
 יזמההמדריך המתומצת ליוצר.ת ה

 
 סחתיין! -אז החלטת לצאת מהבית ואשכרה לגרום לחלום שלך לקרות 

 ואנחנו שם. -זה לא כזה קשה כמו שזה נשמע, רק צריך אמונה, קצת עזרה ולא לפחד מהדרך 

 

 

 

 

 

 

 :(in-house) הבשלה -שלב א'  ●

 ניסוח החלום, על מה את.ה חושב.ת? ○

 שנמצא המשך המסמך ): תודה.י לי אח"כ. ב"מחדד"כדאי להיעזר 

, דף פסטיבל מזרקה"וסט ב"עושים את פפוסט באנשי הרשת,  -גיוס שותפים  - במקרה הצורך ○

 אישי, חברים וכו'.

 .יזמהפגישה ראשונה עם השותפים שיהפכו לצוות ה ○

 

  :(out-door) הבניה ותכנון -שלב ב'  ●

 :. מחליטיםאו לבד עם שותפים שהופכים לצוות מפגש ראשון  ○

 , מטרות, יעדים, קהל יעד, איתור שותפויות.חזון

 סדנה וכו'יזמה/אירוע/ל שם ○

 וחלוקת אחריות על המשימות לפי תחומי אחריות.לפי השלבים  יזמהמשימות הבניית כל  ○

 לתכנן מה צריך לפי התוכן, הזמנים וכו'. לוגיסטיקהליצור אקסל במקרה הצורך.  ○

 )מצורפת טבלה לדוגמא(

  רכישת/השאלת ציוד. -אם יש צורך  ○

 ?מאיפה

 יניקכלבו ■

 עושים את פסטיבל מזרקה"" ■

 פוסטים בקבוצות ובעמוד האישי ■

 קשרים אישיים ■

 ונים במקרה הצורך.ק ■

 היזמה.כדי להבין את עלות , יזמהבטבלת תקציב לפרוט את עלויות ה –עלויות  ○

 ? רעש וכו'.... להתייעץ עם הרשת.באישור מהעירייההאם יש צורך  ○

 

  :יציאה לעולם -שלב ג'  ●

 ספרו לכולם שזה קיים! ○

להזמין אנשים, לספר לחברים יכם על – היזמה תופיע בליינאפ הפסטיבל, אבל מעבר לזה

 .שהדבר הנפלא הזה קורה

יפיצו את זה גם הם שדאגו  –... כל אחד!( )להקה, מנחה ?עוד אנשים שיתפתם פעולה עם

 הלאה.

 

 , פירוק.יזמהה: הקמה, ניהול יזמהה -שלב ד'  ●

 .הועד סופ ה, מתחילתיזמהמראש את שלבי הכמה שיותר  לתכנןלנסות ו ○
 בכל שלב.מה קורה 

, חשוב מאוד שיהיה ברור מי אחראי על מה בכל זמן. גם על הפרטים הקטנים של יזמהבמהלך ה ○
 זמנים.

 אם אתם צוות, תכננו מראש מי עושה מה מתי, קשה  ○
 

 : יזמהסגירת וסיכום ה -שלב ה'  ●

 ערב סיכום )לרשום מסקנות, שימור שיפור וכו'( וחגיגה! ○

 שידעו איזה פלא יצרנו פה ): תמונות, סרטונים וכו'. –פוסט סיכום שיגיע לכמה שיותר אנשים  ○

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 המחדד
 אליו.פלטפורמה לחידוד הרעיון והחלום, רגע לפני שמזמינים אנשים 

 ___________________________________________קונספט:

 

 ______________________________________________מקום:

 

 :יזמהמטרות ה

 

_____________________________________________________ 

 

 :היזמהספר.י קצת על 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________ 

 


