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על עמותת יוזמות עתיד

משהו קטן וטוב 

https://www.10.tv/news/155656


על עמותת יוזמות עתיד

במצב  לאנשים הנמצאים  כרגע הזדמנותמעניקה' יוזמות עתיד'עמותת 

להגשים את , מצב הכלכלי הלפעול לשינוי המעוניינים , כלכלי מורכב 

מקור מניב  שיהווה עבורן , חלומם ולהיות בעלי ובעלות עסק קטן

.  לפרנסה ולגאווה



במישור האישי

תרומה 
לכלכלה  
המקומית  

חיסכון  
למדינה

:  צמצום תשלומי קצבאות

בשנה₪מיליון 60–יזמים 1000

הקלות במס ואגרות  ,  קצבאות)

(שונות

שיפור במצב הכלכלי והאישי•

פיתוח מסוגלות תעסוקתית•

העצמה ופיתוח אישי•

יציאה ממעגל העוני  •

-יזמים 1000: ג"תרומה לתל•

בשנה₪מיליון60

גידול במספר העסקים•

העסקת עובדים נוספים•

מודל חברתי לצמצום העוני•

 השפעות התוכנית



לפיתוחהמשרדשלמשותףמיזם
עמותתעםוהגלילהנגב,הפריפריה

'עתידיוזמות'



היוםלפנינומה?

:  1חלק 

'יוזמות עתיד'היכרות עם עמותת 

המנטורעם תפקיד ( ראשונית)היכרות 

היכרות של חברי הקבוצה

:  2חלק 

(  יולוסאורית שטיינר )כלים באימון אישי : הרצאה



איך הכל התחיל..  ?



 מעטפת התמיכה



עלינו במספרים

יזמים התקבלו לתכנית 2035

מהעסקים פעילים72%כיום 

הכפילו כמות לקוחות87%

₪  5,000בעלי הכנסה גבוהה מ 42%

(בכניסה לתכנית23%לעומת )

₪  5,000–הכנסה חודשית חציונית 

(בכניסה לתכנית₪ 3,000לעומת )



 סוגי עסקים לדוגמא

טיפוח 
ויופי

עיצוב 
ותפירה

תכשיטים
בישול 
ואפייה

גננות

סדנאות 
וחוגים

,  גרפיקה
משרד  
ודפוס

אמנות 
ומוזיקה

מתנות 
ואירועים

רפואה  
משלימה

עסקים בתחילת דרכם

(100,000₪מחזור שנתי עד )עסק זעיר 

מתנהל בין כתלי הבית ועסק  כ"בדר

one person showשל 



מאפייני היזמים

רעיון עסקי מגובש או פעילות עסקית  , עסקיתיוזמה בעלי 

קטנה

רצון לשינוי ויכולת התמדה  , מוטיבציה גבוההבעלי 

מעוניינים בליווי עסקי אך אינם יכולים להרשות זאת לעצמם 

בשוק הפרטי



.רפואה משלימה, ם-קרן אם חד הורית מי.צלמת, ילדים מראש העין8אם לרוית



תהליך ליווי היזמת בעמותה

מיון וסינון

בחינת  
היתכנות  
ובשלות

ניתוח מצב 
כלכלי

כניסה 
לתכנית

הכשרה 
8–עסקית 

מפגשים

תכני עסקית 
וליווי  

(הלוואה)+

תכלול תהליך  
הליווי

וועדה

קורס מבוא

מנטור

מנהלת אזור

מוקד פניות

מאבחן עסקי

בקרה



 המנטורינג"–מבנה ליווי"

פגישה מידי שבוע–( היכרות ובניית תכנית עבודה)מפגשים ראשונים 3

פגישה מידי שבועיים   –מפגשי עבודה 4

? מפגשים נוספים7-האם ממשיכים ל–סיכום ביניים 

סיכום תהליך וקבלת –במידה ולא 

עסק חדש לליווי נוסף

מפגשים  7-ממשיכים ל–במידה וכן 

נוספים בסופם מחליטים האם להמשיך



מהו מנטור

ליווי מקצועי, נסיון, ידע–חניכה 

העצמה, תמיכה, הקשבה–" להיות שם"

