פרויקט גמר תואר ראשוןB.S.c ,
הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ד
מציגים :מיכאל כהן ודנית קרני

יזמים צעירים הינו ארגון המפעיל פרויקטים
העוסקים בחשיפתם של בני נוער לעולם
העסקים והיזמות
בני הנוער מתנסים בהקמת מיזם עסקי
והפעלתו .בליווי מנחים עסקיים מקימים בני
הנוער חברה ועוסקים בניהולה השוטף
קביעת בעלי תפקידים ,כתיבת תכנית
עסקית ,גיוס הון ,תכנון ,ייצור ,שיווק
ומכירת המוצר לקהל היעד

ברמת המוצר – בחירת מוצר לייצור ,ביצוע סקר שוק
וניתוח הממצאים המראים על רמת ביקוש גבוהה,
בחירת ספק וייצור  12חבילות.
הביקוש עולה על ההיצע – נמכרו כל החבילות בזמן
קצר
ברמת הצוות  -ניתוח תוצאות השאלונים שהעברנו
הראה כי חל שיפור ניכר אצל רוב
המשתתפים בפרויקט בכל היבט שנשאל.

מנחה :גב' שני מלכה-אברהם
שם החברה :צעד קדימה

יישום בפועל של החומר התיאורטי
שנרכש במהלך התואר
רכישת ניסיון מעשי בניהול פרויקט,
ניהול צוות ,הנעת תהליכים בחברה,
התמודדות עם בעיות מוטיבציה ,תכנון
ושיווק מוצר שילוב של קידום עצמי
ונתינה לחברה והעצמת בני נוער

* חלוקת תפקידים בחברה תוך שימוש במודל אדיג'ס
* שימוש במודל למידה ארגונית של סנג'י ) (Sangie
* סיעור מוחות ירוק ואדום לשם סינון רעיונות למוצר
ומילוי טופסי היתכנות למוצרים הסופיים על מנת לבחור
את המוצר שנייצר
* תהליך הייצור התנהל לפי מודל  PMBOKלניהול
פרויקטים
* ניתוח שאלונים לשם בחינת רמת השיפור
)אם בכלל( בתחומים שונים כתוצאה
מהשתתפות הנער בפרויקט

ביצוע הפרויקט תרם רבות בהבנה לעומק של
תהליכים עסקיים ,יישום בפועל כלי ניהול
תיאורטיים בחברה עסקית התמודדות עם רגעי
משבר בצוות ורגעי משבר אישיים תוך המשך ניהול
נכון של הצוות ,פתרנו בעיות מוטיבציה וקונפליקטים
מטרות החברה העסקית הושגו – צוות מגובש ,ייצור
מוצר חדשני ושיווקו לקהל היעד ,שיפור ההבנה
העסקית של בני הנוער ושיפור בתחומים
אישיים נוספים

מניתוח השאלונים שמילאו המשתתפים בפרויקט
ובנוסף ,המורה הפדגוגית ,עולה כי מורגש שיפור
ברמת הביטחון העצמי וביכולת עבודה בצוות של
בני הנוער
* מעדותה של המורה הפדגוגית – ניכרת ירידה
ברמת האלימות ובמקביל חוג החברים התרחב
מבחן קאפה ,לבדיקת מידת ההתאמה בין ממוצעי
הציונים של בני הנוער בכל שאלה ובין ממוצעי
הציונים שנתנה המורה הפדגוגית עבור כל אחד
מבני הנוער בכל שאלה
מידת התאמה טובה Kappa = 0.692 -
רמת מובהקות > 0.05

