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 מעיין גבאי ירקוני ואריאל מעיין

 מוטיבציה לפרויקט  ה. 1
 חושף את בני הנוער לעולם היצירה, היזמותש"יזמים צעירים",  תכניתהפרויקט מתבצע במסגרת 

ת לימוד מאתגרת משתתפים בו חוויבני הנוער ה. הארגון מקנה ליצירתיות וחדשנותוהעסקים ומעודד 
. המוטיבציה שלנו לפרויקט היא בעיקר התרומה יזמייםהמאפשרת להם לפתח את כישוריהם ה ותחרותית

התמודדות עם בו חברהל וניהב בהנחיה, להתנסות נומאפשר ל פרויקטה .היזמות בקרב בני נוער לעידוד
 ועוד. ניהול כספים, ייצור, שיווק , קבלת החלטות ,קונפליקטים

תוך כדי ההתמחות שלנו במערכות מידע, אפיינו ועיצבנו פורטל לניהול ידע לארגון "יזמים צעירים"  רתבמסג
כיום לארגון אין פורטל כלשהו לניהול הידע שיכלול בתוכו את כל  יישום הכלים והידע שנרכש במהלך התואר.

בן בצורה וניתוחן, עיצ הפרויקט מאפשר לנו להתנסות בכתיבת אפיוני מערכות, מסדי הנתונים של התכנית.
 נתן לנו הזדמנות השונים הפרויקט על רבדיו .AHPבחירת חלופה אופטימלית לפי שיטת וב ידידותית למשתמש

 .יישומי באופן התואר במהלך שנצבר התיאורטי הרקע את לממש
 
  . סקירת ספרות 2

על אופים הניהולי של בני  התכניתשל והעלתה שקיימת השפעה חיובית  יזמותל חינוךסקירת הספרות עסקה ב
ניהול קונפליקטים, מוטיבציה, סוגי  . כמו כן הסקירה עסקה גם בנושאים:הנוער ועל כישוריהם הפיננסים

 . גישות ליישום פורטלים לניהול ידעו פורטלים לניהול ידע בארגון
 
   . מתודולוגיה3

 5על פי מודל  להגברת המוטיבציהרגוני תרבות ומבנה אשמנו יי תכנית "יזמים צעירים"כדי להשיג את מטרות 
שונים רעיונאות  לימדנו את בני הנוער טכניקותמוצר ל רעיון להגותכדי . מאפייני התפקיד של האקמן ואולדהם

(SITלצורך הבחירה ברעיון המתאים ביותר ובדיקתו בוצעו בדיקות היתכנות וסקר .)אם  בדוקלבכדי  שוק. י
כמו כן, לאו בני הנוער בתחילת התכנית ובסופה. יניתחנו שאלונים שמויזמיים במאפיינים ניהוליים שיפור  חל

בימים הקרובים נעביר לבני הנוער שאלון שבודק את מידת השיפור המוערכת על ידם.  על מנת לחזק את תוקף 
י השאלונים, ניתן גם למנחה הפדגוגית של בני הנוער למלא שאלון הבודק את מידת השיפור המוערכת של בנ

 הנוער על פי דעתה.
הערכנו את המצב הקיים בארגון, ניתחנו חלופות אפשריות העונות על הצורך  יון הפורטללטובת אפ כמו כן

אפיינו ביצענו ניתוח רגישות, , לבחירת החלופה האופטימלית לארגון  AHPהשתמשנו במתודולוגיית והמטרות,
 שעשינו לפורטל, ועיצבנו מסכי המשתמש.  ERD-תהליך ונעזרנו בתרשימי את הפורטל ומשתמשיו, 
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כרנו ביריד ". מMark-It" -כדי מוצרליו" שהקמנו יחד עם בני הנוער, הגתה רעיון ופיתחה אותו -חברת "טו
 ₪. 8,705יו" נכון להיום עומדות על -והכנסות חברת "טו יחידות 33ת האזורי בקניון שבפ"ת המכירו

הבדל מובהק בין המאפיינים היזמיים והניהוליים לפני נמצא לא  ברנו לבני הנוערשהע אחרי -משאלון הלפני
ואחרי התכנית. יחד עם זאת, מאחר שלכל אורך התכנית קיבלנו פידבקים מבני הנוער המצביעים על שיפור, אנו 

יים של יתה אופטימלית. ייתכן והשאלון הראשון אינו משקף נתונים אמיתיסבורים ששיטת המחקר שלנו לא ה
 בני הנוער וכולל הערכות יתר )שנובעות מרצייה חברתית או מהטיית תגובה וכו'(. 

החלופה הטובה ביותר כפורטל לניהול ידע לארגון יזמים מצאנו כי וכן מניתוח רגישות  AHP  לפי שיטת
רים בין באמצעות יישום הפורטל לניהול הידע לארגון, הצגנו את השיפור במדד הקש. Joomla צעירים היא

הפורטל עוצב כך שיכלול מאגרי . 67%-גדל בי, שהמשתמשים השונים בכל תכנית "יזמים צעירים" ברחבי הארץ
שיתוף הידע בפורטל יאפשר נגישות למאגרי ידע חשובים למנחים במהלך  .דיווח סטטוסו שיתוף ידעמידע, 

וכו', תוך כדי  ס הון ושיווק מוצלחהתכנית, כגון: רשימת רעיונות ומוצרים, ספקים מומלצים, דרכים לגיו
הפורטל יאפשר שמירת ידע היסטורי, שיעזור לרכזי  כלל.דידותי למשתמש שאינו קיים היום חיפוש יעיל וי

תועלות נוספות מיישום הפורטל כוללות ריכוז ידע והתקשרות  האזורים למנוע כפילויות ביצירת המוצרים.
  ל בו פורום לטיפים, המלצות ושאלות.הכול בערוץ יחיד, יצירת ממשק נוח ויעיל
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ממשי. זאת יחד עם  הגינו רעיון שאותו פיתחנו למוצר ואיתם הקמנו חברה בני נוער  22הנחנו לאורך הפרויקט 
ב בצורה יצירתית ולא שגרתית. אילצו את חברי הקבוצה לחשושאתגרים רבים ומשמעותיים שהתגלו בדרך, ו

וער, אותם היה עלינו לנהל ובעיות מוטיבציה של בני הנ קונפליקטים רביםעם גם נו כחלק מהנחייתנו, התמודד
ב הכלים כדי שיוכלו לעמוד במשימות טאת מי בני הנועררבים להעניק ל שאביםהשקענו מ . כמו כן,ולפתור

  .להתנהלותם הפיננסית האישיתו, ערכנו להם ימי עיון שונים הקשורים לתפקידם בחברה נדרשותה
ת אפיון הפורטל לניהול הידע מימשנו ויישמנו את הידע צברנו במהלך התואר והשגנו ערך מוסף כמו בזכו

 אפיון של פורטל לניהול ידע על פי מתודולוגיה מסודרת. בתהליך התנסות
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