
. אנחנו האדם שחיכינו לו. שינוי לא יבוא אם נחכה לאדם אחר או זמן אחר"
.ברק אובאמה"אנחנו השינוי שאנו מחפשים

Be The Change You want to See in the world 

יזמות קשורה ליצירת ֶהקשרים  : אך קל לזהות יזמות כשרואים אותה, "יזמות"אין הסכמה לגבי הגדרת המושג -יוזםמיהו

,  למציאת פתרונות חדשים אך בני יישום; ליציאה מתוך מוסכמות ומסגרות מקובלות; לפיתוח נקודות מבט מקוריות; חדשים
.  המשלבים מציאות עם דמיון ויצירה

יזם הוא אדם בעל גישה ערכית למצבים ולאירועים ובעל  -אם כך . היזם הוא האדם היוצר והמניע את תהליך היזמות

ברנקו)/ . לרווחתו ולרווחת סביבתו, מיומנויות ויכולות המכוונים אותו לחשוב על דברים חדשים ולגרום למימושם, כישורים

( 1996וייס 

שאותן ניתן  , הנחת היסוד היא שהיזמות מבטאת השקפת עולם ערכית וכוללת מערכת של מיומנויות ויכולותיזמותמהי

.  לשכלל תוך הגברת המודעות ותוך מהלך מכוון של אימון והתנסות

אתגרים חדשים ניצבים בפני החברה בכלל ובפני בתי הספר  , סביבנו משתנה בקצב מהירהעולם "

שאיפתנו כחברה היא לטפח את יכולתה  . הצורך בקידום חדשנות ויזמות בבתי הספר הולך וגובר. בפרט

כדי להיות מאתגרת  , של מערכת החינוך לעבור תהליכים של התחדשות ולקדם יזמות ויצירתיות

."מחוברת לעולמם ובעלת יכולת לציידם במידע ובמיומנויות ההכרחיים לתפקודם בחברה, לילדינו

Smilorפי על )? העשייה המאפיינת את היזם 1997  :)

".  תשתית של אותו עסק/ יזם הוא אדם שנכנס לתוך עסק בזמן הנכון כדי ליצור או לשנות באופן מהותי את המרקם "
(1996, "יזמות", דנינו-ארזי)

:מרכיביםשלושה  entrepreneurבאנגלית -" יזם"במילה•

entre - להיכנסשפירושו,

pre - לפניפירושו  ,

neur .מרכז עצבישפירושו -

חשיבה יזמית

פועל  היזם

בלהיטות  

למימוש 

מטרות

היזם מקיים  

אחר  " מרדף"

הזדמנויות

היזם בונה  

צוותים

( 1985, דרוקרפיטר " / )מוצא אותו ומנצל אותו כהזדמנות, הינו אדם המחפש את השינוי-יזם

.העזה וכושר ליצירת דברים חדשים, התעוררות לפעולה חדשה-יוזמה

(אבן שושן. )בעל כוח יצירה וחידוש, בעל מרץ והעזה לעשות דברים חדשים-יוזמהבעל



ליזמותחינוך

יכולתםאתומפתחמודרנית-הפוסטהחברהשלהמושגיםעולםעםרחבההיכרותלתלמידיםעורךליזמותהחינוך

.אותםליזוםגםאלאלשינוייםלהגיברקלאלהםשיאפשרבאופןוהכלכליותהחברתיותהתמורותאתלנתח

הקשורותבעיותלפתורמאפשר,ממנהמשובוקבלתהקהילהלצורכיזיקהתוךיוזמותמימושהמעודד,ליזמותהחינוך
.החייםלביןספריתהביתההוויהביןהפערלצמצוםותורםהחייםלמציאות

ליצורוביכולתולשנותםמצביםלנתחביכולתהמאופיינתיזמותשלהתפיסהעומדתליזמותחינוךשלהרעיוןבבסיס

לחדשנות,ליצירתיותבעידודו,הלומדשלהמחשבתיתעצמאותובפיתוחכרוךיזמותשלטיפוחה.חדשיםמצבים

אףאלאהעסקיבעולםרקלאלאמץורצויניתןזוגישה.הפועלאלמהכוחרעיונותלהוציאובעידודואחריותולנטילת

