
יוזמה ויזמות חברתית  

 טריא, עת-מכון דו–יניב קוממי  .



עת  -מכון דו

  מחקרי עומק יישומיים

תכנון ויישום חברתי  , יעוץ

 תוכניות צעירים

החברתיתהעשייהאתלחזקמטרהמתוך2007בהוקםהמכון

אסטרטגיותשלוהטמעהפיתוחבאמצעות,והאזרחית

.חברתיתלהשפעהאפקטיביותופרקטיקות



לקוחות ופרויקטים לדוגמא  



אנתרופולוג חברתי •

יישומי  

שנה בתחום  20-כ•

,  אלון)העשייה החברתית 

JVP ,קסטרו.)

חוקר צעירים יישומי  •

פיתוח וניהול תוכנית •

צעירים

תכנון אסטרטגי•



!?יזמות עכשיו נו(י)ללמה 

זיהוי הזדמנויות  
ומימושן באופן 

מוצלח

התהליך שמניע 
את עולמנו 

האישי והחברתי



..." לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא"–יזמות 

'נגיעות' מאמאנט  קטמון 



עכשיו זמן חברתי  ... מבט על התקופה 



. ת
עכשווית  

שנייה  . ת
. ת

ראשונה  

מדינה 
מדינה 

מדינה 

חברה

כלכלה כלכלה

מקרו -התקופה החברתית 

IT’S ALL ABOUT THE POWER



מיקרו-התקופה החברתית 



בתקופה החברתית המורכבת יזמות זה  המפתח  -סיכום עד כאן 

להצלחה 

יזמות היא הדרך לעוף עם רגליים על הקרקע  

אתם כבר  

עושים 

!ויוזמים 
המציאות  

מאתגרת  
...



:העקרונות הבסיסיים של היזמות החברתית 

היזם1.

המחשבה2.

הלימוד3.

הדרך  4.



החברתי–מית/של היזם' הטיפוס האידיאלי'

?ן/מזהים את עצמכם



חשיבה
מהסוף

...להתחלה



מיפוי מכוון התערבות

יזמות כתהליך רב ממדי מרובה משותפים

יזמות תהליך רב ממדי מרובה משותפים



מהו מיזם  -יישור קו בקטנה  

הביטוי  
הארגוני

והניהולי של  
החזון הרעיוני

הפעלה  מנגנון 
הצורה  -

והמסגרת  
באמצעותה  

מתבצע  
היישום בפועל

תהליך תחום  
בזמן ומוכוון  

שסופו תוצאה
הטוב הוא 

מיסוד 



מיקוד
סוף מעשה במחשבה תחילה-רעיון  •

פתיחה
מיפוי מכוון התערבות  –למידה ופיתוח •

מיקוד  
תוכנית עבודה –מיזם •

העמקה
הפעלה שכלול ופיתוח -ביצוע •

התהליך היזמי ממעוף הציפור



...אלכימיה של חומר ורוח -יזמות 



הממד הרוחני תודעתי  של היזמות  



מקדמי יזמות  ' כלי עבודה'–החומר 

חשיבה  
חזונית

ידע  שותפיות

תוכנית  
עבודה 

משאבים



של  מתקדמיםהעקרונות 

:היזמות החברתית 

פרסונליזציה ומיקוד תוכני1.

בינה פוליטית  2.

ייעוד והצלחה-התוכן 3.

...הדור הבא-יזמות 4.



פרסונליזציה ומיקוד תוכני



בינה פוליטית מקומית 

.iיחסים

.iiשיווק

.iiiשיתופי פעולה

.iv יחסי ציבור



!פשוט בהצלחה ... לתוכנם של דברים 

.iייעוד

.iiחלומות

.iii אישיותיים  )יכולות חיים

(  וחברתיים



הדור הבא  –יזמות 

קהילתיות 

שיתוף ציבור

מפרויקט לפלטפורמה



אחרית דבר 

!' יזמות או למות'


