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תודות 
אנשים רבים היו שותפים למימושו של מהלך מורים. יזמים. מובילים. ועל כך מגיעות להם התודות: 

תודה לשותפים לתכנית: מהלך השקפה, משרד החינוך, מחוז תל- אביב והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. 

לגל חרות - מנהלת מו"פ השקפה, שבלעדיה כל המהלך לא היה יוצא אל הפועל.

לשותפינו במשרד החינוך:
מוטי רוזנר - סגן מנהל מינהל עובדי הוראה )כיום בדימוס( ועינת רום - מנהלת אגף א', פיתוח מקצועי 

עובדי הוראה, שחלמו את התכנית ונתנו אמון ורוח גבית לפריצת הדרך.

לשותפינו במחוז תל-אביב:
חיה שיטאי - מנהלת המחוז; רונית זכאי - מפקחת המחוז;  ד"ר שירלי עצמון -  מפקחת פיתוח מקצועי 
מחוזית;  הערכה  יחידת  ורכזת  מקצועי  לפיתוח  מחוזית  מדריכה   - דורון  אסתי  ד"ר  הוראה;   לעובדי 

יהודית לרנר - מדריכה לקידום יזמות וחדשנות ורפרנטית התכנית מטעם המחוז.
תודה למנהלי מחלקות החינוך ברשויות השונות, מנהלות בתי הספר ומפקחות הגנים - הנותנים רוח 

גבית ותמיכה ליזמים בגזרתם. 
תודה לריבי גבאי - המכרה למשאב האנושי, על התמיכה והגיבוי. 

בראשם  ולעומדות  היזמים,  לקהילות  כבית  ששימש  תל-אביב  במחוז  הפסג"ה  מרכזי  למערך  תודה 
רן,  שסייעו בכל צעד ושעל: מרכז פסג"ה הרצליה - אורנה רחמינוב, מרכז פסג"ה תל-אביב - חסי 

ומרכז פסג"ה נתניה - יעל רזיאל. 
ולמנהלת המרכז ד"ר אורלי רמות על התמיכה  היומן,  ניהול  תודה מיוחדת למרכז פסג"ה חולון על 

ושיתוף הפעולה לאורך כל הדרך. 

לשותפים מבית, בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות:  
יוספה דאר - מנכ"לית הקרן; יערה פירון - מנהלת שותפויות; מיקה דפני - מנהלת פדגוגית; 

דרור זכאי - מנהל התכנית; דפנה כהנא-דולב - רכזת פיתוח תוכן. 

תודה לד"ר יעל שטיימברג - מנהלת תחום מחקר והערכה, המכון הדמוקרטי, על הליווי המקצועי, העין 
הבוחנת ונקודת המבט המרעננת. 

תודה לקרן אלימלך - יזמת בוגרת של תכנית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות וכיום סגנית, מנהלת מו"פ 
ומחנכת י"ב תיכון תיכונט, תל- אביב, על הליווי המקצועי והייעוץ לקהילת המובילים.

תודה מיוחדת והערכתנו הרבה למובילי הקהילות החלוצים במהלך, ולחברי הקהילות  - מורים וגננות 
יזמים ויזמיות, שהם אלו המהווים את הרוח החיה והסוחפת של התכנית.

המדריך נכתב ועובד בידי צוות מהלך מורים. יזמים. מובילים.

כתיבה ועריכה: דפנה כהנא-דולב.

כותבי משנה: דרור זכאי, יהודית קלנר, יערה פירון.
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ברכות ברכות

ברכות

 גל חירות
מנהלת מו"פ השקפה

לכל השותפים לפיילוט מורים. יזמים. מובילים. 
מעוררת  במקצועיות  השנה  שהובלתם  הפיילוט 
ולשכלל  לבחון  לפתח,  ראשון  ניסיון  הוא  הערכה 
מה  אך  השקפה   במהלך  יזמים  קהילות  של  מודל 
ליזמות,  מכונן,  עקרון  הוא  השיתוף  בהן  קהילות,  בין 
שנתפסת לעתים קרובות כתהליך אינדיבידואלי של 
יזם בעל חזון? כיצד קהילה יכולה לקדם את החזון 
של היזם, ובה בעת לתת ביטוי לכל חבריה? ולבסוף, 
יכולה  המקומית  ברמה  שהצליחה  יוזמה  כיצד 

להתרחב בהצלחה?
מענה  לתת  מנסה  מובילים.  יזמים.  מורים.  פיילוט 
ממדעי  תובנות  על  השענות  תוך  אלה,  לשאלות 
בשיפור  עוסקים  ההשתפרות  מדעי  ההשתפרות  
פרופסיונלי,  אנושי  הון  עתירות  מערכות  של  שיטתי 
אינה  שונות  כאלה,  במערכות  החינוך   מערכת  כגון 
של  אינהרנטי  מאפיין  אלא  לצמצם,  שיש  'רעש' 
המערכת  השונות הזו מביאה לכך שכשאנו מנסים 
אנחנו  גדולים,  בהיקפים  מקומיות  יוזמות  לשכפל 
כיצד  יודעים  איננו  ההצלחה;  את  לשחזר  מתקשים 
מקצוע  אנשי  של  בידיים  להצליח  ליוזמות  לגרום 

שונים הפועלים בנסיבות שונות  
זו  בתובנה  משתמש  יזמים. מובילים.  מורים.  פיילוט 
כמנוף  במסגרת הפיילוט מאתרים יזמים שיש להם 
יוזמה עובדת  כלומר, כזו שכבר יישמו אותה בהצלחה 
בכיתתם או בבית הספר שלהם; בונים סביבם קהילה 
חברי  ידי  על  וביישומה  היוזמה  בשכלול  שעוסקת 
הקהילה בבתי הספר שלהם; ומנצלים את התהליך 
הזה כדי ללמוד כיצד היוזמה פועלת בנסיבות שונות 
ואילו התאמות נדרשות  כלומר, הופכים את היוזמה 
משותף  מכנה  בעלות  יוזמות  של  לאוסף  הבודדת 
משמעותי שלצדו התאמות הנותנות מענה לייחודיות 
– של המיישם, של קהל היעד, של תחום הדעת, של 
למרחב שמקדם  הופכת  הקהילה  ועוד   הספר  בית 
אחד  שמשולבים  תהליכים,  שלושה  שיתופי  באופן 
בשני ומזינים אחד את השני: תהליך פיתוח, תהליך 