שיפור, עשייה, תכנון–שותפות 



 1כוכב הים

.מרימה משהו וזורקת אותו לים, ולפתע ראה ילדה מתכופפת, אדם טייל לאורך חוף ים

.ים חי ומשליכה אותו חזרה לים-ראה שהיא מרימה כוכב, כשהתקרב

"?מה את עושה: "הוא שאל אותה

".ים ומחזירה אותם לים-אני מרימה כוכבי: "היא הרימה את מבטה וענתה

"?אבל למה, אני רואה", אמר" ,כן"

,  אם לא אחזיר אותם הם יישארו על החול. ומחזירה כוכבי ים לים, אני באה הנה בכל יום"

.וימותו

https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc
https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc


 2כוכב הים

כוכבי הים מתים על החופים בכל רחבי  , הרי את רק ילדה קטנה, חבל על המאמץ שלך"

".אין סיכוי שתוכלי ולפתור את הבעיה הזו.העולם

ים והשליכה  -הרימה כוכב, ולאחר מכן הסתובבה, היא הרימה אליו את עיניה בחשדנות

.אותו לים

הים הזה דווקא -את הבעיה של כוכב: "חייכה ואמרה, ואז הצביעה לעבר הכוכב

".פתרתי

https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc
https://www.youtube.com/watch?v=mOIB6Fa2vPc


?מי אני
שניות60ב 

קריירה

משפחה
תחביבים

למה חשוב לי להתנדב ומדוע ביוזמות עתיד



 יוזמות עתיד–מי אני
ארגוניתרשים 

לית  "מנכ

ודיגיטלשיווק 

דיגיטל

צ"יח

פורטל

מתאמת פעילות  
דיגיטל

פרסום

,  מנהלת פיתוח הדרכה
מתנדבים וידע

רכזת 

מתנדבים  

רכז הכשרות  
מתנדבים

מנחים להכשרות  

יזמיות ומתנדבים

ניהול ידע ומערכות  
מידע

מנהלת פעילות  
ארצית  

מנהל אזור דרום מנהל אזור מרכז מנהלת אזור צפון

מומחים
מאבחנים  

עסקיים
ראשי צוותים

מנטורים

רכזי אזור  

מנהלת אזור  
ירושלים

מנהלת שיתופי  
פעולה

רכז מוקד פניות 

מראיינים 

רכז לוגיסטי

גיוס משאבים בקרה וכלכלה
מזכירת העמותה

כיבוד קל והפקות דפוס להכשרות

מקומות להכשרות ולמפגשים

...עיצוב, צ"יח, פרסום

מתנדבים400-למעלה מ



?מי אני
שניות60ב 

קריירה

משפחה
תחביבים

למה חשוב לי להתנדב ומדוע ביוזמות עתיד



 ליווי מקצועי  , ניסיון, ידע -חניכה

"העצמה, תמיכה, הקשבה–" להיות שם

 שיפור  , עשייה, תכנון-שותפות

7.11.2018–2מפגש 



היוםלפנינומה?

:  1חלק 

הנגב  , המשרד לפיתוח הפריפריה, יניב שטרן: דברי פתיחה

והגליל

מבנה הליווי

היכרות וקביעת מטרות

:  2חלק 

(  טל שפיר)שיווק אסטרטגי : הרצאה



https://www.youtube.com/watch?v=J0TfS83foUM
https://www.youtube.com/watch?v=J0TfS83foUM


מסלולי שיבוץ יזם למנטור

מפגשים  8לאחר קורס מבוא -מסלול רגיל

או העסק  /היזם ו-במסלול מהיר

בשלים יותר ולכן נמצא כי אינם זקוקים 

ליווימיידלקורס ומתחילים 

ליווי  תחליתלאחר –שיבוץ מחדש 

חדשלמנטורהוחלט על שיבוץ 



אחת על אחת-מבנה מפגש

(העצמה)שיתוף הדדי -' דק10

,  דיון על משימות קודמות–' דק10

הצלחות וקשיים שעלו

לפי  ) דיון בנושא מרכזי –'דק15

(המתווה 

יישום הנושא בעסק-' דק15

כולל  )סיכום והגדרת משימות -' דק10
(במערכת



 ליווי קבוצתי  -מבנה מפגש

(העצמה)שיתוף -' דק20

נושא מרכזי-' דק20

הפסקה-' דק10

(?בזוגות) יישום הנושא בעסק -כשעה 

סיכום והגדרת משימות-' דק10



עם מה היא מגיעה?

