
 

 

 איזה סוג יזם אתה*? -בחן את עצמך

סכמו את מספרי התשובות שבחרתם וגלו איזה יזמים אתם, מומלץ לעשות 

 את השאלון לעצמכם אבל גם לבני המשפחה וחברים כמובן! 

 כמובן ן*השאלון כתוב בשפת זכר אך מוכוון לכול

 

 קיבלת מכשיר חדש שאתה להוט להפעיל ולא מכיר כלל. מה תעשה? ●

 , אשחק איתו עד שאגלה איך הוא עובד.לא בעיה .1

 אשאל מישהו שיודע איך להפעיל לאותו. .2

 אקרא את חוברת ההפעלה עם כל ההערות אשב בריכוז ובשקט ואפעיל אותו בדייקנות. .3

אני קודם אברר מה המוד בו הוא הכי פחות מזהם או מבזבז אנרגיה ואז אגש למשימת  .4

 ההפעלה.

 

 הפעלה נושאות פרסים באיזו מההפעלות תבחר? הגעת לאירוע חברתי בו יש משימות ●

בדיוק שמעתי אנשים אומרים על הפעלה:"וואי, לא נראה לי שמישהו יצליח את זה". אז  .1

 .הלכתי לשם

 בפעילות שבה נראה לי שגיליתי דרך להשיג נקודות בלי להתאמץ. .2

ניגשים לכל אני קודם כל אעבור בין כל התחנות אתבונן מה קורה בכל אחת איזה אנשים  .3

 אחת ומה הכי מעניין אותי.

 בפעילות שיש בה גם איזה ערך מוסף מעבר לרעש וצלצולים. .4

 

 

 

 



 
 

 

 

 על לשבוע אחד באיזו מבין הדמויות היית בוחר?-לו יכולת להיות גיבור  ●

 סופרמן .1

 איירונמן .2

 ד"ר סטריינג' .3

 קפטן אמריקה .4

 

 איזה סוג של מורה אתה הכי מעריך? ●

 התלמידים שלו.מורה שיודע לכבוש את  .1

 מורה שמוביל את התלמידים שלו לתוצאות. .2

המורה שיודע כל פרט בתחום הדעת שלו ויודע גם במיטב המקצועיות להסביר ולהבהיר כל פרט  .3

 בתחומו.

 מורה שגם רואה את המכלול וגם כל תלמיד כפרט בתוכו. .4

 

בצרות. הוא פונה אליך חבר טוב מספר לך שהסתבך כי עבר על חוק שנראה לו שולי ועכשיו הוא  ●

 מה תעשה?

 לכל בעיה יש פתרון אעשה כל מאמץ למצוא את הדרך להוציא אותו מהצרה. .1

 .אעזור לו למצוא פרצה שתאפשר לו לצאת מזה במינימום נזק .2

 אם העניין בתחום המומחיות שלי אנסה לעזור, אם לא, אבדוק אם יש מומחה שאוכל  .3

 להפנות אליו.       

 החבר, אם הוא עבר על החוק הוא צריך להתוודות ולשלם את המחיר. כמה שאני אוהב את .4

 

 

 

 



 
 

 מה ז'אנר הסרטים המועדף עליך? ●

 מתח ופעולה .1

 שוברי קופות .2

 בלשות ומדע .3

 סרטי איכות .4

 

 עליך להכין תבשיל שלא הכנת מעולם ומגיעים אורחים חשובים לארוחה, איך תכין את התבשיל? ●

 שהבנתי את הפרינציפ ואכין.אסתכל על כמה מתכונים ברשת אוודא  .1
 יש לי חבר שהוא שף הוא כבר יגלה לי את הסוד. .2
 אקח כמה ספרי בישול, אקרא כמה מתכונים אבחר מתכון ואכין אותו בקפידה. .3
 אבדוק אם יש גרסה טבעונית לתבשיל או לפחות כזו שעשויה מירקות אורגניים. .4

 

