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 " חדשנות ויזמות: הלכה ומעשה"סמינר  כנית לימודים לקורס:ת

 3103100מספר הקורס 
 

 נ"ז 6נקודות זכות: 
       

     תש"פ – , שנת הלימודנ"ז( 3)  + ב' נ"ז( 3) א' סמסטר
 3103100 מס' הקורס: 

 
 מניפז אהוד : פרופ'  המרצהשם  .1

ehudm@shenkar.ac.il 

 :מועד ומיקום ההרצאות .2

ופועלים במסגרת תכנית "יזמים  וחטיבות ביניים תיכוניים הסטודנטים משובצים לבתי ספר

תיאור הפעילות של  . Junior Achievement Award ארגון צעירים עושים עסקים" של

עוסקים הסטודנטים .  /https://www.facebook.com/JaYeIsraelהתכנית נמצא בקישור 

לאורך כל בתכנית מובנית  תלמידי בית הספרבהנחיה של פרויקטים של חדשנות ויזמות בקרב 

 וסדנאות תיותבנוסף מתקיימות פגישות קבוצ (.בין הסמסטרים החופשהשנת הלימודים )כולל 

 בכל סמסטר. "יזמים צעירים ישראלעמותת "מרכז האזור מטעם ועם  צוות מרציםעם 

כולל , יות של ארגון יזמים צעירים במשך כל השנההסטודנטים מתחייבים להשתתף בפעילו

 .אזוריות, לאומיות ובינלאומיותירידים, תחרויות 

מספר  ומעלה. 75של ציון ממוצע ג' עם -ב' ומיועד לסטודנטים בשנה : קדם דרישות .3

 המקומות מוגבל ומותנה במספר המנחים שיידרשו בכל שנה.

 : סמינר שנתיסוג הקורס .4

 :נושאי הקורס .5

המשתתפים בתוכנית "יזמים וחטיבות ביניים הסטודנטים תלמידי תיכון  מנחיםבמסגרת הסמינר 
 בעלת חדשנית" הינה תכנית עושים עסקים -כנית "יזמים צעיריםעסקים". תעושים  –צעירים 

. התוכנית מופעלת על ידי ארגון "יזמים צעירים ישראל" המסונף לארגון מוניטין רב בארץ ובעולם

 ”.Young Enterprise Europe“ -בארה"ב וחבר ב ”  "Junior Achievement Award   -ה
בקרב בני נוער הלומדים בבתי ספר תיכוניים.  וחברתית  עסקית ת התוכנית היא טיפוח יזמותמטר

במסגרת זו לומדים התלמידים על הקמת מיזמים עסקיים ובו בזמן מתנסים הלכה למעשה בהקמת 

(. באופן זה נחשפים קבוצות הצעירים לעולם היזמות Start-upsחברות עסקיות עצמאיות )-מיני
 ומתנסים בעשיית עסקים. 

נוער מתבצעת על ידי מנחים מתנדבים מהמגזר העסקי, התעשייתי והאקדמי, הנחיית בני ה
כשהמטרה לחשוף צעירים לעולם היזמות והעסקים ולאפשר להם להתנסות בו, כלומר להקים את 

אפ ולא רק ללמוד עליו. בפועל מתרחשת למידה תוך כדי עשייה שבמהלכה מיושמות -הסטארט
ן כלים ודפוסי חשיבה יזמיים עסקיים. חברי כל הקבוצה מיומנויות ניהוליות, עבודת צוות וכ

מתנסים בבחירת רעיון למוצר, הכנת תכנית עסקית וביצוע חקר שוק, תהליכי ייצור, גיוס הון 
ראשוני, שיווק וניהול. התכנית מעודדת חדשנות ומקוריות, טיפוח מנהיגות, לקיחת אחריות אישית 

במסגרת הסמינר  .ואתי בתוך עולם עסקי תחרותי וכל זהדמוקרטיה ועבודת צוות וחברתית, 
קטים, פיתוח מנהיגות, כישורי ליווי וניהול פרויחדשנות ויזמות, הסטודנטים יפתחו, ויתרגלו יכולת 

 ייעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות מנהל ויזום עסקים.
 

mailto:ehudm@shenkar.ac.il
https://www.facebook.com/JaYeIsrael/
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 : מטרות הקורס .6

 

 בתעשייההול פרואקטיבי של מיזם עסקי התנסות בייזום וני  
 יישום תיאוריות כלכליות, ארגוניות ושיווקיות הלכה למעשה 

 טיפוח חשיבה אסטרטגית שתכליתה הצבת מטרות והוצאתן אל הפועל 

 התנסות בתהליכי פתרון בעיות במסגרת עבודת צוות ייזום עסקי 

 קטים ניהול פרויהתנסות ופיתוח יכולת ליווי ו 

  פיתוח כישורי ייעוץ ניהולי 

  התנסות בהדרכת בני נוער ופיתוח מנהיגות אישית לקבוצות הנוער שיעברו את
 תהליך היזמות 