יסודילחינוךאגף.יוםהיוםבחיי

לרווחתמיזמיםמימושתוך,יזםפרטשלומיומנויותכישוריםלפיתוחהמכווןשיטתיחינוךתהליך?ליזמותחינוךמהו

.הפועלאתמהכוחרעיוןלהוציאהיכולתהיאיזמות.והפיזיתהאנושיתוהסביבההפרט

אך לא כל רעיון הוא  , שכן במרכזה של כל הזדמנות מצוי רעיון, היזמים מבחינים בין רעיון לבין הזדמנות

, אז יצאתי. זהו לב השאלה שלי, זה ממש משפט מפתח מבחינתי. בבחינת הזדמנות הניתנת למימוש

.רידלימאט /לחפש רעיונות טובים , קודם כל

"לחדשנותתנאים"

כלת,ארזמרים'פרופמסבירה,"חדשנות“.לצמוחכדיותרבותייםארגונייםלתנאיםזקוקותוחדשנותיצירתיות,יזמות
"ומסגרתחירות–לכאורהמנוגדיםיסודותשניביןדיאלקטימתחשלבתנאיםצומחת“,לניהולישראלפרס

יוקרתימרחב.אשדודה"בפסגהשפעהמחוללילמיזמיםכמרחבהוקמה"מעוף"

..פנימיתהנעהבעליומקצועייםמנוסים,מוביליםחינוךלאנשיוייחודי

,החינוכיבשדהיפעלואשרליזמיםחודשים8בתמואצתתכניתמציעהמרחב

שלהםהרעיוןאתלהובילוהיכולתהידעאתהנבחריםהיזמיםבידילתתמטרתה

.החינוךשדהעלוישפיעשיתרוםכךוליישמולהפיצושניתןלתוצר

אישיוליווימקצועיפיתוחבשעותהכרה,מקפתהכשרהכוללתהתכנית

.ומקיףמותאם,צמודוקבוצתי

מקצועי מתוך נביעה פנימיתפיתוח •

הטכנולוגיה לטובת הפדגוגיהרתימת •

יזמות והצמחתה במערכת החינוךהנבטת •

פ"מו-סביבת למידה של מחקר ופיתוח•

ידע וצריכתו ליצירת ידע וניהולומהנגשתמעבר •

החינוכיתהיזמותאתלפתחנועדה7-9לדרגהההתמחות

העוסקתיישומיתחינוכיתחשיבהלפיתוחכאמצעי

.הספרובביתבכיתהמורהשלעבודתובהשבחת

ההכשרהבמהלךמפתחיםשהמוריםהחינוכיותהיוזמות

במסגרתשנוצרוולבעיותלקשיים,לדילמותמענהנותנות

אוהספרביתבמסגרת,המוריםחדרבמסגרת,הכיתה

להתעוררעשויותחינוכיותיוזמות.הקהילהעםבקשרים

רצוןמתוךאופעולהכיווןלשנותאולפתחרצוןמתוךגם

.קיימיםתהליכיםלהשביח

עורקורמותיוזמותחמשו"תשעבמעוף

יוצעואשרלמוצריםבהפיכתןוגידים

.רבהובהצלחההנבחריםליזמיםברכות

.באתרנוספיםפרטים

להפעלתאקדמיותתכניותמגוון-אשדודה"בפסג

מסגרות3-לראשונהוהשנהחינוכיותיוזמות

בדגשתכניותומטמיעיוזםמורה-ייחודיותמקומיות

.יישומיתחינוכיתמנהיגותעל

כישוריופיתוחהעצמהמתהליךנהניםהלומדים

להשפעהופועליםמומחיותצוותבהנחייתמנהיגות

.מגוונותחינוכיותיוזמותבאמצעותספריתבית

:מקומיובמבט

.למורים לפיתוח יוזמות כלים -מתשוקה ליוזמה  -

.  מקומכם בקבוצת הלמידההבטיחו ? כ יודעים איך"רוצים להיות יזמים ולא כ

ת  ו ג ר 7ד - ת, 9 ו י נ כ ת ע  י מ ט מ ו ם  ז ו י ה  ר ו מ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/Maamar1.htm
http://lotem-blog.co.il/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
http://yoramharpaz.com/publications/interviews/2012_12/
http://www.maof.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1306732
http://www.maof.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.maof.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.maof.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2222&id=23495&swviewindex=2&name=064
http://www.openu.ac.il/teachers/level-7.html