יישום ותהליך למידה של חברי הקהילה.
אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה בשנה זו, 
המובילים,  ליזמים  מוצלחת  למידה  המשך  ולאחל 
חינוכיות  יוזמות  לעידוד  לקרן  הקהילות,  לחברי 

ולמחוז תל-אביב  

 עינת רום
מנהלת אגף א', פיתוח מקצועי עובדי 

הוראה, משרד החינוך

יזמים  מורים  עם  ביותר  המזוהים  המאפיינים  אחד 
הוא יכולתם לחלום - ולהגשים את החלומות שלהם  
אנחנו  אליו  המקום  הוא  חינוכיים  חלומות  הגשמת 
רוצים לכוון כל מורה ומורה- זוהי הגשמה מבורכת 
ממנה נהנים התלמידים וכל מורי ביה"ס ביחד עם 

המורה החולם עצמו 
את  להרחיב  מבקש  מובילים   יזמים   מורים   מהלך 
מעגלי החלימה וההשפעה של המורה היזם הפועל 
במעגל  פעולה  לו  ולאפשר  בכיתתו,  בודדת  בצורה 
יצירת  בזכות  התאפשר  זה  דבר  יותר   רחב  מורים 
קהילות מורים הפועלות סביב יוזמה מגובשת, כאשר 
היזם,  המורה  על  חוזר  בהיזון  משפיעה  הקהילה 

משכללת את היוזמה שלו- ואת החלום שלו 
היזם  למורה  מחד  מענה  שנותן  למהלך  הגענו  כך 
ולהפיץ  יותר  רחבים  במעגלים  לפעול  השואף 
הנהנות  מורים  לקהילות  ומאידך  שלו,  היוזמה  את 

ולומדות מיוזמה שכבר קרמה עור וגידים בשטח 
מחוז  השקפה,  מהלך  חברו  זה  למהלך  לשמחתנו, 
יוזמות  לעידוד  והקרן  החינוך  במשרד  תל-אביב 
חינוכיות, ביחד - לשותפות בעלת רוח יזמית אמיתית  
תל-אביב  מחוז  החינוך,  משרד  של  הכוחות  שילוב 
עבור  מרגשת  להצלחה  הביא  פילנתרופיה  וגופי 

המורים, צוותי היזמים, בתי-הספר והגנים 
אני סמוכה ובטוחה ששנה"ל תש"פ תביא עימה הנאה 
שלמה מפירות המהלך הזה גם אל התלמידים, שהם 
החשובים ביותר בחלום המשותף שהופך למציאות  

אני מקוה כי בעתיד נרחיב את המהלך - ומאמינה 
בו 

בהצלחה לכולם 

 חיה שיטאי
מנהלת מחוז תל-אביב, משרד החינוך

אני שמחה ונרגשת לברך על סיום שנה א' של תכנית 
מורים. יזמים. מובילים. במחוז תל-אביב   

מחוז תל-אביב מקדם יזמות וחדשנות במגוון מעגלי 
עשייה  

למשאב  המכרה  במחוז  הוקם  שנים  מספר  לפני 
מעודדים  אנו  דרכו  שיתופי  מרחב   - האנושי 
כאורח  ויזמות  חדשנות  ואימוץ  קידום  ומאפשרים 

חיים 
ובעידודם  מורים  בהעצמת  רבה  חשיבות  רואה  אני 

לפתח יוזמות ייחודיות פורצות דרך 
ברק  עם  יזמים  מורים  פגשתי  התכנית  במסגרת 
פנימית  תשוקה  מתוך  לעשייה  המחוברים  בעיניים 
ולהציע  לתהות  לשאול  המעיזים  מורים  שלהם, 

פתרונות לאתגרים חינוכיים 
הקהילות  ומחברי  היזמים  מהמורים  התרשמתי 
שהציגו בהתלהבות את היוזמות ותארו את ההשפעה 

של המהלך בשדה החינוכי 
שבע היוזמות שפותחו הן רק ההתחלה, אני מאמינה 
שתבטאנה  נוספות  יוזמות  תתפתחנה  בהמשך  כי 
צרכים חינוכיים ורעיונות אפשריים ליישום במערכת 

החינוך 
אנו במחוז תל אביב פועלים רבות להטמעת והפצת 
יוזמות, מהלך מורים יזמים מובילים הוא אחד היפים 

שבהם ואני בטוחה כי מהלך זה יתרחב ויתפתח 
ולמו"פ  חינוכיות  יוזמות  לעידוד  לקרן  מודה  אני 
תניב  זו  ששותפות  ומקווה  השותפות  על  השקפה 

תכניות משמעותיות נוספות 

 יוספה דאר
מנהלת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

תכנית מורים. יזמים. מובילים. הינה חלום של שנים, 
מודלים  של  ההפצה  אתגר  וגידים   עור  שקרם 
מוצלחים שנוצרים בשדה החינוך, הינו אתגר שעומד 
לפתחם של רבים העוסקים בעולם היזמות החינוכית  
עם  המתמודדת  חדשה  תפיסה  פיתחנו  זו  בתכנית 
אינו  'העתק-הדבק',   - שכפול  לפיה  הקיים,  האתגר 
הפצה  תהליכי  שלנו   בעידן  עובד  ואינו  מותאם 
צריכים  החינוכית  היזמות  בעולם   )Scaling-Up(
היזמ/ת  בין  השראה  של  תהליכים  דרך  לעבור 
אדפטציה  ולקיים  המאמץ,  היזמ/ת  לבין  המקוריים 