  התנסות ופיתוח יכולת ליצור קשרים בין גורמים במגזר העסקי במטרה לקדם
  מיזם עסקי ובתוך כך אף לקדם במשותף את תחום החינוך ליזמות

 :מטלות הקורס .7

מתחייבים להשתתף בפגישות השבועיות עם תלמידי הסטודנטים משובצים לבתי ספר. הסטודנטים 

פגישות  2בנוסף מתקיימות  (.כולל בין הסמסטרים א' ו ב'בית הספר לאורך כל שנת הלימודים )

 בכל סמסטר. מרכז האזור מטעם ארגון "יזמים צעירים ישראל"צתיות עם המרצה ועם קבו

צעירים במשך כל השנה )כולל ירידים, הסטודנטים מתחייבים להשתתף בפעילויות של ארגון יזמים 

 :הסטודנטים מתחייבים  תחרויות וכו'(.

  דוח שבועי על פעילותם בבתי הספר. -סוף סמסטר א'  .1

פעילותם דוח שבועי על דוח מסכם ומצגת של קבוצת התלמידים ביחד עם  –סוף סמסטר ב'  .2
 )באופן מקוון(. בבית הספר 

 
 "עובר" ו"נכשל".יהיה בשני הסמסטרים ציון הקורס 

 :ביבליוגרפיה .8

1. Scarborough, N.M. et al, 2017. Essentials of Entrepreneurship & Small 
Business Management. Saddle Creek, NJ: Pearson.  

2. Menipaz, E. et al, 2017. Innovation and Entrepreneurship in Israel: Minorities 
and Gender Convergence. Beer Sheva: Ben Gurion University. 
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 חובה על הסטודנטים להשתתף בכל המפגשים/אירועים                               

 
 פירוט תוכן המפגשים המשותפים והאירועים של "יזמים צעירים ישראל"

 
 (2019)מועדים סופיים ייקבעו עד סוף חודש אוקטובר,                              

 :)תלמידים + סטודנטים מנחים( לו"ז פעילות שנתית
 

 תאריך
 

 הערות סוג הפעילות

  אירוע פתיחת השנה יעודכן בהמשך

יום מיומנויות + חשיפת אב  
 טיפוס

 

  יריד מכירות  

  תחרות אזורית 

 

 השתלמויות מקצועיות )סטודנטים מנחים( :לו"ז 

 (2019)מועדים סופיים ייקבעו עד סוף חודש אוקטובר,                              

 הערות סוג הפעילות תאריך

  פתיחת פעילות יעודכן בהמשך

  חשיבה יצירתית 

  לקראת אבטיפוס 

לקראת +  לקראת יריד מכירות 

 תחרות אזורית

 

  סיכום שנה 

 
 

 *כלל המועדים עשויים להשתנות במהלך השנה.
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 עושים עסקים" –תיאור תכנית "יזמים צעירים  – פחנס
 

 

www.yazamim.org.il 

 כללי

 Junior Achievementארגון חלק מתכניות  עושים עסקים" הינה  -התוכנית "יזמים צעירים

Award   הוא מופעל במסגרת שנת לימודים בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכונים. במהלך .

חברה עסקית לכל דבר. הם אחראיים לפיתוחה והצלחתה  15-17השנה מקימים בני נוער בגילאי 

הכלכלית. המוצרים והשירותים הינם פרי יוזמה, תכנון ופיתוח של התלמידים במסגרת חופשית 

ל מודל תעשייתי. היזמים הצעירים מלווים ע"י מנחה פדגוגיים ומנחה עסקי מתנדב. התוכנית על ש

פי חומרי הדרכה מובנים ונמשכת על פני שנת לימודים מלאה. אחת לשבוע מתנהל מפגש הדרכה בן 

 שעתיים בהשתתפות המנחים. 

 להלן פירוט עיקר הנושאים הנלמדים במסגרת התוכנית: 

 קבוצה.    גיבוש ה1

o .יצירת עולם מושגים משותף 

o .יצירת היכרות קרובה בין חברי הקבוצה 

o .הגדרת קודים לעבודה משותפת 

o .הגדרת תרבות ארגונית של הקבוצה 

 .   מבצע מכירה2

o .התנסות בפעילות עסקית ראשונה 

o .התנסות ראשונה בעבודת צוות 

o .תכנון מול ביצוע והפקת לקחים 

o .הכנת דו"ח כספי 

o .הנפקת מניות 

 .   בחירת מוצר3

o .תהליכי חשיבה יצירתית 

o ."התנסות בתהליך "סעור מוחות 

o .מיון רעיונות וחשיבה ביקורתית 

o .גיבוש רעיון ופיתוח חשיבה עסקית 

o . בדיקת התכנות וכדאיות כלכלית 

 .   בנית אב טיפוס4

o .הגדרת מוצר 

http://www.yazamim.org.il/
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o .בדיקות איכות 

