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 פרויקט יזמים צעיריםב GTD (Getting Things Done) יישום שיטת 292

 קסניה קוזנצקיה ומילה ינדולוב

 לפרויקט המוטיבציה. 1 .1
בתכנית "יזמים צעירים"  קבוצה של בני נוער מתנסה בהקמה, ניהול ופיתוח של חברה עסקית. מטרת התוכנית 

של מיומנויות, כלים ודפוסי חשיבה יזמיים עסקיים,  היא למידה תוך כדי עשייה. כך מושגת הטמעה אמיתית
הן אצל בני הנוער והן אצל המנחים שלהם. התוכנית מאפשרת למנחים להתנסות בניהול קבוצה ולהתמודד עם 

 מצבים שונים ומורכבים של קבלת החלטות, ניהול כספים, מוטיבציה, קונפליקט, ניהול סיכונים, שיווק ועוד.
ניהול  -בפרטבני נוער  שלו בכללו של בני אדםהיומיום חיי ב ,21-חשוב מאוד במאה הושא נ פרויקט הגמר בוחן

 .GTD (Getting Things Done)משימות: שיטת  ניהולל הפרויקט מתמקד באחד הכלים .זמן

 

 ספרות סקירת. 2 .2
שונים על משתנים השפעת החינוך ליזמות  -בתחומים הבאים: יזמות  תסקורת הספרות של הפרויקט עיסק

ת יזמית וחולל רכשובתוכנית "יזמים צעירים"  פואשר השתת מחקרים מראים כי בני נוער. בקרב בני נוער
             גבוהה יותר, ידע יזמי רב יותר ושליטה עצמית רבה יותר מאשר משתתפים שלא השתתפו בתכנית.

יתעד מראש, על דף נייר או על ר אם היה יעיל יותי בן אדם שלפיו, מבוססת על עיקרון אחד מרכזי GTDשיטת 
במשימות שעל  כל להתמקדוי הוא אחרי שזה נעשה,  דבר חיצוני נגיש אחר, את כל הדברים שעליו לעשות.

למשימה  , ולאחר מכן לנועבמשימה הבודדת כח דברים, מה שמאפשר להתמקד יותר טובישפרק ולא לדאוג שה
                                                                                                         .לפי הרשימה מבלי לעצור ולחשובאחרת 

 בודה השוטפת בתוכנית.בע בני הנוערעל צוות  ,Tuckman (1965)מודל  - להתפתחות צוות מודלבחרנו ליישם 
 התמודדות(, Formingתהוות )שלבים: ה חמישהתהליך התפתחות הקבוצה ל זהו מודל פופולארי שמחלק את

(Storming ,)גיבוש נורמטיבי (Norming ,)עבודת צוות (Performing(  ונעילה )Adjouring.)                     
הינו חלק משמעותי ובלתי נפרד בתהליך הקמת חברה  ניהול סיכונים .ניהול סיכוניםלבסוף, התעמקנו גם ב

כגורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה ממנו  סיכון מוגדר בכלל ופיתוח מוצר בפרט.
 סיכון הוא מצב שעדיין לא קרה, וניתן במקרים רבים למנוע את התממשותו. , להבדיל מבעיה .ייגרם נזק

 מתודולוגיה. 3 .3
 השגנו את המטרות בפרויקט בעזרת השיטות הבאות:

בחירת מוצר  בתהליך בקורסי הניהול השונים. למדויישמנו שיטות להנעת עובדים ותרבות מבנה ארגוני אשר נ
תרנו סיכונים יביצענו תהליך ניהול סיכונים וא. להגברת יצירתיותכלי   - SCAMPERשיטת השתמשנו ב

חות הצוות של מוצר. יישמנו מודל להתפתהוגם בייצור  עלולים להתרחש ולפגוע בהצלחת הפרויקטש
Tuckmanהטמענו את שיטת התקדמות משימות נט לבניית הפרויקט ולביצוע מעקבא, השתמשנו בתרשימי ג .

GTD ושימוש בכלים לניהול משימות כגון: אפליקציה  יתיאורטנוער על ידי הסבר בני ה בבקרAny.do, 
כמו כן ביצענו סקר שוק כדי לוודא  ביצענו בדיקות היתכנות כדי לבחור במוצר שעתיד להצליח.. תזכורות ועוד

שיש צורך במוצר. העברנו שאלונים בתחילת הפרויקט ובסיומו על מנת לבדוק את רמת השיפור בניהול זמן 
 ובמאפיינים ניהוליים ויזמיים בקרב בני הנוער.

 
 ממצאים. 4 .4

עשויה  ,ית שקופהתבנקרח(. זוהי -)מחזור קפסולות להמוצר שייצרה החברה )חברת רוקיס( הוא ה"מקל"ק" 
נכון  רווח נקי של החברה .11: רוצושי היחידות של מוצרכמות . מפרספקס, אשר בתוכה מניחים קפסולות קפה

יכולות הביטוי ויכולות וש, עלה העצמי םים על כך שבטחונתלמידים מעידה רובכי  מצאנו ₪. 156 להיום הינו
בעקבות החשיפה של בני הנוער לשיטת ניהול זמן . בנוסף, בצוות השתפרו כתוצאה מהפרויקטשלהם העבודה 

תשובות הממוצע  ספר וגם בבית.הבית הם מעידים על שיפור ניכר בניהול זמנם בשעות  , GTDומשימות
ניהול הסיכונים עולה כי ממצאי מ.3.63ממוצע עלה להכאשר בסוף התוכנית  2.68בתחילת התוכנית עמד על 

י ממצאים אלו, ניתן לראות כי על פ פקס וזה נלקח בחשבון בייצור מוצר.פרס מוצר הינוההחומר העדיף לייצור 
התרחשו ש סיכוניםעם ב הסיכונים והועיל במידה רבה בהכנה והתמודדות ותהליך ניהול הסיכונים חזה את ר

  .עבודה על ייצור מוצרבמהלך 

 סיכום. 5 .5
העניק להם את מירב הכלים בעבודת ול בני הנוערלאורך כל הפרויקט השקענו מאמצים רבים כדי להניע את 

את החברה שלהם בצורה הכי טובה  הקים ולתעפלצוות, ניהול זמן, ניהול משימות ועוד. כל זה על מנת שיוכלו ל
נחות עסקיות, רכשנו הרבה ניסיון פרקטי בניהול צוות ויישמנו כלים ביעדי התוכנית. גם אנחנו, בתור מולעמוד 

 .רת התואר הראשון בניהול טכנולוגיהבתחומים מגוונים שנלמדו במסג
 


