה
בחירת מוצר
ייצור ופיתוח מוצר
 של המוצר ומכירתושיווק

"יזמים צעירים"תוכניתמטרת 

.שאלונים בתחילת הפרויקט ובסיומו על מנת לבדוק את רמת השיפור בניהול זמן ובמאפיינים ניהוליים ויזמיים בקרב בני הנוערהעברת 

מתודולוגיה

טכניקות לרעיונאות
בדיקת היתכנות
סקר שוק ועוד

:ק"מקלשימושים של 
מעמד לקפסולות קפה חדשות
תבנית יציקה לקרח
תבנית יציקה לקרטיבים