ראשוניאיבחוןמעמד –שיעורי בית 

ראשוניאיבחון–העסק + משק בית –היתכנות עסקית 

חוות דעת מנחה קורס

(מטלת סיום הקורס)מצגת המסכמת את עיקרי העסק 

תיאור העסק

השירותים

(מספרית)יעדי מכירה 

(צעדים ופעולות לקידום)יעדי פיתוח 



מבנה הליווי

היכרות

ניתוח שיווקי

התנהלות פיננסית+ ניתוח פיננסי 

פעילות שיווקית

ניהול עצמי



תרגיל

??איך מסדרים

טבלת 
מפגשים

נושאים 
לטיפול



?איך ידעו

עונה על 
פותר  ? צורך

?בעיה

?איך ידעו

הקמת עסק 
רשמי

,  אמונה בעצמי
, ניהול זמן

סדר וארגון

,  תמחור
מעקב

מוקדים6עבודה מעגלית סביב 

שיווק ומכירות

שירות/המוצר

קהל היעד

הרשויות

היזמת, המנוע

הכסף 
(פיננסי)

בכל פגישה עובדים במקביל!

להיות  -העסק חי, גם מתכננים וגם עושים

. בעשייה

 מדובר בתהליך, עכשיוהכלאי אפשר

 (במנטור, ביזמת, בעסק.. )תלויהכלבסוף



  פגישת היכרות
קביעת מטרות



.ב "לבית הספר למנהל ציבורי בארה, יום אחד הוזמן מרצה זקן להרצאה בנושא תכנון זמן יעיל

"...  אנו עומדים לערוך ניסוי: "המרצה אמר

לאחר  . מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו

,  אחת אחת, והניחן בעדינות, כל אחת בגודל של כדור טניס, מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים

. בתוך המכל

הרים המרצה את מבטו באיטיות  , כאשר התמלא המכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת

". אכן"כולם השיבו " ?האם המכל מלא": ושאל

ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני  " ?האמנם:"המרצה המתין מספר שניות ושאל 

.  חצץ

האבנים הגדולות



אבני החצץ  . בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המכל

שוב הרים המרצה. הסתננו בין האבנים הגדולות עד שירדו לתחתית המכל

"  ?האם המכל מלא": הזקן את מבטו ושאל את הקהל

."  כנראה שלא"אחד מהם השיב . עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו

והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא, חזר והתכופף. השיב המרצה" נכון"

החול מילא את החלל בין. בתשומת לב שפך את החול אל תוך המיכל. בחול ים

האם המיכל": פעם נוספת שאל המרצה את תלמידיו. האבנים הגדולות ובין החצץ

"  ?מלא

 2האבנים הגדולות



!"  לא: "הפעם ללא היסוס ובמקהלה השיבו התלמידים המחוננים

הוא נטל, וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה. השיב להם המרצה הזקן" נכון"

.  את כד המים שעמד על השולחן ומילא בהם את המכל עד לשפתו

איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד  : "המרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל

:  השיב אחד הנועזים והזריזים שבין מאזיניו, בחושבו על נושא ההרצאה" ?מניסוי זה

אם באמת , אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש ומלא התחייבויות"

". מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד משימות ומטלות

 3האבנים הגדולות



, אם לא מכניסים קודם את האבנים הגדולות: האמת הגדולה היא זו". השיב המרצה הזקן, !"לא"

." לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך

? המשפחה? הבריאות? מהן האבנים הגדולות בחייכם: "הזקן התבונן בשומעיו ואמר

? להילחם למען מטרה נעלה

לא יישאר לנו  זמן להשיג את הדברים החשובים  , (החול, החצץ)אם ניתן עדיפות לדברים הקטנים 

.  באמת

.בתנועת יד ידידותית בירך המרצה את מאזיניו ויצא באיטיות מן האולם

 4האבנים הגדולות



כוח לאחריםלקדם ולהעניק 

, במיומנויות, בידעלצייד אותם 

בהזדמנויות ובתמיכה  , בכלים

כדי להתפתח  הדרושים להם 

.ולהיות יעילים יותר

:ובקיצור

גישה אימונית



 קדומותככל האפשר מדעות נקי בוא

היה מודע לכך שיש לך כאלה...

