
על עסקים  '

'  ויזמות



...מתחילים

https://youtu.be/NS8w8n2n-KA


מה הקשר שלנו  

?לעסקים
אתם עוד צעירים אבל כבר יכולים  

!להרוויח כסף בעצמכם

של עסקים  יזמות בהמשך תלמדו על 

. קטנים ותתנסו בתכנון עסק כזה



מה הקשר שלנו  

?לעסקים

oאלו עסקים אתם מכירים?

oמה זה בעצם עסק?

.לבעליוהשגת רווח הפועל לשם ארגון =עסק



מתחלקים לקבוצות

oעסקים קטנים'לרעיונות –' חלק א'.

oלעסקבחירת רעיון –' חלק ב.

o עסקיתבניית תכנית –' גחלק.

o התכנית העסקית       על המלצות –' דחלק

:מהלך הפעילות

.קבוצה אחרתשל 



!יש לי המון רעיונות

אפשריים  רעיונות -' שלב א

לעסקים קטנים

דקות5

פעילות בקבוצות



לעסקבחירת רעיון אחד -'שלב ב

בבחירת עסק יש לקחת בחשבון  

,  קריטריונים כמו הסיכוי להרוויח

.  הסיכון ועוד

דקות3

!  בוחרים רעיון מנצח

פעילות בקבוצות



מתגוררים דלת  , 15בני , ורותםיהלי

.  מול דלת באותו בניין בפתח תקווה

מתכננים לנצל את הקיץ כדי להרוויח 

ים שיכינו  'קצת כסף ולמכור סנדוויצ

.  בעצמם

...תשמעו סיפור



,  לחמים)הם קונים את חומרי הגלם 

בסופר הקרוב  ( ירקות, גבינות וממרחים

מכינים את הכריכים במטבח  , לבית

ויוצאים למרכז  , בביתה של רותם

למכור את  10:00השכונתי בשעה 

(.  10₪-כל כריך ב)הכריכים 

...תשמעו סיפור



...תשמעו סיפור
,  לאחר שבוע שבו המכירות היו חלשות

מתברר להם שמחירי הסופר השכונתי  

שבית הקפה במרכז השכונתי  , גבוהים

,  10₪-של כריך ושתייה ב" דיל"מציע 

ושרוב הלקוחות הפוטנציאליים קונים  

את הכריכים בשעות הבוקר המוקדמות 

(.  9:00עד השעה )



?מהי תכנית עסקית

oלבחון האם לעסק יש סיכוי להרוויח?

o  לבדוק מה נדרש ממני לעשות ומול

?מה אני צריך להתמודד

o לשכנע משקיעים שיתנו את הסכום

הנדרש להקמת עסק

?למה צריך תכנית עסקית

מסמך ניהולי המספק  = תכנית עסקית 

המיזם  /תמונה עתידית כוללת של העסק

,  טכנולוגית, שיווקית: מכל הבחינות 

. ועודתפעולית , כלכלית



...  מלכלכים את הידיים

דקות15

בונים תכנית עסקית–' שלב ג

פעילות בקבוצות



מתחלפים וממליצים המלצות  –' שלב ד

על תכנית עסקית של קבוצה אחרת

דקות10

...  מלכלכים את הידיים

פעילות בקבוצות



?מה היה לנו היום
o  בני נוער יכולים לעבוד כשכירים או

.עצמאיים

o  עסקים עצמאיים נבדלים ברמת

.המורכבות שלהם

o  בהקמת עסק כדאי להכין תכנית

.עסקית

,  רעיון יזמי/בעת בניית תכנית עסקית

.מנוסהמישהו /מומלץ להתייעץ עם מבוגר



ושיתוףסיכום 
...  בחרו שאלה אחת ושתפו

oאיך הרגשתם בלמידה ?

o איזו מסקנה אתם יוצאים מהמפגשעם  ?

oמה הדבר הראשון שתעשו מחר בבוקר?

o הייתם רוצים להעמיקבמה  ?



?חושבים על עסק

סוף מעשה

!במחשבה תחילה

תודה רבה 