למרחב החינוכי החדש אליו מאומץ המודל 
המורים  בתפיסת  גם  חדש  שלב  יוצרת  התכנית 
תהליכי  מוביל/ה  אשר  מורה  ומקדמת  המובילים, 
פיתוח  ובתהליכי  רחבה  מחוזית  בהשפעה  יזמות 
דגלו  על  חורט  אשר  כארגון  ייחודיים   מקצועי 
השינוי  כסוכני  בשטח  החינוך  אנשי  קידום  את 
 החשובים ביותר, כיזמי ההווה והעתיד, אנו רואים גם 
במורות/ים ובגננות אשר מאמצים מודלים חדשניים 
בפני  כיזמים   – והערכה  הוראה  למידה,  לתהליכי 
המומחיות  את  הבאנו  וצומח,  לומד  כארגון  עצמם  
רבת השנים שלנו בתהליכי יזמות החינוכית, ופיצחנו 
יזמות,  לתהליכי  קהילות  למידת  בין  השילוב  את 
באופן שיוצר פיתוח מקצועי חדשני, מעמיק ומצמיח 

עבור המשתתפים 
אנו גאים להיות שותפים מובילים בפיילוט חלוצי זה, 
אשר מהווה פריצת דרך חדשה בתוך מהלך 'מורים 
מהלך  שותפינו:  החינוכית   היזמות  ובעולם  מובילים' 
השקפה, מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ומחוז 
תל-אביב – הינם שותפים יוצאי דופן אשר בזכותם 
מקצועי  ניסיון  בין  שילוב  ידי  על  המהלך,  התאפשר 
וארגוני, משאבים ורוח גבית מכל הכיוונים  אנו גאים 
להניח אבן דרך זו, ומצפים להתרחבות מודל התכנית 

למחוזות נוספים ברחבי הארץ 
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תקציר מנהלים תקציר מנהלים

תקציר מנהלים

בכך  הזו,  בעת  החינוכית  היזמות  של  חשיבותה 
שיש בה פוטנציאל לייצר דינמיקה של שינוי במגזר 
את  משנה  היזמית  הרוח  של  חיזוקה  כולו   החינוכי 
לשאלה  ביחס  החינוך  במערכת  הכללית  התפיסה 

"כיצד ניתן לשפר את המצב הנוכחי?"  

לצד השקעה בתכניות שונות לפיתוח יזמות חינוכית, 
במערכת החינוך קיים צורך מהותי לפתח ולהטמיע 
מודלים להפצה של יוזמות חינוכיות מוצלחות שכבר 

פועלות בשטח והוכתרו בהצלחה, 
על מנת שהמערכת בכללותה תהנה מאותן יוזמות, 
לפיכך,  לאדם/למקום   מעבר  קיימות  להן  ותהיה 
להציע  הוא  מובילים   יזמים   מורים   בתכנית  הדגש 
מודל להפצה של יוזמות שכבר נבטו והוטמעו בבתי 

ספר ובגנים שונים    
במסגרת מהלך מורים  יזמים  מובילים  נוצר שיתוף 
מינהל  מובילים,  מורים  השקפה-  מהלך  בין  פעולה 
עובדי הוראה במשרד החינוך, מחוז תל- אביב- המחוז 
החלוץ המיישם והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות- הגוף 

המקצועי המפתח ומנחה את התכנית   

פעלו  כה  שעד  ידע  גופי  שלושה  שוזרת  התכנית 
מהלך  במסגרת  שפותחו  העקרונות  בנפרד: 
השקפה- מורים מובילים אודות פיתוח מקצועי של 
יזמות  תהליכי  למידה;  קהילות  באמצעות  מורים 
חינוכית ובפרט יזמות מורים וגננות כפי שבאה לידי 
)ע"ר(;  חינוכיות  יוזמות  לעידוד  הקרן  בתכניות  ביטוי 
יוזמות  של  והפצה  מידול  של  התוכן  עולם  ושלישי- 
להמשיך  ליוזמות  המאפשר   SCALING חינוכיות, 
המקורי  למרחב  מעבר  ולהשפיע  להתרחב  לצמוח, 

בו נוצרו  

דו-שנתי  פיילוט  התקיים  תשע"ט  שנה"ל  במהלך 
במחוז תל- אביב, במסגרתו הוקמו 7 קהילות יזמות 
)שלוש קהילות גן וארבע קהילות בית ספר(, בהובלת 
פיתחו  שכבר  המחוז,  עובדי  בוגרים,  יזמים  שבעה 
היזמים  שבעת  בהצלחה   חינוכית  יוזמה  והטמיעו 
גייס  מהם  אחד  וכל  והכשרה,  פיתוח  תהליך  עברו 
המקור,  יוזמת  סבב  הפועלת  יזמים  קהילת  והקים 
הכל  סך  המחוז   מרחבי  וגננות  מורים  חברים  ובה 
השתתפו במחזור הראשון 55 משתתפים- מובילים 

וחברי קהילות  

תהליך  לבצע  הייתה  קהילה  כל  של  משימתה 
מקצועי ומעמיק שיאפשר יצירת אדפטציות ליוזמת 
המקור ויישומן בשטח  במסגרת התכנית, נבנה מודל 

עבודה בן 4 שלבים:

היזמים  של  מעמיק  חקר  הקיים:  למידת   -  1 שלב 
בקהילות את יוזמת המקור   

של  המאפיינים  כלל  מיפוי  שלב 2 - פירוק היוזמה: 
היוזמה   

שלב 3 - ניפוי וזיהוי מרכיבי היסוד )DNA( של יוזמת 
המקור: לאחר ניפוי מרכיבים ותכונות שאינם מהווים 
את ליבת היוזמה, נשארים עם 2-4 תכונות/ מרכיבי 

יסוד, המהווים את ה- DNA של יוזמת המקור  

על  חדשות  יוזמות  בניית  - הרכבה מחדש:   4 שלב 
ידי חברי הקהילה, יוזמות השראה שבבסיסן מרכיבי 
היסוד של יוזמת המקור, אולם הן מהוות אדפטציות 
הניתנות ליישום במרחבים שונים מאלו בהן מתקיימת 

