
יזמים אורחים בבית ספר "קפלן" בשבוע היזמות
מפגשים עם יזמים מתחומים מגוונים 
הרצאות, סדנאות, הפעלות...השראה!

אורחים, הורים
ותלמידים יקרים, 

רותי סובל - לוטנברג -מנהלת פדגוגית תכנית "יוצרים שינוי"
ומעורבים  ילדים פעילים  בינלאומית שמטרתה לטפח דור של  "יוצרים שינוי" הינה תכנית חינוכית 
חברתית. התכנית הייחודית מעניקה לילדים את הכלים להקשיב לעצמם ולסביבתם ולהתבונן בעולם 

בצורה אמפתית וביקורתית כאחד.

"יוצרים שינוי"-  מאפשרת לילדים ונוער להאמין ביכולתם לשנות, מנחה אותם כיצד לממש זאת 
ומעניקה להם במה לשיתוף השינוי שיצרו עם אחרים.

תחומים:  של  רב  במגוון  שינוי  מחוללי  חברתיים-קהילתיים  בפרויקטים  מתממשים  התהליך  תוצרי 
איכות הסביבה, בריאות, עוני, אלימות, ניקיון, תזונה, עומס בלימודים, שילוב בקהילה ועוד. 

עמית סבן-  נער בן 17,  יזם חברתי, סטארטאפיסט, "מתנדב השנה", מנכ"ל חברת "עמית סיטי" 
בע"מ. עמית הקים את ארגון "נוער עוזר לנוער" מתוך שאיפה שבני נוער יסייעו לבני גילם במגוון 

סוגיות: זכויות התלמיד, מצוקות מול מורים, ולמעשה כל מה שמציק להם.

גלית זמלר- יזמת ויזמת חברתית, מרצה ליזמות, בעלת M.B.A במנהל עסקים ו-B.A במדעי החברה 
ובמנהל עסקים. גלית סטאראפיסטית, בעלת חברת גליאל 3.14 בע”מ, אשר פיתחה מספר תוכנות 
ובין לקוחותיה חיל האוויר הישראלי, אלביט מערכות, תדיראן מערכות והתעשייה האווירית. בימים 
אלו מקדמת מיזם חדש בתחום האינטרנט. במקביל להיותה יזמת עסקית, פיתחה גלית מיזם חברתי-
צעיר,  מגיל  כבר  ליזמות  החינוך  לעידוד  לחברה  כתרומה  שנעשה  לילדים”,  יזמות  “תכנית  חינוכי 
ולשמירה על יתרונה של מדינת ישראל כמדינה יזמת. התכנית מיושמת במעל 20 בתי ספר ברחבי 

הארץ, ומשמשת מודל לחיקוי במדינות השואפות לקדם את החינוך ליזמות. 
http://www.galitzamler.com

רן נאמן- 20 שנות ניסיון בהי-טק, במגוון חברות, 8200 וסטרט- אפים. יזם שותף להקמת חברת 
“אקסלס” שנמכרה לחברת “פינג איידנטיטי”. חברת “אקסלס” פיתחה מערכת לאימות זהות משתמש 
באמצעות מכשיר הסלולר, המשמשת לחיזוק כניסה לאתרי רשת, מערכות גישה מרוחקת וקופות. 

החברה הוקמה בשנת 2009 ונמכרה בשנת 2013.

אילה גרון- אילה ממציאה משחקי קופסא לילדים ולכל המשפחה . המצאת משחקים כוללת שלבים 
מימון,  מקורות  משקיע/  מציאת  אב-טיפוס,  הכנת  שוק,  חקר  ומקורי,  יצירתי  רעיון  בתהליך:  רבים 
קשישים  לבין  הצעיר  הדור  בין  לקירוב  פעילויות  יוזמת  גם  אילה  וסיפוק.  הנאה  ובעיקר  אכזבות 

הגרים בבתי אבות.

“כנפיים של קרמבו”- תנועת הנוער, לילדים עם צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. 
מקיימת פעילות חברתית - חינוכית בלתי פורמאלית פעם בשבוע בשעות אחה”צ, במודל של חונכות 
נוער מהחינוך הכללי. הפעילות המשותפת  אישית - במסגרת קבוצתית. מרבית החונכים הינם בני 
לצרכיהם  מענה  מתן  תוך  חברתית,  ולנגישות  מיוחדות  לאוכלוסיות  המודעות  להגברת  תורמת 

הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם צרכים מיוחדים.

בבי“ס  האחרונות  השנים  כמסורת 
היזמות  שבוע  את  מציינים  אנו  "קפלן“ 
יזמים.  עם  ובמפגשים  בסדנאות  העולמי 
לחלום,  אדם  ”יכול  אמר:  הרצוג  חיים  הנשיא 
צריך אדם לחלום, חייב אדם לחלום“ וב“קפלן” אנו 
מחנכים לחלום, ליזום ולגבש תכניות למימוש החלומות 
ליזום  התלמידים  של  בכוחם  מאמינים  אנו  ולהגשמתם. 