 שאילת שאלות ,שיקוף, אמפטיתהקשבה

מקדמות

 משותפתהצבת מטרות

 לצורךבהתאם ועדכון בקרת ביצוע

 נקי"להיות מנטור  "



".כן כן נכון מאוד"-פנים העמדת , התעלמות1.

.  לשמוע רק חלקים מהשיחה-סלקטיבית הקשבה 2.

הקשבה עם המון אנרגיה אבל עם -הקשבה דרוכה 3.
.משיבאני מקשיב וחושב תוך כדי מה אני , השלכות לעצמי

המקשיב  . הקשבה המכוונת להבנה-הקשבה אמפתית 4.
הקשבה תוך ניתוק מההשלכות  . מבקש להבין תחילה באמת

.אלי

 (רמות 4) הקשבה



התחלקו לזוגות1.

כל אחד יספר בתורו על2.

הזדמנות שקיבלתי בחיים

אין לעצור אותו באמצע  . לו עד שסיים את דבריוהקשב . 3
...(לחכות שינשום! )הסיפור

..."אז הבנתי ש: "מה שמעתשקף . 4

.."?מדויק? זה נכון: "שאל לדעתו. 5

.למה זקוק ממךשאל . 6

תרגול הקשבה



קביעת מטרות



 מיקסום ביצועים= אימון

GOAL

מטרה

REALITY

מציאות

OPTIONS

אפשרויות

WAY FORWARDS

הצעדים הבאים

o  מה אתה רוצה
להשיג בטווח הקצר  

מהי  )הארוך / 
?  (התוצאה הסופית

oמתי? כמה  ?

oמדוע זה חשוב לך  ?
o  איך תדע שהגעת

?  למטרה
oאיך תמדוד  ?
o  מה ייחשב הצלחה

?  מבחינתך
o  מה מטרת התהליך

המרכזית  
?מבחינתך



 מיקסום ביצועים= אימון

GOAL

מטרה

REALITY

מציאות

OPTIONS

אפשרויות

WAY FORWARDS

הצעדים הבאים

o תאר את
הסיטואציה 

מה  קורה  : הנוכחית
על  / על מי ? עכשיו

מי ? מה זה משפיע
?  מעורב

o  מה עשית בעניין
בעבר ומה היו 

?  התוצאות
o  השתמש בשאלות

פתוחות שסוקרות  
את המצב מכל  

,  מתי, מה: הכיוונים
, איך, מי, איפה
?מדוע



 מיקסום ביצועים= אימון

GOAL

מטרה

REALITY

מציאות

OPTIONS

אפשרויות

WAY FORWARDS

הצעדים הבאים

o  מה האפשרויות
?העומדות בפניך

o  מה הם היתרונות
והחסרונות של

oכל אפשרות?
oמה אתה  ? מה עוד

?...אומר על
o מה עלול לעכב

אותך בהשגת

?  המטרה
oמי יכול לסייע לך?
o איזה אפשרות הכי

?  לדעתךמתאימה



 מיקסום ביצועים= אימון

GOAL

מטרה

REALITY

מציאות

OPTIONS

אפשרויות

WAY FORWARDS

הצעדים הבאים

o מה הצעדים
?הבאים

oמה הפעולות
?הנדרשות

o  מה המשאבים
?הנדרשים

o  מה הם לוחות
הזמנים אליהם  
?תוכל להתחייב

o  כיצד תעקוב אחר
? ההתקדמות שלך

איך תדע  
?  שהצלחת

o  מה המשאבים
שעומדים 

מה אתה  ? לרשותך
?  צריך ממני

oגילית  / מה למדת
?על עצמך היום

o  מה תיקח לקדם
?עד הפעם הבאה 



 מיקסום ביצועים= אימון

GOAL

מטרה

REALITY

מציאות

OPTIONS

אפשרויות

WAY FORWARDS

הצעדים הבאים

o  מה אתה רוצה
להשיג בטווח הקצר  

מהי  )הארוך / 
?  (התוצאה הסופית

oמתי? כמה  ?