יוזמת המקור, ואף מציעות נדבכים חדשים  

יישום,  לשנת  הקהילות  חברי  יצאו  תש"פ  בשנה"ל 
אשר בה יוטמעו יוזמות ההשראה במרחבים חינוכיים 
שונים, ומתוך 7 יוזמות מקור שפעלו בשבעה מוסדות 
חינוך, תתבצע הפצה לכ- 50 יוזמות השראה שיפעלו 

בכ- 50 מוסדות חינוך שונים 
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שלושה  על  נשענת  מובילים.  יזמים.  מורים.  תכנית 
גופי ידע שאוחדו והורחבו לצורך התכנית:

הראשון - 
ועוסק  השקפה  מהלך  ידי  על  שפותח  הידע  גוף 
בפיתוח המקצועי של מורים בבתי הספר באמצעות 
קהילות למידה - מהלך הידוע בשם 'מורים מובילים'  
חלק זה כולל בתוכו את העיסוק בפיתוח מקצועי של 
המקצועי  הפיתוח  בתפיסת  שנעשה  והשינוי  מורים 
בשנים האחרונות, ואת העיסוק בקהילות למידה של 

מורים כמרחב לפיתוח מקצועי 

השני -
עולם היזמות החינוכית  ובפרט פיתוח מקצועי אישי 
המבוסס על יזמות חינוכית של עובדי הוראה במשרד 
ביטוי  לידי  שבאה  כפי  וגננות  מורים  ויזמות  החינוך 

בעשייה במיזמים שונים הקיימים במרחב החינוכי    

השלישי - 
יוזמות  של  והפצה  מידול  של  התוכן  עולם  הינו 
להמשיך  ליוזמות  המאפשר   SCALING חינוכיות, 
המקורי  למרחב  מעבר  ולהשפיע  להתרחב  לצמוח, 

בו נוצרו 

את  בחובו  טומן  מובילים.  יזמים.  מורים.  מהלך 
כאשר  הנ"ל,  הידע  גופי  שלושת  של  העקרונות 
בבחינת   - חדש  ידע  גוף  מייצר  ביניהם  האיחוד 

"השלם שווה יותר מסכום חלקיו" 

על מנת להבין את הרציונל העומד מאחורי תהליך 
המידול ובניית ההכשרה של התכנית, יש לפרק את 
לנתח  התכנית,  את  המרכיבים  השונים  הידע  גופי 
אותם ואחר להרכיב אותם כגוף אחד  תהליכים אלו, 
בהמשך,  יורחב  עליהם  מחדש,  והרכבה  פירוק  של 
מהווים חלק משמעותי בתפיסת ההדרכה שפותחה 
התיאורטי  הפיתוח  את  גם  וליוו  התכנית,  במסגרת 

שלה 

1. מורים מובילים: 

ארצי  מהלך  הינו  מובילים  מורים  השקפה-  מהלך 
מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות 
שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי של מורים  המהלך 
מתמקד בפיתוח תרבות מקצועית חדשה המושתתת 
מורים  ידי  על  המונחות  לומדות  מורים  קהילות  על 
בתוך  פועלות  הלומדות  המורים  קהילות  מובילים  
ומתלכדות  הבית-ספרי,  ההקשר  מתוך  הספר,  בתי 

סביב תחום דעת או סביב מוקד פדגוגי משותף 

המורים המובילים הם מורים נבחרים, בעלי איכויות 
תהליכים  להוביל  ותשוקה  התלהבות  הנהגה, 

מתמשכים של שיח פדגוגי, שיתוף ושיפור 

בתוך מהלך השקפה - מורים מובילים ניתן להבחין 
בשתי תמות אשר באו לידי ביטוי גם בתכנית שלנו - 

מורים יזמים מובילים:

התמה הראשונה עוסקת בקהילת עמיתים לומדת.

באי-אחידות  מאופיינת  "קהילה"  המושג  הגדרת 
ובחוסר בהירות  ריבוי התפיסות, הסותרות לפעמים 

זו את זו, מצביע על אופיו החמקמק של המושג  

היא  קהילה  כי  מניחות  בספרות  השונות  ההגדרות 
בין  השוני  משותף   עניין  בעלי  אנשים  של  ציבור 
ההגדרות הוא מהו אותו עניין משותף ההופך ציבור 
)ורנסקי  מגובשת  לקהילה  אנשים  של  מקבץ  או 

ושחורי, Checkoway ,1995 ; 1999 ; יהב, 1985(   

למורים  למידה  קהילת  פועלים,  אנו  בו  בהקשר 
הדדית  תלויים  שהנם  מורים  כ"קבוצת  מוגדרת 
החלטות,  וקבלת  בדיון  יחדיו  המשתתפים  בזה,  זה 
קבוצתית,  זהות  תחושת  עם  ידע  ובונים  חולקים 
של  משותף  ורפרטואר  משותפות  ומטרות  תחום 
 Lockhorst, Admiraal & Der van,( אינטראקציות" 

     )2012

הגדרה זו מכילה שלושה מאפיינים: 

הדדית   1 מעורבות  משמעה   - קבוצתית  זהות 
הקושרת את חברי הקהילה לישות חברתית   

תחום ומטרות משותפים המהווים מיזם משותף,   2
כפי שהוא מובן על ידי משא ומתן  בין  החברים  

רפרטואר משותף של אינטראקציות המשתקף   3
לאופן  באשר  משותפות  ואמונות  בפרקטיקות 
המורים  בין  האינטראקציות  של  התנהלותן 

בקהילה   

התמה השנייה עוסקת בפיתוח המקצועי של עובדי 
הוראה - מורים וגננות. 

