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  נקודות למסיימים שנה א אשר עולים לשנים ב או ג) 6: הנחיית קבוצות יזמים צעירים (2 מסלול
  

רגון יזמים צעירים והחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה מקיים שיתוף פעולה מוצלח מזה שנים רבות. סטודנטים א

מהחוג מנחים קבוצות של בני נוער ותורמים להם מהידע האקדמי שצברו במהלך הלימודים. כמו כן, מלמדים אותם 
פקידים, גיבוש קבוצה, מנהיגות, בחירת מוצר ייחודי, שיווק, להקים חברה עסקית בתהליך הכולל בין השאר: מינוי בעלי ת

מכירת המוצר והשתתפות בתחרויות. הדגש הוא בהתנסות של הסטודנטים בניהול וארגון קבוצה במסגרת התוכנית 
  "יזמים צעירים עושים עסקים". 

       
  מי מפעיל את התוכנית?           

  
חבר בארגון הגג הבינלאומי  )וחברה לתועלת הציבור (ארגון ללא מטרות רווח חל"צ"יזמים צעירים ישראל" הוא ארגון 

  .  Junior achievement– young enterprise Europe - וחבר בארגון האירופי   junior achievement worldwideבארה"ב 
חברים  בנוסף ,הטכנולוגיות של המדען הראשי רינה פרידור לשעבר מייסדת החממות עו"ד -חבר דירקטוריון הארגוןיו"ר 

  קדמיה. בדירקטוריון ובמועצה המייעצת בכירי הקהילה העסקית, מערכת החינוך והא
  

  מהות התוכנית:           
  

 תלמידים שהביעו נכונות להשתתף בתוכנית. 25 -15של  עסקיות מיני חברותבבתי ספר בכל רחבי הארץ מוקמות 
לי הם בוחרים וממנים בעעסקיים וסטו' ממוסדות אקדמים שונים.  יםמנח, מורה מטעם בית הספרבהדרכתם של 

תפקידים, לומדים ומתנסים בניהול, גיוס הון, בחירת מוצר או שירות, הכנת תוכנית עסקית וביצוע סקר שוק. כמו כן הם 
  .  והשתתפות בתחרויות שונות ומכירהצור, שיווק תהליכי יימתנסים ב

אחריות,  דגש מיוחד ניתן למערכת קבלת ההחלטות, איכות הניהול, עצמאות בעבודה, יצירתיות, קבלה וחלוקה של
פה בעברית ובאנגלית ובניית מערך תמיכה ושיתופי - עבודת צוות, יושרה, אתיקה ואמינות, יכולת פרזנטציה בכתב ובעל

  פעולה
  

  שלבי התכנית:           
  

היכרות ובניית החברה, בחירת מוצר ורעיון עסקי, בדיקת התכנות כלכלית וגיבוש רעיון, מינוי בעלי תפקידים, גיוס הון, 
, השתתפות  בירידים בתחרויות פעילות, דו"ח כספי והפקת לקחים עילות עסקית, שיווק ומכירות, ירידי מוצרים, סיכוםפ

כל משתתף בעל מניה בחברה  קבוצות נבחרות מייצגות  את ישראל באירועים בינלאומיים מדי שנה. אזוריות וארציות.
  בסוף השנה מתבצעת חלוקת רווחים.ו
  

  
  שאלות ותשובות נפוצות

  
  מדוע כדאי להשתת	 בתוכנית?           

  
רכה והנחיית קבוצת בני נוער , הדמיני פרוייקטבמסלול יזמים צעירים של החוג לשירותי אנוש תוכלו לצבור ניסיון בניהול 

עם עולם  ת. תזכו להיכרות ראשוניתחשיפה לארגונים מובילים ופיתוח יכולות בינאישיו לצד יועצים עסקיים ו/או מורים
העסקים, לתרום מהידע שצברתם בחוג ולהיות שותפים לחינוך הדור הבא. כמו כן, תחזקו את הקורות חיים שלכם, 

  שטח הלכה למעשה.עבודה ב - תשפרו יכולות אישיות, תעבדו מול יצרנים וחברות עסקיות ותשברו שגרה
  
  

  היכ� מבצעי� את ההנחייה?           
  