oמדוע זה חשוב לך  ?
o  איך תדע שהגעת

?  למטרה
oאיך תמדוד  ?
o  מה ייחשב הצלחה

?  מבחינתך
o  מה מטרת התהליך

המרכזית  
?מבחינתך

o תאר את
הסיטואציה 

מה  קורה  : הנוכחית
על  / על מי ? עכשיו

מי ? מה זה משפיע
?  מעורב

o  מה עשית בעניין
בעבר ומה היו 

?  התוצאות
o  השתמש בשאלות

פתוחות שסוקרות  
את המצב מכל  

,  מתי, מה: הכיוונים
, איך, מי, איפה
?מדוע

o  מה האפשרויות
?העומדות בפניך

o  מה הם היתרונות
והחסרונות של

oכל אפשרות?
oמה אתה  ? מה עוד

?...אומר על
o מה עלול לעכב

אותך בהשגת

?  המטרה
oמי יכול לסייע לך?
o איזה אפשרות הכי

?  לדעתךמתאימה

o מה הצעדים
?הבאים

oמה הפעולות
?הנדרשות

o  מה המשאבים
?הנדרשים

o  מה הם לוחות
הזמנים אליהם  
?תוכל להתחייב

o  כיצד תעקוב אחר
? ההתקדמות שלך

איך תדע  
?  שהצלחת

o  מה המשאבים
שעומדים 

מה אתה  ? לרשותך
?  צריך ממני

oגילית  / מה למדת
?על עצמך היום

o  מה תיקח לקדם
?עד הפעם הבאה 



הגדרת מטרות

.למדוד התקדמות והצלחותדרך 

.נוספותלהצלחות הצלחה היא המניע החזק ביותר 

.וייאוש מאידך, למנוע תקיעות מחדכדי -ניסוח נכון 



:SMARTעיקרון 

Simpleפשוטה                         

Measurableמדידה      

Achievableהשגה              בת 

Relevantרלוונטית למתאמן   

Timedבזמן                 תחומה 

הגדרת מטרות



שאלות שיעזרו בקביעת מטרות

מתי? כמה? מה התוצאות בסוף התהליך?

איך יעזור? מה זה יתן?

איך תדעי שהגעת למטרה?

מה זה ידרוש? כמה זה יהיה קשה?



היוזמות שלי לקידום העסק

עץ משימות

תוצאה  תיאור המשימה#
רצויה

ז''לובשיתוף
התחלה

ז''לו
סיום

הערות



 ליווי מקצועי  , ניסיון, ידע -חניכה

"העצמה, תמיכה, הקשבה–" להיות שם

 שיפור  , עשייה, תכנון-שותפות

14.11.2018–3מפגש 



היוםלפנינומה?

:   1חלק 

התעמקות בנושאי הליווי 

?כשדברים לא זזים

: 2חלק 

( ישי קורן)שיווק דיגיטלי : הרצאה







מבנה הליווי

היכרות

ניתוח שיווקי

התנהלות פיננסית+ ניתוח פיננסי 

פעילות שיווקית

ניהול עצמי



ניטראלי-מיקום

(קשר, אמון) לספר על עצמי –שיתוף

? מתי: מפגשים? מה אני בשבילך: ציפיות–תיאום 

?מה החוקים ואיך נתנהל: מחויבות

תיאור ראשוני של היזמת את העסק–מיפוי 

ראשונה למפגש הבאמשימה

?ואיך מרגישה–סיכום 

 היכרות-פגישה ראשונה



ספקים, מתחרים, בעלת העסק, המוצר: העסקניתוח 

חוזקות

(לקוחות סקר )הלקוח הגדרת 

לעסקתימצות המשמעות הכי מתאימה –" סלוגן"היצירת 

הצגת העסק במעגלים קרובים: גיוס לקוחות ראשוני

פגישות הניתוח השיווקי



o היזמת= העסק.

oאיך ננצל חוזקות העסק .

oנעזר, נלמד, במה שאנחנו פחות חזקים..

למה חוזקות?



