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 אפיון מערכת מידע לארגון

 אברהם-שני מלכה: מנחה אקדמית| מעיין מעיין גבאי ירקוני ואריאל : מציגים

 

במטרה לטפח אצלם יזמות  , ומעודד אותם לחשיבה עצמאית ולעשייה כלכלית, עוסק בחשיפתם של בני נוער לעולם העסקים" יזמים צעירים"ארגון 

ופיתחנו את " טו יו"יחד הקמנו את חברת . בחולון" אלון"ס "בני נוער מביה 22הנחינו , של הארגון" עושים עסקים"במסגרת תכנית . עסקית ומנהיגות

 .  על פי הפערים הקיימים בארגון ובהתאם לצרכיו" יזמים צעירים"אפיינו פורטל לניהול ידע עבור ארגון , במקביל להנחיית הצוות". Mark-It"המוצר 

לחנך את בני הנוער ליזמות ולכלכלה  •

 נכונה

להתנסות ולהוביל תהליך עסקי מלא  •

בניית מבנה  , גיוס הון, משלב הקמת חברה

הגיית רעיון ופיתוחו לכדי  , ארגוני ותרבותו

 מוצר ממשי

תרומה לקהילה תוך מתן : עשייה חברתית•

כלים ושיטות לבני הנוער שישמשו אותם 

 בעתיד

 מטרות הפרויקט

 הרקע

 אפיון פורטל לניהול ידע "יזמים צעירים"תכנית 

יצירת ערוץ התקשרות יחיד בין כלל משתמשי  •

הפורטל ושיתוף הידע בניהם בצורה נוחה  

 וידידותית למשתמש

דיווחי סטאטוס התקדמות בין הרמות השונות  •

 בארגון

צבירת מאגרי ידע ואפשרות חיפוש וגישה  •

 נוחים למשתמש

,  יצירת קשרים ישירים בין הרכזים האזוריים•

הסטודנטים והמנחים העסקיים באמצעות 

 פורום שיהיה בפורטל

מודל  יישום תרבות ומבנה ארגוני להגברת המוטיבציה על פי •
 מאפייני התפקיד של האקמן ואולדהם  חמשת 

לימוד בני הנוער טכניקות רעיונאות שונות בכדי להגות רעיונות  •
 סקרי שוק וניתוחם, בדיקתם על ידי בדיקות התכנות, למוצרים

(  י בני הנוער והמנחה הפדגוגית"שמולאו ע)העברת שאלונים •
על השיפור הנתפס " יזמים צעירים"הבוחנים את השפעת תכנית 

 במאפיינים יזמיים וניהוליים של בני הנוער

 מתודולוגיה
הערכת המצב הקיים בארגון באמצעות ראיונות עם בעלי תפקידים •

 שונים בארגון

 ניתוח חלופות אפשריות העונות על הצרכים והמטרות של הארגון•

 לבחירת החלופה האופטימלית   AHPשימוש במתודולוגיית •

 ERD –אפיון הפורטל ומשתמשיו באמצעות תרשמי תהליך ו •
 עיצוב מסכי משתמש לפי סוגי המשתמשים•

" Mark-It"הגתה רעיון ופיתחה אותו למוצר " יו-טו"חברת •

סימניה הנצמדת לכריכת הספר ובאמצעותה מסמנים את מספר  )

 (  השורה והעמוד בהם הפסיק הקורא את קריאתו

בסקר השוק שערכנו נמצא שהמוצר בעל פוטנציאל מכירה גבוה  •

 כיוונה" יו-טו"בטווח המחירים אליו חברת 

הן הושגו באמצעות . ₪ 8,705עומדות על " יו-טו"הכנסות חברת •

 ירידי מכירות שיזמו בני הנוער

מניתוח השאלונים ניתן לראות שבני הנוער תופסים שהשתפרו  •

המנחה הפדגוגית נותנת חיזוק  . במהלך הפרויקט בתחומים רבים

 לתפיסות אלה

 ממצאים
וכן מניתוח רגישות מצאנו כי החלופה הטובה   AHPלפי שיטת •

 Joomlaהיא " יזמים צעירים"ביותר כפורטל לניהול ידע לארגון 
יישום הפורטל יוביל לשיפור במדד הקשרים בין המשתמשים  •

 67%-השונים בתכנית ברחבי הארץ ב

יישום הפורטל יוביל לשיפור במשך זמן קבלת המשוב למנחים •

השונים בתכנית ואפשרות מעקב לרכז האזורי אחר סטאטוס  

 ההתקדמות של כל קבוצה השייכת לאזור ניהולו

הגדלת הפרודוקטיביות והמוטיבציה בקרב משתמשי הפורטל  •

 בזכות שיתוף הידע והנגשתו

 
 

קונפליקטים אותם ניהלנו ופתרנו באמצעות יישום  , התמודדנו עם קונפליקטים רבים ובעיות מוטיבציה של בני הנוער" יזמים צעירים"מהנחייתנו בתכנית כחלק 

השקענו רבות על מנת להעניק לבני הנוער מגוון  , כמו כן. מאפייני התפקיד של האקמן ואולדהםחמשת מודל סגנונות ניהול קונפליקט של תומאס וקילמן ומודל 

 .  להם לעמוד במשימות הנדרשותשסייעו כלים ושיטות 
רכשנו ניסיון רב בהנחיית ובניהול  . בתכנית תרמה לנו רבות בהבנה לעומק של תהליכים עסקיים וביישום כלי ניהול תיאורטיים בחברה עסקיתהשתתפותנו 

 .לרבות בתהליכים ארגוניים שונים, צוות

 .תוך מימוש הידע והכלים שרכשנו במהלך התואר, מתודולוגיהבזכות אפיון הפורטל לניהול הידע רכשנו ניסיון בתהליך אפיון של פורטל לניהול ידע על פי 

 סיכום ומסקנות