 , עמקים(צפון, גליל, אזור חיפה והסביבה בבתי ספר בכל רחבי הארץהתוכנית "יזמים צעירים עושים עסקים" מתקיימת 
מגזר ערבי, חינוך ממלכתי, דתי, מיוחד, עולים, מגוון בתי ספר בעלי מאפיינים שונים משתתפים: מגזר יהודי, בועוד) ו

  מתנ"סים ועוד. הסטודנט משובץ בבית ספר על פי אזור מגוריו, העדפותיו והתאמה לבית הספר.
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  באילו ימי�/שעות נפגשי� ע� הקבוצה?           
  

מיקום, יום ושעה נקבעים הנחיית הקבוצה הינה הנחייה שבועית בבית הספר אחת לשבוע למשך שעתיים (כולל נסיעות). 
  בתיאום עם הסטודנט ובהתאם למערכת הלימודים שלו. מדובר ביום קבוע לכל אורך השנה, לרב שעות הצהריים.

  
  

  כמה זמ� נמשכת ההנחייה?           
  

  יוני.מאי/אוקטובר עד ספטמבר/הפעילות נמשכת לאורך שנת לימודים אחת. מתחילים את ההנחייה מ
  
  

  א� יש קורס נלווה/סמינריו� להגשה?ה           
  

אין קורס נלווה לסמינר מעשי יזמים צעירים. זהו סימנריון מעשי בשטח בו על הסטודנט להגיע לבית הספר פעם בשבוע 
נט עבר דוהחוייה והתהליך שהסט את. בסוף סמסטר ב' על הסטודנט להגיש עבודה המסכמת יברסיטהולא לקורס באונ

  עם הקבוצה.
  
  

  ?הכשרה לתפקידהא� יש הא� צרי� ניסיו� בהדרכה? ו           
  

ינו הכרחי. אנו מחפשים סטודנטים שיכולים להוביל פרוייקט וקבוצה ובעלי יכולת להעביר אניסיון בהדרכה הוא יתרון אך 
  :י שיעור לקבוצה. בנוסף לכך יש הכשרה מקיפה לסטודנטים על מנת שיצליחו בתפקיד. ההכשרה כוללתכתכנים/מער

קבלת מידע והסבר לכל אורך הפעילות  –השתלמויות)  7השתלמויות פעם בחודש לכל הסטודנטים (סה"כ  .1
 השוטפת.

 .קבלת חוברת הנחייה מפורטת בעלת תכני שיעור ורעיונות להפעלות שונות .2
 ייעוץ וליווי לאורך השנה.פגישת משוב  -ליווי מקצועי מטעם יזמים צעירים .3
  ח בתחומים שונים לעזרת הסטודנטים.הרצאות אור .4

  
  הא� הסטו' מנחה לבד?           

  
בהגדרת התפקיד הסטודנט הינו מוביל ומנהל הקבוצה אך אינו מנחה את הקבוצה לבד. לצד הסטודנט מלווה מורה 

   מטעם בית הספר ו/או יועץ עסקי מתנדב מטעם התעשייה.
  

  מה קורה בתקופת מבחני�?           
  
נטים בזמן תקופת מבחנים. ניתן להיעדר פעם אחת בסמסטר ממפגש עם הקבוצה בתיאום ודשנה התחשבות בסטי

  יזמים צעירים.המראש עם המורה מטעם בית הספר ורכזת 
  

  –והחשוב ביותר 
  כל משתתף  מקבל  הזדמנות נדירה וחד פעמית  להתנסות אמיתית בעולם העסקים

חשיפה לעולם היזמות, תוך  פיתוח כישורי חיים להתמודדות בעולם האמיתי: אחריות  מנהיגות, יצירתיות שתוף פעולה 
ח זמנים אישי וקבוצתי,  מיומנויות  פרזנטציה ועמידה מול קהל , ועבודת צוות. רכישת מיומנויות מגוונות כגון: ניהול לו

  ועוד.....מיומנויות בניהול כספים וקבלת החלטות 
  

  ./ןאני לרשותכם שאלהבכל 
8898934-050   @yazamim.org.il.schiffersari 

  
  בברכה ובהצלחה

  מנהלת אזור חיפה -שרי שיפר
  עירים ישראליזמים צ