?את חזקהבמה 

.מאושרתתקופה 

?חברים או משפחה יגידו עלייךמה 

.נכונההחלטה 

.הצלחה

זיהוי חוזקות



 עבודה לראיין אחד ' דק10לכל זוג –לזוגות התחלקו

את השנייה  

 של השני ולהיפךחוזקותמציג האחד

איך  ? מה זה אמר עלייך? מה זה הוציא ממך? איך אתה היית שם? מה היה שם? זה אומרמה : שאלות מנחות

. ה היית באותו רגע/את

תרגול-זיהוי חוזקות



 ויצירת דרך נוחה לרישום–הכנסות

 ויצירת דרך נוחה לרישום–הוצאות

נקודת איזון

תמחור והמחרה

פגישת הניתוח הכספי



(הכנסות והוצאות)בנית תכנית עבודה מותאמת  

?מתי השיאים שלי-עבודה שנתי גאנט

..פלייר, כרטיס ביקור–אביזרי שיווק 

ובחירת פלטפורמות, יצירת תוכן מתמשך–שיווק דיגיטלי 

...באותו אזור\פונים לאותו קהל–שתופי פעולה 

פגישות הפעילות השיווקית



מעצבת גרפית

ספרית כלבים

ספרית

מטפלת ברפלקסולוגיה

בישול ביתי

תכשיטנית

בעלת מעון לפעוטות

תרגול-שיתופי פעולה 



אותה קהילה -אזור

חלוקת משאבים–יעד קהל 

צלם, איפור, ספרית–ואחריי לפניי 

חוברת מתכונים  –סינרגיה 

שיתופי פעולה



...סדר יום, יומן–זמן ניהול 

טבלת משימות

פעילותוניתוח מעקב 

פגישות ניהול עצמי



 ניהול תכנית עבודה–

תחומי תוצאה

לוגיסטיקהפ"מו/לימודשיווקכספיםאנשים

פגישה עם מובילת דעה 
בתחום

על לייקים100הכרת ההכנסות שלי
פוסט

הכרת מספר  
הלקוחות באזור

חלוקת זמן נכונה

הוואטסאפקבלת רשימת
.... של

צמצום זמן  ידע בכתיבת תוכןבכנסדוכןצמצום עלות למוצר
העבודה על כל 

מוצר

ידע על פעילות  
מתחרים

:דוגמא-טבלת תחומי תוצאה



הערותסיוםז''לוהתחלהז''לובשיתוףהמשימהתיאורתוצאה רצויה#

לבדוק מהיוםשבועמחרלבדיומן חודשיקנייתהכרת ההכנסות שלי1
אפשרות  

לדיגיטציה

יומי של רישום
הלקוחות והעלות  

שגביתי

יש עניין האם1.12.201831.12.2018לבד
?  של עונתיות

האם החודש 
?מייצג

ההכנסות סיכום
שלי בחודש 

ופילוח מוצרים  
והכנסות

מפגש  המנטור
שיתקיים ביום  

3.1.2019

ניהול תכנית עבודה-
ניהול פרויקט

:דוגמא-ניהול פרויקט/ טבלת ניהול משימות



את כרטיס הביקורלתקן 

לירידים כמבקרתלצאת 

לא שגרתיים  במקמותכולל -אפשרות לעשות תערוכות לבדוק 

(חדרי המתנה במרפאות לדוגמא)

לעבוד על אתר אינטרנטלהתחיל 

 סיכום פגישה( איך לא כותבים)–דוגמה



תרגיל

עיזרו למנטור וליזם שלו  

למלא סיכום פגישה  



לא נעים לה לפנות  אבל טוענת כי , לקוחות חדשים5קיבלה משימה לפנות ל -1

.ושלא מכירה הרבה אנשים חוץ מהמשפחה הקרובה, למכריה

קשה לקבוע איתה כי כל פעם  . ולא זכרה אותהמאוד עמוסה לא הגיעה לפגישה כי -2

.קורה משהו

בין שתי חברות עם הצעות  מתלבטתכי , קיבלה הלוואה אך לא קנתה את הציוד-3

.כרגע לא יכולה להציע שרותים חדשים ללקוחותיה. דומות

,  לא בטוחה למה היתה בדיוק הכוונה, לא מבצעת את המטלות שהחלטנו שתעשה-4

.ומעדיפה לעשות יחד

אומרת שהבן שלה יעזור  , מעוניינת לנהל את חשבון הפייסבוק שלה בעצמה-5

...הבן היה עסוק, לאחר שבועיים עדיין אין חשבון פייסבוק. וילמד אותה הכל

כשדברים לא מתקדמים–תרגיל



X חוסר רצינות/ עשייה אי

X בטחוןחוסר

X ידעחוסר

X התארגנות וניהול זמןבעיית

X תקציבבעיית

 כשדברים לא מתקדמים–

"על מה זה יושב"