ולשנות את העולם.
 יזמות מהי? פיתוח מיומנויות של יזם החושב ונותן מענה לצרכים 
אישיים, חברתיים וסביבתיים בתחומים השונים. ערכים: יזמות, דיאלוג, 
אמפטיה, רגישות, אחריות, מחויבות, יצירתיות ועוד. מיומנויות: חשיבה, 

שאילת שאלות, ניתוח, בקרה, הערכה ועוד.
 חינוך ליזמות, מדוע? הילדים מקבלים כלים ורוכשים מיומנויות של מנהיגות 

ויזמות.
 • מאפשר לילדים ללמוד ולהגדיר מטרות אישיות, חברתיות, ערכיות ולימודיות.

 • מאפשר להוביל את הילדים למצוינות אישית, חברתית- ערכית, אקדמאית
 • מאפשר לילדים לסגל לעצמם דרך חיים המאפשרת צמיחה והתפתחות. 

מאחלת לכולנו שבוע פורה ומעשיר 
שלכם, שבוע יזמות העולמי 2015 טלי טולדנו – מנהלת ביה“ס.



כיתות א' סדנה "מראת החזקות שלי"
סדנת העצמה בעקבות הספר "צמריקו" מאת לסלי הלקוסקי

כיתות ב' סדנת חשיבה יצירתית
כיתות ג' יזמות "כחול לבן" חשיפה ויצירה.

כיתות ד'-ו'  "מנהיגות פורצת דרך"
תוכנית בית ספרית

סרטים ופעילויות דיגיטאליות

יום רביעי 16/11יום שישי 11/11

יום חמישי 17/11

יום שישי 18/11

יום ראשון 13.11

יום שני 14/11

יום שלישי 15/11

כיתות א' סדנת חשיבה יצירתית
סדנת העצמה  בעקבות הספר "צמריקו" מאת לסלי הלקוסקי

כיתות ב' יזמות "כחול לבן"-חשיפה ויצירה
כיתות ג' סדנת חשיבה יצירתית

כיתות ד' יזמות " כחול לבן." חשיפה ויצירה
כיתות ה' מפגש עם מובילי -"כנפיים של קרמבו"

יזמות ומעורבות חברתית.
כיתות ו' הרצאה- "מילבת"

פיתוח סביבה טכנולוגית מונגשת לבעלי מוגבליות
הרצאה-עמית סבן-

נער צעיר, מקים ארגון "נוער למען נוער" ויזם טכנולוגי

כיתות א' "אני גיבור על"-שיח והפעלה
כיתות ב' "מחוץ לקופסה"

סדנת אומנות וחשיבה יצירתית
כיתות ג' "חשיבה יצירתית וסדנת יצירה בהשראת חנוך פיבן

כיתות ד' הרצאה- רות סובול
"יוצרים שינוי"

כיתות ה' יוצאים ל"קפה בגדד" – מיזם משותף עם מתנ"ס רמת וורבר
כיתות ו' ביקור ב"יד שרה"

הנהגת תלמידים - קמפוס עירוני בנושא יזמות.
אירוח תלמידים מבתי ספר אחרים.

כיתות א' "אני גיבור על"-העוצמות שבי
כיתות ב' סדנה בנושא מעורבות חברתית
כיתות ג' סדנה בנושא מעורבות חברתית

כיתות ד' חשיבה יצירתית:
תעתועי ראיה ושינוי זווית 

כיתות ה'-ו 8:50 הרצאה רן נאמן
"5 טעויות של יזמים"

כיתות א'-ו' "על אי בודד"
חשיבה יצירתית ועבודת צוות

סדנאות עבודת צוות ופיתרון בעיות
יזמות,  גירון-  אילה  הרצאה-  ב'  כיתות 

משחקים –ומה שביניהם

אירוע סיום שבוע היזמות:
"שמח זה בריא" –

מיזם  בית ספרי למען ילדי ביה"ח "שניידר"
"שני כשרוני"

יריד להצגת היתרונות היחסיים שלנו

שבוע יזמות 2016
רשמו ביומנים
11-18.11.2016

https://www.facebook.com/kaplanschool/?fref=ts

עם למעלה מ-  
יזמים משתתפים,

עולמי  מפרויקט  חלק  הינו  היזמות  שבוע 
שמטרתו לעודד יזמים צעירים לבחור במסלול 

היזמי כדרך להתפתחות אישית וחברתית. הפרויקט, 
העומד בשנתו התשיעית, איגד בשנה שעברה למעלה 

מ-10 מיליון איש בלמעלה מ–160 מדינות בחגיגה של יזמות 
והגשמה עצמית. שבוע היזמות מזמין צעירים בכל רחבי העולם 

השראה  להם  ומעניק  ויצירתיות  דמיון  חדשנות,  בחייהם  לשלב 
לחשוב “בגדול”, להפוך רעיונות למציאות ולהטביע חותם. 


