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צ"חל הוא "ישראל צעירי� יזמי�" ארגו�

)הציבור לתועלת וחברה רווח מטרות ללא ארגו�(

junior ב"בארה הבינלאומי הגג בארגו� חבר achievement worldwide 

 .Junior achievement–young enterprise Europe �האירופי בארגו� חבר

מליו� בני נוער משתתפי� מדי שנה ברחבי העול�   7.5כ 

בתוכניות שונות של הארגו� הבינלאומי

"יזמי� צעירי� ישראל"אודות 



להיות ארגון מוביל בישראל  

,  החושף בני נוער לעולם היצירה

מעודד  , היזמות והעסקים

חדשנות ומקוריות ומאפשר  

באוירה  , לימוד תוך התנסות

.אתית ותחרותית

החזון



"עושים עסקים" -תכנית הדגל 

למידה תוך עשייה
oסים"מתנ/ בבתי ספר ' י-'חכתות : קהל יעד

o לאחר מיוןבני נוער אשר בקשו לקחת חלק ונבחרו  15-25קבוצות

oהקמת חברה עסקית ותפעולה  : מהות

oתכנון ופיתוח של התלמידים, המוצרים והשירותים הינם פרי יוזמה  .

oקבוצות נבחרות מייצגות את ישראל מידי שנה באירועים באירופה.



גיבוש. 1

גיוס הון ראשוני ופתיחת חשבון בנק, מניות. 2
בחירת מוצר ייחודי פרי יוזמת התלמידים. 3
בניית אב טיפוס. 4
הקמת חברה. 5
שיווק ומכירת המוצר, ייצור -הכנות לפעילות עסקית. 6
יריד המכירות האזורי בקניון -פעילות עסקית עיקרית. 7
תחרות אזור חיפה -סיכום הפעילות. 8

שלבי התכנית



יום מיומנויות לבעלי תפקידים         אירוע פתיחת שנה בטכניון

תחרויותיריד מוצרים בקניוןטיפוסתצוגת אב 

אירועים במהלך השנה



סימניםהמלמד שפת משחק רביעיות 
לילדסבון מכיל הפתעה -סופרייז

מסטיק עם תוסף תזונה   -ביוטיגאם

פרוביוטי
מדבקה המראה האם יושבים זקוף מול  

המחשב

מוצרים



..גם אפליקציות

-תיכון קרית חיים
אפליקציה המונעת שימוש מקלדת  

הסלולר בזמן הנסיעה





גופים עסקיים  , שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות

ואקדמיה באזור חיפה והקריות



!!!ישראל זוכה במקום הראשון



וכך כשקבוצה אוסטרית זוכה במקום הראשון
ביריד האירופאי בחיפה



:ל תזכו נקודות 6 של במסלול התוכנית במסגרת

מהתעשייה עסקיים יועצים לצד יזמים קבוצת והדרכת בניהול התנסות ·

  שונות ובחברות בארגונים מפתח לאנשי חשיפה ·

שלכם החיים קורות את שיחזק חשוב מעשי ניסיון צבירת ·

האקדמית במסגרת ניתנים שלא בנושאים השתלמויותו הדרכה עוברים הסטודנטים ·

.הבא הדור לקידום ותרומה לקהילה סיוע בהנחיה יש ·

אישיים וכישורים מיומנויות פיתוח ·

בשטח מעשית התנסות
  

:ל תזכו נקודות 6 של במסלול התוכנית במסגרת

מהתעשייה עסקיים יועצים לצד יזמים קבוצת והדרכת בניהול התנסות ·

  שונות ובחברות בארגונים מפתח לאנשי חשיפה ·

שלכם החיים קורות את שיחזק חשוב מעשי ניסיון צבירת ·

האקדמית במסגרת ניתנים שלא בנושאים השתלמויותו הדרכה עוברים הסטודנטים ·

.הבא הדור לקידום ותרומה לקהילה סיוע בהנחיה יש ·

אישיים וכישורים מיומנויות פיתוח ·

בשטח מעשית התנסות
  

בהתנסות מעשית אמיתיתהזדמנות חד פעמית תוכנית זו מעניקה לכם 

בניהול והובלת בני נוער בהקמת מיני חברה 
 

בהתנסות מעשית אמיתיתהזדמנות חד פעמית תוכנית זו מעניקה לכם 

בניהול והובלת בני נוער בהקמת מיני חברה 
 



מאפייני פעילות

יוני/מאי -הפעילות מתקיימת בין החודשים אוקטובר•

)בתיאום מערכת הלימודים(מפגש שבועי עם הקבוצה במשך שעתיים •

אירועים אזוריים 5•

מפגשי הדרכה 8-כ•



דרישות
מיקום ושעה נקבעים  . הספר אחת לשבוע במשך שעתייםהגעה לבית •

לרוב שעות , מדובר ביום קבוע לכל השנה(ית /הסטודנטבתיאום עם 

)הצהריים

סיוע בהכנה לקראת  , מול יצרן(סיוע לקבוצה באופן נקודתי מעבר לפגישות -

).'תחרות וכו/יריד

.חודשיותהגעה להשתלמויות -

.הגשת עבודת סיכום בסוף השנה-

-ומה מקבלים
☺☺☺☺התנסות וחוויה לחיים  -נקודות זכות וציון והכי חשוב 6  



ות להצטרף/מוזמנים
...למשפחת היזמים צעירים            

האזורמנהלת  -לשאלות והצטרפות צרו קשר עם שרי שיפר

 8898934-050 -טלפון
sari@yazamim.org.il