(ומה יחד, מה יכולה לבד)לשלבים משימהלפרק

..(מכרים, ספקים, מול לקוחות)תסריטי שיחה לבנות 

(בחירת ציוד, חלוקת כרטיס ביקור, שיחה ראשונה)יחדלעשות

(התנהלות, לגבי רכישת ציוד)יחד עם גורמים מנוסים להתייעץ

הצלחות קטנות וגדולותלחזק 

בקשרלהיות 

 דרכים -כשדברים לא מתקדמים
לפתרון



 ליווי מקצועי  , ניסיון, ידע -חניכה

"העצמה, תמיכה, הקשבה–" להיות שם

 שיפור  , עשייה, תכנון-שותפות

21.11.2018–4מפגש 



היוםלפנינומה?

:  1חלק 

יוצאים לדרך–תרגיל התנסות 

?כשדברים לא זזים

"....  היום שאחרי"איך נראה 

: 2חלק 

(  קטיה שץ)פיננסי : הרצאה



היזמתאתשאל



לדרךיוצאות:התנסות

נתחו את המקרה שלפניכם

וחולשות של היזמתחוזקות

צעדים אופרטיביים ראשונים לעשייה



תהליך ליווי היזמת בעמותה

מיון וסינון

בחינת  
היתכנות  
ובשלות

ניתוח מצב 
כלכלי

כניסה 
לתכנית

הכשרה 
8–עסקית 

מפגשים

תכני עסקית 
וליווי  

(הלוואה)+

תכלול תהליך  
הליווי

וועדה

קורס מבוא

מנטור

מנהלת אזור

מוקד פניות

מאבחן עסקי

בקרה



שיבוץ 
פתרון בעיות
סיום תהליך

מנהלת  
אזור

קשר ויעוץ
פלטפורמה למנטורים

ראש  
צוות

מנטור

עדכון 
חודשי

סיכום  
פגישה

הככ

ממשקים



תפקיד מנהלת האזור

גיוס יזמיות

סינון ובחינת התאמה

שיבוץ בפועל למנטור והתנעת תהליך ליווי

סיוע ופיקוח על התהליך עד סיומו: תכלול תהליך הליווי



נעשים על סמך שקלול פרמטרים

יזמת  " קיט"מקבלים 

שיבוצים



שיבוץ 
פתרון בעיות
סיום תהליך

מנהלת  
אזור

קשר ויעוץ
פלטפורמה למנטורים

ראש  
צוות

מנטור

עדכון 
חודשי

סיכום  
פגישה

הככ

ממשקים



קשר שוטף שיתוף ויעוץ 

חלק מקבוצת מנטורים ושימוש בידע המצטבר

להכרות עם התהליךסיכומי פגישה 

באיתור מומחיםסיוע 

העלאת צרכי הדרכה

וליווי חדש, סיום תהליך\החלפת

עבודה מול ראש צוות



שיבוץ 
פתרון בעיות
סיום תהליך

מנהלת  
אזור

קשר ויעוץ
פלטפורמה למנטורים

ראש  
צוות

מנטור

עדכון 
חודשי

סיכום  
פגישה

הככ

ממשקים



למנטורחוברת עבודה . 1

בסלולר  / מילוי סיכומי פגישה דרך אתר . 2

בכל מקרה על היזמת לבדוק את  -סמלי בחינם או בתשלום )באתר הטבות . 3

(מחירהשירות ולקבל הצעות 

(יעלה בקרוב, נמצא בבנייה מחדש)מומחים באתר . 4

(עמותת יוזמות עתיד–המנטוריםקהילת )בפייסבוקהמנטוריםקהילת . 5

הכלים לרשותך

https://yozmotatid.org.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8.pdf
https://www.tfaforms.com/453939
https://yozmotatid.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.facebook.com/groups/1449034988500952/


זכרו שאתם שגרירים  

! לא לוותר–נחישות 

קוד לבוש מכבד

גבולות -כיבוד מרחב אישי 

–מקצועיות ומודל לדוגמא 

אני מספק מה שאני מצפה  

המנטור הוא העמותה