o .הכנת מפרט מוצר 

o .פיתוח וייצור אב טיפוס 

 .  הקמת חברה5

o .הגדרת מבנה ארגוני 

o .מינוי בעלי תפקידים 

o .הבנת משמעות התפקידים 

o .תפקוד כחברה עסקית 

 .  גיבוש תכנית עסקית6

o .עיצוב וניסוח שאלון סקר שוק 

o .גיבוש רעיון עסקי סביב המוצר 

o .הבנת תהליכים ומושגים עסקיים 

o .עיצוב מסגרת מוסכמת לפעילות עסקית של החברה 

 . פעילות עסקית עיקרית7

o ליך ייצור ואבטחת איכות.תה 

o .הקמת והפעלת מערך שיווק ומכירות 

o .הכרת מיומנויות וסוגי מכירה 

o .פיתוח יכולת הצגת נושא 

 . סיכום פעילות8

o .כתיבת דו"ח מסכם 

o .הגשת דו"חות כספיים 

o .הפקת לקחים 

o .סיכום וניתוח שלבי התכנית 

o סגירת חברה אסיפת בעלי מניות 

 :כמו כן לוקחים התלמידים חלק

 בהשתלמויות שנתיות לפי בעלי תפקידים, סדנאות אזוריות לקבוצות  .1

 סיורים במפעלים  .2

שבמהלכו תבחרנה שתי קבוצות לייצג את ישראל ביריד  -יריד מוצרים ארצי .3

 האירופאי

מתקיים באחד הקניונים באזור בו מתנסות הקבוצות בעיצוב  -יריד מכירות אזורי .4

 דוכן שיווק מכירה וחשיפת המוצר

בסופה נבחרת הקבוצה המנצחת מכל אזור העולה לתחרות  -אזורית תחרות .5

 הארצית

בסופה נבחרת הקבוצה אשר יוצאת לייצג את ישראל בתחרות  -תחרות ארצית .6

 האירופאית
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 תוצרי  התוכנית:   
אינספור אפשרויות לעשייה, פיתוח יכולות  תלמידי בית הספרבמסגרת התוכנית נפתחות בפני 

, פיתוח רעיונות ומימושם ויצירת קשרים עסקיים עם השתלבות בעבודת צוותרים אישיים, וכישו
חברות פעילות במשק. השפעות חיוביות נוספות על בני הנוער: פיתוח וחיזוק תחושת הערך העצמי 
פיתוח כושר מנהיגות ופיתוח ערך המצוינות. כל אלה נטמעים בלמידה תוך עשייה. קבוצת היזמים 

רת העסקים של ביה"ס זוכה להערכה ומשמשת כדוגמא לתלמידים הצעירים מהווה את נבח
 האחרים. התוצרים אשר נבחנים בסוף התהליך:

 הבנת תהליך עסקי .1

 כמוצר עסקי -המוצר .2

 תוצאה עסקית .3

  בתחרויות הקריטריונים לשיפוט 

חברה. לכל אחד מהמרכיבים הבאים -ביצוע תהליך מלא ואיכותי של תפעול מיני .1

 שווה בשיפוט:ש משקל בתהליך זה י

 ארגון החברה וניהולה השוטף. .א

 טיפוס.-בחירת המוצר ופיתוח אב .ב

 פעילות עסקית ראשונית. .ג

 הכנות לפעילות עסקית עיקרית )סקר שוק, תכנית עסקית וכו'(. .ד

 פעילות עסקית עיקרית והצגה מסכמת של החברה. .ה

 ציםגילוי יוזמה, עצמאות והתמדה של חברי הקבוצה תוך הסתייעות במנחים וביוע .2

 )אך ללא תלות מוחלטת בהם(.      

 גילוי יצירתיות ותחרותיות בכל שלבי התוכנית. .3

 תכנון, ביצוע וניתוח תוצאות של משימות החברה. .4

 הבנת תהליכים בעולם העסקים. .5

 עבודה בצוותים וביצוע משימות במקביל.      .6

 חדשנות ומקוריות המוצר. .7

 לבן".–עידוד ייצור "כחול  .8

 הצלחה כלכלית.  .9

 יכולת מצגת בשפה האנגלית .10

, אגף אונקולוגי בבית רעיווהתרומה של רווחים למען הקהילה )עמותה למען  .11

  חולים(

 של יזמים צעירים ישראל ן החזו

מעודד חדשנות  להיות ארגון מוביל בישראל החושף בני נוער לעולם היצירה, היזמות והעסקים,

 אתית ותחרותית. הבאווירומקוריות ומאפשר לימוד תוך התנסות, 

 
                    

                            תל אביב                                           10יזמים צעירים ישראל רחוב חכמי                                                             
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                    e-mail : yeisrael@netvision                     Website: www.yazamim.org.il               

http://www.yazamim.org.il/