שמתארת  מחקרית  ספרות  הניבה  החינוך  תעשיית 
כיצד אמורה להיראות למידה מקצועית של מורים  
ככלל, החוקרים תמימי דעים לגבי רבים מהמרכיבים 
החיוניים  בהתאם לממצאי המחקר פרסמה האגודה 
לקידום הלמידה עדכון של התקנים לפיתוח מקצועי, 
בארצות  המדינות  רוב  ידי  על  מאז  אומצו  ואלה 

 )Forward Learning, 2011( הברית

מתמשכת,  מקצועית  למידה  דורשים  אלה  תקנים 
ליעדים  מותאמת  לפרקטיקה,  קשורה  מושרשת, 
שיתוף  על  ומושתתת  והמחוזיים  הבית-ספריים 
פעולה  הוועדה הלאומית להוראה ולעתיד אמריקה 
סדרת  קיימו  הלמידה  לקידום  והאגודה   )NCTAF(
שיחות מקיפות עם מורים, עם מורים לשעבר שכעת 
ועם  המחוז,  ברמת  המקצועי  הפיתוח  על  אחראים 
מנהלי בתי ספר  מסקנתם הייתה, שכדי שהפיתוח 
חייבת  המורים,  בלמידת  יתמוך  אכן  המקצועי 
ההנהגה החינוכית להכיר בחשיבותה של הפעלנות 

המורית  

פעלנות מורית בהקשר של ההתפתחות המקצועית 
ובאופן  בהחלטיות  לפעול  מורים  של  יכולתם  היא 
המקצועית  צמיחתם  הכוונת  לשם  קונסטרוקטיבי 
ותרומה לצמיחת עמיתיהם  במקום להיענות באופן 
פסיבי להזדמנויות למידה, מורים פעלנים המודעים 
מה  בוחרים  המקצועית  בהתפתחותם  לחלקם-הם 
שנים  במשך  מטרותיהם   את  להשיג  כדי  ללמוד 
מתמשך  לחינוך  מדיניות  וקובעי  מחנכים  התייחסו 
השתלמויות  או  מקצועי  פיתוח  כאל  למורים 
מקצועיות שמורים "מקבלים"  בעוד המונח "למידה 
שאחראים  צמיחה  כסוכני  במורים  מכיר  מקצועית" 
על צמיחתם האישית, ומדגיש שלמידה היא התנסות 

המונעת רובה ככולה על ידי הלומד  
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2. יזמות חינוכית

היזמות במערכת החינוך התפתחה במסגרת המגמה 
העולמית של יזמות חברתית  בעשור האחרון עולה 
הדרישה ליזמות חינוכית בעולם המערבי  כך למשל, 
 ,2010 ה- OECD בשנת  ארגון  שפרסם  במסמך 
הכרחיות  אסטרטגיות  הן  וחדשנות  יזמות  כי  נכתב 
חברתיים  אתגרים  עם  ולהתמודדות  כלכלי  לגידול 
לעודד  צריכות  מדינות  כי  קובע  הדו"ח  גלובליים  
החינוך  מערכות  וכי  לחדשנות  אזרחיהן  נטיית  את 
הלומדים  את  לצייד  צריכות  המקצועית  וההכשרה 
יצירתית  חשיבה  לפיתוח  הנדרשים  בכישורים  בהן 
ההון  היזמית   התרבות  לחיזוק  ולפעול  וחדשנית 
המושקע בחינוך יוכל למצות את הפוטנציאל הטמון 
במערכת  וחדשנות  יזמות  עידוד  באמצעות  רק  בו, 

החינוך  

בכך  הזו,  בעת  החינוכית  היזמות  של  חשיבותה 
שיש בה פוטנציאל לייצר דינמיקה של שינוי במגזר 
את  משנה  היזמית  הרוח  של  חיזוקה  כולו   החינוכי 
לשאלה  ביחס  החינוך  במערכת  הכללית  התפיסה 
"כיצד ניתן לשפר את המצב הנוכחי?"  בנוסף, יוזמות 
מערכת  במסגרת  המוקמות  חדשניות  חינוכיות 
אל  למשוך  מסייעות  לה,  ומחוצה  הציבורית  החינוך 
לקחת  המבקש  איכותי  אדם  כוח  החינוכי  המגזר 

חלק בתהליכי שינוי משמעותיים   

קבע החינוכית,  היזמות  עולם  של  הפרקטי   בהיבט 
המושג  כי   ,  2015 משנת  עמדה  בנייר   OECD  - ה 
יזמות בחינוך מתייחס ומאחד שני היבטים של יזמות: 

 
היבט של חינוך יזמי המתמקד בצמיחה אישית,   1

תפיסות ועמדות )mindset( ומיומנויות  
בהקמת/  2 המתמקד  ליזמות  חינוך  של  היבט 

עבור  ערך  היוצרים  פרויקט  או  יוזמה  יישום 
אחרים במערכת החינוכית   

למידה בדרך היזמית קשורה להתפתחות מקצועית 
לעשייה  בעצמי,  לאמונה  ליצירתיות,  ואישית, 
אקטיבית ומורכבת מעקרונות, מיומנויות קוגניטיביות 
וללמוד  ללמד  שניתן  וטכניקות  קוגניטיביות  ושאינן 
אותם, לדוגמא: פתרון בעיות, עבודת צוות, שיתופיות, 
העזה במצבי עמימות, הנעה עצמית ועוד מיומנויות 

נדרשות להתמודדות במאה ה-21    

החינוך,  מערכת  של  שינוי  סוכן  הוא  החינוכי  היזם 
להשפיע  ביכולתו  כי  מאמין  הוא  מתוכה   ומגיע 
כפי  הדברים  את  ולשנות  במערכת  המציאות  על 
המעמיקה  היכרותו  מתוך  כעת   מתנהלים  שהם 
על  לוקח  הוא  בה,  והלומדים  המערכת  צורכי  עם 
מוצר,  תוכנית,  ופיתוח  ליצירה  האחריות  את  עצמו 
הלמידה   תהליך  שיפור  למען  טכנולוגיה  או  שירות 
אקטיבי  לחיפוש  בכישרון  ניחנים  חינוכיים  יזמים 
הפוטנציאל  והבנת  החינוכית  בסביבה  אתגרים  של 
לחשיבה  ביכולת  מתאפיינים  הם  בתיקונם   שטמון 
זיהוי  תוך  והמשאבים,  החוקים  למגבלות  מעבר 
דרכים חדשניות ואלטרנטיביות, אתגרים והזדמנויות  
מוכוון  פעולות  מערך  להקים  מסוגלים  הם  לבסוף, 
חזונם   להגשמת  שיביא  ומדיד,  )התלמיד(  לקוח 
כישורים אלו מאפשרים ליזם החינוכי להתחרות עם 
ספקים קיימים על תשומת לב, השגת מימון ומכירות  