 במי תבחר? –שעהיש לנו שרביט קסמים שמחזיר אנשים מן המתים לשיחה של  ●

 האחים רייט .1
 רוקפלר .2
 קופרניקוס .3
 נלסון מנדלה .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ארבעה סוגי יזמים:

 

 נקודות: היזם הפורץ 14-8

היזם הרעב לעשיית הבלתי אפשרי, הוא לא רוצה להצליח הוא רוצה לפרוץ. יוזמות מעניינות אותו אם  

שפחות אנשים מאמינים שהיוזמה תצליח האימפקט שהן מייצרות הוא מהפכני  בקנה מידה עולמי וככל 

עולה! לא משנה אם הוא מכיר את התחום מראש או שאינו  –כן המוטיבציה להוכיח להם שהם טועים 

בקיא בו, העיקר שהאתגר מעניין אותו. סוג היזמים האלה מתעניינים בישוב מאדים, בנתיבי תחבורה 

 סק.עתידניים, ובמציאת תרופה לקורונה. לדוגמה: אילון מא

 

 

 נקודות: היזם העסקי 22-15

היזם העסקי הוא אדם עם יכולת גבוהה לזיהוי הזדמנויות, המטרה שלו  היא רווח. הרווח יכול להיות 

חומרי אבל לא בהכרח. רווח יכול להתבטא גם בהרחבת הפוטנציאל העסקי ולא בהכרח בתשואות 

ות שסביבו. יש לו מיומנות דומה לזה של מיידיות. יזם עסקי רואה בחדות את הצורך ואת הפרצות במציא

עורך דין משופשף: זיהוי פרצות במערכת ותמרונן לקידום מטרותיו. זה סוג האדם שתרצה שינהל את 

ההשקעות שלך. הוא מאופיין באינטליגנציה גבוהה וסוג של חוכמת רחוב. בתפיסת עולמו הכללים נועדו 

כולת שכנוע גבוהה בפחות סבלנות, בחדות ובעניין רב לשרת אותו ולא להגבילו. יזם עסקי מאופיין בי

 בשורה התחתונה.

 לדוגמה: ג'ף בזוס

 

 

 

 

 



 
 נקודות: היזם החוקר 28-23

 -היזם החוקר נמשך לתגליות  ומהפכות מבוססות ידע ומדע. הוא מתעניין בעיקר בפריצת הדרך המדעית 

ת ונוטה להיות מאוד שאפתן  אך כמעט טכנולוגית ופחות בסוגיית הרווח הפוטנציאלי. הוא מחפש פריצו

תמיד יגיע מתחום הדעת שבו הוא מתכוון לפרוץ. הוא יבלה שנים בלימוד הנושא באופן מדעי ואקדמי ורק 

אחר כך יישם את הידע והתובנות שלו בתחום בו הוא מתכוון לעסוק. באישיותו זהו אדם מחושב, סבלני, 

 ילוב תכונות נדיר שמוביל להישגים מעמיקים. הוא אמנם אינו פזיז ועם זאת מאוד נועז. ש

 לדוגמה: ניקולה טסלה.

 

 

 נקודות: היזם הערכי 32-29

היזם הערכי מאופיין בלהט ובתחושת שליחות ביחס לנושא חברתי או סביבתי כלשהו. הוא מונע על ידי 

מחוץ  בהילות וחשיבות הנושא שהוא דרוך לקדם. לתפיסתו הנושא הערכי הוא קיומי. הוא יחשוב

לקופסה, יגיע לכל פינה בעולם, ימצא כל דרך, כדי לייצר אימפקט גדול ככל הניתן בתחום הקרוב לליבו. 

הוא רואה שינוי עולמי לנגד עיניו והוא לא יירגע עד שלא יראה עתיד טוב יותר. הכסף עבורו הוא רק 

ם רבים מתיקוני העולם אמצעי, תיקון העוול הוא המטרה. זה אדם שנכון להקרבות גדולות ואנו חבי

 לאנשים מסוג זה. דוגמה: מרטין לותר קינג

 

  

 


