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 עומרי יוגב ושלומי קרמר

 לפרויקט מוטיבציהה. 1 .1
הוא  "יזמים צעיריםהעסקי. " לעולםבני הנוער נחשפים למושג יזמות ו ",צעירים יזמים" תכנית מסגרתב

על מנת נוער את הביטחון ואת הידע שהם צריכים המקנה לבני הצלח בין החינוך והעולם העסקי, הקישור המו
. יתר על כן, לשוק העבודה ולחברה ולהגשים את חלומותיהם מוכנותםלהגדיר הצלחה אישית, לשפר את 

קריירה ולבטא  ותיכנתלפתח , יננסיות מושכלותנוער לקבל החלטות פבני המעניק השראה ל "יזמים צעירים"
לוקחים חלק ביזמות חברתית תוך  יישום תחומים וכלים רבים אשר  אנו כמנחים את הרוח החדשנית שלהם.

כגון : בניית תקציב,  "יזמים צעירים"למדנו במהלך התואר ואשר אנו לומדים בהשתלמויות במסגרת ארגון 
ניהול סיכונים הינו חלק מרכזי בניהול הפרויקט הנדרש לשם הצלחתו. לוחות לוחות זמנים, וטכנולוגיות ועוד. 

שלנו  ושל הנערים בתוכנית מסוג זה מצאנו  ןניסיום בתכנית "יזמים צעירים" הינם קשיחים ועקב חוסר הזמני
 לנכון לבחור את נושא ניהול סיכונים ככלי המרכזי שיאפשר לנו לשפר את סיכוי ההצלחה בתכנית. 

 ספרות סקירת. 2 .2
חינוך ב עסקה "יזמים צעיריםתכנית " הסקירה בנושא. יזמות וניהולשל  יםהתייחסה להיבט הספרות סקירת

אשר השתתפו בתכניות חינוך ליזמות דיווחו על הגברת  בני נוער. ויזמות חברתית ליזמות, יזמות עסקית
המוטיבציה להישגיות ומכאן הסיכוי להקמת ופיתוח עסקים כשיגדלו גדל  בנוסף,  התפתחה תחושה גבוהה של 

ניהול סיכונים של  בנושאיםכמו כן, התעמקנו בספרות המחקרית  .שליטה אישית והגברת הביטחון האישי
סקירה הספרותית חשפה ה ותאוריית המנהיגות המצבית.( MBO) לפי יעדיםשל ניהול בפרויקט ובמתודולוגיות 

חתך זה חושף איזה סיכונים משפיעים על אלו . RBSעם  WBSחתך המשלב את  והינש  RBMאותנו למבנה 
  . חלקים בפרויקט

 מתודולוגיה. 3 .3
בתכנית "יזמים צעירים" השתמשנו במתודולוגיות המשלבות הגברת מוטיבציה ושיפור  ההנחיהבמסגרת 

יכולות הנערים  בתחומים שונים כגון : עמידה לפי קהל, יכולת ביטוי, עבודת צוות, דבקות במטרה ועמידה 
וצר, בדיקת היתכנות למוצר )ע"י מילוי ביעדים. התהליך העסקי משלב הרעיון ועד לשלב המכירה כלל בחירת מ

 שאלונים(, בניית אב טיפוס, ביצוע סקר שוק, כתיבת תוכנית עסקית וביצוע מכירות.
ע"י בניית   RBMמימשנו מתודולוגיות של ניהול סיכונים )ע"י שימוש במטריצת  הפרויקטבחלק האקדמי של 

WBS  ו- RBS הפרויקטשאלונים אשר חולקו שלוש פעמים במהלך  ווניתחנ ( תוך ביצוע גידור וניטור לסיכונים 
מצבית המנהיגות לבחינת התקדמות ושינוי במאפיינים ניהוליים ויזמיים בקרב הנערים יישמנו את תיאוריית ה

. בנוסף שילבנו יחסות למשימה והתייחסות לאנשיםהתי :משתמשת בשני מדדים של התנהגות מנהיגותיתה
ערים אחת לשבוע החליטו על יעדים בתחום המכירות ובתחומי התהליך העסקי ניהול לפי יעדים שבמסגרתו הנ

 כגון פניה לספקים, ביצוע סקר שוק וכ"ו. 
 ממצאים. 4 .4

חולקו שאלונים שלוש פעמים  תכניתב השתתפותםבמטרה לבחון את השינוי שחל אצל בני הנוער בעקבות 
את לראות  ויזמות. מתוצאות השאלונים ניתןצמי ניהול, בטחון ע במהלך השנה אשר בדקו את הפרמטרים:

בנוסף חולק שאלון למנחה פדגוגית שבו ניתן לראות חיזוק שיפור שהנערים עברו בשלושת הפרמטרים. התהליך 
יד -על בסיס ממצאי סקר השוק שהעבירו הנערים פותח המוצר קל. ואישוש לממצאים שאנחנו הגענו אליהם
פשר לתלמידים לאגד עד ארבעה כלי כתיבה על מפרק כף היד במטרה שהינו מוצר משלים לקלמר. המוצר מא

יד -הכולל רווחים ממכירת קל ₪ 304עומד על  לי הכתיבה. רווח החברה נכון להיוםליצור נוחות ונגישות לכ
יחידות ביריד  29) 59וממכירת מוצרים נוספים )לצורך הגדלת הון החברה(. סך כמות היחידות שנמכרו הינה 

 יחידות במכירה לגן ילדים(.  30ועוד המכירות 
מכלל הסיכונים לא   71% - (22הסיכונים שהועלו, רוב הסיכונים )  31מתוך ממצאי ניהול הסיכונים עולה כי מ

 לדעתנו  .התממשו בפועל למרות הגידור 29% –( 9לאחר פעולת הגידור. שאר הסיכונים ) בפועלהתממשו 
תהליך ניהול הסיכונים עזר לנו להכין את עצמנו ואת  על פי ממצאים אלו,  .ק והעוצמהזהצלחנו להקטין את הנ

גיוס ההון חים מימי בחנו את הרוובמפגשים עם הנערים  . להתמודדות והצלחה בפרויקט הנערים בצורה טובה
  .ועד ביצוע מכירות המוצר עצמו תוך מגמת שיפור

 סיכום. 5 .5

במהלך תכנית "יזמים צעירים" הקמנו יחד עם הנערים את חברת סקיי אפ וחווינו יחד איתם תהליך מלמד ,  .6
מספק ועוצמתי. הכרנו קבוצה מאוד מיוחדת של נערים שלא ידעו דבר על יזמות ועל תהליך עסקי. הצלחנו 

אלה ,תוך שימת דגש על להתגבר את העובדה שהנערים נמצאים בכיתת חינוך מיוחד, ולחשוף אותם לתחומים 
המשמעויות העסקיות שלהם. הנערים הכירו מושגים עסקיים, למדו על החשיבות של עמידה במטרה 
והירתמות קבוצתית להצלחת החברה תוך לקיחת אחריות אישית. הנערים אף ציינו כי גילו על עצמם יכולות 

המנחה  ול תהליכים, עמידה בפני קהל וכ"ו.שלא היו מודעים להן קודם כגון יכולת מכירה, עבודה בקבוצה, ניה
 ולעבוד בצוות. להתבטאיכולת שלהם העצמי וב םבביטחונהפדגוגית ציינה כי הנערים עברו שינוי מהותי 

 