סיכונים  לקחת  בנכונות  מאופיין  החינוכי  היזם 
אף  על  כי  ההבנה  מתוך  כישלונות,  עם  ולהתמודד 
אי  של  האלטרנטיבה  בכך,  הכרוך  הרב  המאמץ 
בינוניות   – יותר  גדול  בסיכון  עתידה  הסיכון,  לקיחת 
במערכת החינוך  לפי תפיסה זו, היזמים החינוכיים 
האידיאליים הם אנשי החינוך הוותיקים, אשר הרקע 
מערכת  עם  והיכרותם  שלהם  העשיר  המקצועי 
חינוך  אנשי  ידע   של  בלום  אוצר  מהווים  החינוך 
והרשתות  הקשרים  הניסיון,  את  לנצל  יכולים  כאלו 
לממש  כדי  ביותר  הטוב  באופן  שלהם  החברתיות 
שזיהו  לבעיות  הגו  אותם  החדשניים  הפתרונות  את 

במערכת החינוך הציבורית ובאופן התנהלותה 

3. מידול והפצה של יוזמות חינוכיות

מהפוטנציאל  מרכזי  שחלק  טוען   )2011( שריג 
להרחיב  ארגונים  של  ביכולות  כרוך  חברתי  לשינוי 
את השפעתם החברתית )Social Scaling(  במקרים 
רק  ולא  כמותי  אפקט  מחייב  חברתי  שינוי  רבים 
איכותי  לא די שיהיה בידינו רעיון טוב או אפילו פיילוט 
מצליח, אלא שינוי חברתי אמיתי מתרחש רק כאשר 
מצליחים לשחזר או לשכפל את ההצלחה מספיק 
מצליחים  כאשר  מתרחש  החברתי  השינוי  פעמים  
)אחת  הצלחה   "שחזורי"  של  קריטית"  "מסה  ליצור 
הקדם  המכינות  הינן  שריג  שמביא  הדוגמאות 
צבאיות, אשר החלו כיוזמה מקורית בודדת והתרחבו 
לכדי מספר רב של "הרחבות" אשר לכל אחת מהן 
מאפיינים משל עצמה, אך כולן נאמנות לאותו רעיון 

מארגן(  

תהליכי ה-"Scaling-up" - הרחבה חברתית, פירושם 
של  החברתי  והאימפקט  הפעילות  היקף  הגדלת 

היוזמה בדרך של מיצוי, פיתוח, מיזוג או הכפלה  

ידי 	  על  החברתית  ההשפעה  הרחבת   - מיצוי 
ייעול היוזמה  

פיתוח - יצירת מודל חברתי חדש הנגזר מתוך 	 
מודל המקור  

מיזוג - יוזמה חדשה שמשלבת באופן סינרגטי 	 
את תכונות היוזמות שמרכיבות אותה  

מודל 	  שכפול  באמצעות  הרחבה   - הכפלה 
טיפוס  אב-  לשכפול  קודם  רוב  פי  על  חברתי- 

אשר ממנו נגזרים המאפיינים המשוכפלים 

שריג מזהה שמונה מאפיינים ל"שכפוליות חברתית" 
מוצלחת:  

צורך - היוזמה המקורית צריכה לענות על צורך . 1
שבו  ולרגע  למקום  מעבר  ומשמעותי  מתמשך 

נולדה  
מענה – המענה אותו מספקת היוזמה המקורית . 2

בתנאים   גם  ואפקטיבי  בר-יישום  להיות  צריך 
ובמצבים משתנים  

מודל . 3 להיות  צריך  למיזם   - מודל  תלוי  מיזם 
אדם  של  באישיותו  תלוי  שאינו  ברור  הפעלה 

מסוים  
צריך . 4 הפעולה  של  הבסיסי  המודל   - פשטות 

 Keep It Simple להיות פשוט על פי העיקרון של
  Stupid

צריך . 5 היוזמה  בעל  הארגון   - בר-קיימא  ארגון 
המאפשרות  ארגוניות  חוזקות  בעל  להיות 
או  השכפול,  מעמסת  את  גבו  על  לשאת  לו 
לחילופין נדרשים לו שותפים היכולים לקבל על 

עצמם את המשימה  
מתועדת, . 6 להיות  חייבת  היוזמה   – ידע  ניהול 

ומנוסחת היטב  
צריכים . 7 המיזם  מנהלי   - אסטרטגית  חשיבה 

להיות מסוגלים לראות ולהבין את המשמעויות 
רק  ולא  המיזם  של  המערכתיות  האסטרטגיות 

את הצד התפעולי שלו  
להמשיך . 8 יכולה  היוזמה   - בת-קיימא  יוזמה 

ולהתקיים לאורך זמן  
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 פרק שני: 
מ"מורים מובילים" ל"מורים. יזמים. מובילים." 

מובילים."  יזמים.  "מורים.  תכנית  פיתוח  לקראת 
נבחנה השפעתם ההדדית של גופי הידע המרכזיים 
במורים  העוסק  הידע  המהלך:  בבסיס  שעומדים 
מובילים, ובפרט פיתוח מקצועי של מורים במסגרת 
העוסק  התוכן  עולם  מקצועיות;   למידה  קהילות 
של  והפצה  מידול  של  ותיאוריות  חינוכית;  ביזמות 

יוזמות  
שלושת  בין  שעשה  באינטגרציה  המהלך  של  ייחודו 

גופי הידע האלו  
בתכנית,  ביטוי  לידי  באו  מרכזיים  עקרונות  מספר 
במעבר  שנוצרה  ההתפתחות  את  וממחישים 

מ"מורים מובילים" ל"מורים-יזמים-מובילים":

פיתוח מקצועי של מורים במסגרת קהילות 
למידה מקצועיות:

אזוריות: 

צירים  יוצרים  מובילים  מורים  כי  התפיסה  מתוך 
הספר,  בית  בתוך  מנהיגות  ושל  ידע  של  חדשים 
ההובלה  יצאה  מובילים "  יזמים   "מורים   בתכנית 
מבין כתלי בית הספר והפכה לאזורית, סביב קהילות 
יזמות אזוריות  יחידת הבסיס הייתה מחוז תל- אביב, 
את  מהווה  המחוז  שונות   רשויות   15 בתוכו  הכולל 
המורים  והתפעולית,  הארגונית  העבודה  מסגרת 
המובילים מגיעים מרשויות שונות ברחבי המחוז, וכך 

גם חברי הקהילות 
ספרו,  בבית  רק  מוביל  אינו  כבר  המוביל  המורה 
אזורית,  יזמים  רשת  של  למנהיג  הופך  אלא 
היזם  המורה  וסביב  יוזמה  סביב  ונבנית  המתכנסת 
מובילים '  יזמים   'מורים   בתכנית  אותה   המוביל 
המחוז  הוא  אחד,  מקומי  במרחב  הקהילות  נבנו 
בניית קהילות אשר  מאפשרת  הגיאוגרפי  האזוריות 
הקרבה ביניהן תומכת בתהליכים והצלחת התכנית 
מאפשרת אימפקט אזורי משמעותי  במקביל, נראו 
שלוש מערכות יחסים שונות במרחב העשייה: בתוך 
קהילת המורים היזמים המובילים, בתוך כל קהילת 
יזמים שנוצרה סביב מורה מוביל ויוזמת - מקור;  בין 

כלל הקהילות במחוז 

האזוריות באה לידי ביטוי גם בהרחבת המעגלים של 
בעלי העניין והשותפים לתכנית  אם במהלך "מורים 
מובילים" נוצר שיתוף פעולה לאורך זמן בין המורים 
שנוצרה  ההתפתחות  ספרית,  הבית  הקהילה  בתוך 
בתכנית זו, חייבה יצירת שפה אזורית ומודל עבודה 
נוספים   למחוזות  בהמשך  להרחיב  ניתן  שיהיה 
עם  המוביל  היזם  המורה  של  רחב  פעולה  שיתוף 
)מפקחים,  במחוז  עניין  בעלי  עם  הקהילה,  חברי 
רשות, מנהלי פסג"ה( בתוך ומחוץ לאזור בית ספרו 
ליוזמה  ובהתאם  עבודתו  למקצועו/תחום  מחוץ  או 
שלו  הרחבת המעגלים הוסיפה תוצר נוסף למהלך, 

של הפצת רוח, חשיבה ותרבות יזמית במחוז 

קהילה מבוססת יוזמה: 

נוסף  הבדל  יצרה  הגיאוגרפיים  המעגלים  הרחבת 
מובילים"  "מורים  של  הקיימות  בתכניות  אם   -
המורים הינם עמיתים לעבודה מאותו מוסד חינוכי, 
חבריהן  אשר  קהילות  נוצרו  הנוכחי  שבמהלך  הרי 
היוזמה  היוותה  זו,  בצורה  זה   את  זה  מכירים  אינם 
החינוכית סביבה נבנתה הקהילה, אבן שואבת לגיוס 
חברי הקהילה ובסיס ראשוני לקשר ביניהם  העיסוק 
ליבת  או  הוראה  פרקטיקות  סביב  היה  לא  המרכזי 
מרכז  שאינה  חינוכית  ביוזמה  אלא  הדעת,  תחומי 
הדיאלוג  עצומה   החינוכית  השפעתה  אך  ההוראה, 
יישומיות  סביב  סובב  הקהילה  חברי  בין  שנוצר 
יוזמה  בין  מקומי,  חינוכי  לצורך  והתאמתה  היוזמה 

קיימת לפיתוח רעיוני ויישומי של יוזמה חדשה 

עצמאות המורים המובילים בבניית הקהילות: 
 

חברי הקהילה גוייסו ונבחרו על ידי עמיתיהם, מובילי 
בתהליך  לחלוטין  עצמאים  היו  אשר  הקהילות, 
או  הספר  בתי  מנהלי  של  התערבות  ללא  הבחירה, 
קהילה  בבניית  התנסו  הקהילות  מובילי  הפיקוח  
חברי  וגיוס  המהלך  שיווק  כולל  אפס,  משלב  החל 
ניתנה  מכוון  בכוונת    )5 בפרק  הרחבה  )ר'  הקהילה 
הקהילה,  בבניית  רבה  עצמאות  הקהילות  למובילי 

כחלק מתהליך העצמה ופיתוח אישי 

מ"מורים מובילים" ל"מורים וגננות מובילים": 

מובילים"  "מורים  מהלך  בין  נוספת  התפתחות 
בהכנסתה  היה  מובילים "  יזמים   "מורים   למהלך 
של אוכלוסייה חדשה למהלך - אוכלוסיית הגננות  
מחנכות הגיל הרך, שעד כה לא זכו לפיתוח מקצועי 
במסגרת מהלך "מורים מובילים", קיבלו מקום ומתוך 
7 קהילות שקמו במהלך, 3 מהן הובלו על ידי גננות 
פתח  פותחת  לגננות  גם  המהלך  הרחבת  מובילות  
הפיתוח  תהליכי  על  חדשה  מקצועית  להתבוננות 
בעבודת  חסרות  גננות  זו   אוכלוסייה  של  המקצועי 
היום- יום שלהן את מעטפת חדר המורים ועובדות 
צוות  ועם  שלה  בגן  אחת  כל  נפרדים,  כ"איים" 
מצומצם של סייעות/גננת משלימה  תצורת קהילת 
היזמים אפשרה לגננות לפעול במסגרת "חדר גננות", 
הדומה לחדר מורים בכך שפעל במסגרת קבוצתית, 
המתקיימים  רוחביים  למידה  ובתהליכי  בתמיכה 

בשיתוף פעולה 

סליל של קהילות - קהילת יזמים מובילים וקהילת 
יזמים: 

הפועלות  קהילות  של  תצורות  שתי  כולל  המהלך 
היזמים  המורים  קהילת  השנה:  כל  לאורך  במקביל 
נמצאת  שלהם  המקור  יוזמות  אשר  אלו  המובילים, 
כקהילה  עובדים  אלו  והפיתוח   העשייה  בליבת 
תהליכי  ועוברים  לחודש  אחת  נפגשים  בעצמם, 
פיתוח והכשרה על ידי מנחי התכנית ברמה קבוצתית 
את  המובילים  המורים  מנחים  במקביל,  ואישית  
קהילות היזמות של כל אחד מהם בנפרד במפגש 
חודשי  לשתי תצורות פעולה אלה הצטרפה קהילה 
כלל  את  כללה  זו  המחוזית   הקהילה  היא  שלישית, 
כנס  במסגרת  בשנה  פעמיים  שנפגשו  הקהילות, 

מחוזי  
הקהילות  של  המקצועי  והפיתוח  ההכשרה  תהליכי 
זה  על  זה  משפיעים  מתמדת,  בבחינה  נמצאים 
ויותר  דינאמי,  הינו  התהליך  מזה   זה  ומושפעים 
 ,DNA רצף  בצורתו  מזכיר  הוא  מקביל,  הוא  מאשר 
נפרדים  בזה,  זה  הכרוכים  סלילים  משני  המורכב 

ונפגשים  
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יזמות חינוכית כבסיס לפיתוח מקצועי:

ההוראה  עובדי  אלף   200 מתוך  המוחץ  הרוב  כיום, 
אינם מורים יזמים אשר תופסים את עצמם ככאלו  
או מתפתחים כך בצורה מכוונת  עם זאת, ניתן לראות 
החינוך  במערכת  מתחזקת   האחרונות  בשנים  כי 
מתפקיד  חלק  היא  היזמות  לפיה  חדשה,  תפיסה 
איש החינוך באשר הוא  הכשרות של מורים לעתיד 
מכילות כיום יחידות למידה והתנסות בנושא היזמות, 
של  גובר  עיסוק  האחרונות  בשנים  לזהות  וניתן 
משרד החינוך, על אגפיו שונים, באיש החינוך כיזם 
החינוך  אנשי  של  המעגלים  את  להרחיב  ובשאיפה 
היזמים, בהקצאת משאבים ובקידום הסרת חסמים 
כמדיניות  תכנית "מורים יזמים מובילים" משתלבת 
בהתפתחות זו, ומציבה את היזמות החינוכית כבסיס 

לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך 

צא ולמד יזמות:  
מהאקו- חלק  הינו  מובילים "  יזמים   "מורים   מהלך 

ומבוסס  החינוך  במערכת  המתפתח  היזמי  סיסטם 
על התפיסה כי היזמות מורכבת מעקרונות, מיומנויות 
וטכניקות שניתן ללמד וללמוד אותם  מהלך מורים 
יוזמות  להפצת  כפיילוט  משמש  מובילים,  יזמים 
ובדרך  קהילות  בעזרת  יזמית  תרבות  ולפיתוח 
"מהשטח",   מורים  יוזמות  עם  הכרות  הכוללת 
ופיתוח  ויצירה  יישומיות  חינוכיות  ביוזמות  התנסות 

אדוות ליוזמות   

יצירת  באמצעות  מקצועית  זהות  ופיתוח  גיבוש 
ערך לאחרים: 

ידע,  של  בכישורים  שימוש  כוללת  חינוכית  יזמות 
ופיתוח  קוגניטיביות,  ושאינן  קוגניטיביות  מיומנויות 
האישית  המסוגלות  על  המשפיעות  ועמדות  גישות 
בתכנית  לאחרים   חדש  ערך  וליצור  ליזום  והרצון 
וגננות  מורים  שותפים  מובילים,  יזמים  מורים 
שמחפשים הזדמנות ליצור ערך חדש עבור עצמם, 
הם  בו  הספר  הגן/בית  ועבור  תלמידיהם  עבור 
פועלים  מורים/גננות אלה עוברים תהליך של פיתוח 
חלומות  ומימוש  חדשנות  המשלב  ייחודי,  מקצועי 
ורעיונות אישיים  התכנית מייצרת נקודת מפגש בין 
מיצוי הפוטנציאל האישי של איש החינוך היזם לבין 
זה  מהלך  סביבתיים   חברתיים  לצרכים  מענה  מתן 
מבטא את החשיבות הניתנת לטיפוח הפרט וצרכיו, 
אך גם מעודדת אותו לראות את מחויבותו לזולת  הוא 
תודעתי  ממצב  הקהילות  חברי  המורים  את  מעביר 
)"רוצה אני"( של יצירת ערך למצב התנהגותי ומעשי 

)"עושה אני"( של יצירת ערך לאחרים 

מנהיגות מעוררת השראה: 
היזם  המורה  הקהילה,  חברי  עם  באינטראקציה 
לעשייה,  קהילתו  חברי  את  להניע  נדרש  המוביל 
להתנסות ביוזמת המקור ואף לפיתוח יוזמת השראה 
היזם  המורה  את  תופסים  הקהילה  חברי  עצמאית  
שהעז  "מפתח"  כאיש  להשראה,  כמקור  המוביל 
ומימש  הזדמנות   איתר  כאשר  זה"  את  ו"עשה 
היזם  במורה  רואים  הקהילה,  חברי  כי  נראה  רעיון  
המוביל כמקור להשראה וכמי שיוביל את הקהילה 
להתמודדות, גם כאשר קיימת חוסר ודאות ועמימות 

לאורך זמן 

עשייה ויישום בדרך לשיפור מתמיד: 
היא  התנהגותם  פרואקטיביים,  אנשים  הינם  יזמים 
פונקציה של החלטותיהם ולא של התנאים  )להבדיל 
ומתנצלים  לנסיבות  המגיבים  ריאקטיביים  מאנשים 
אנשים  לפעול(   מהם  שמונעים  הדברים  על 
לתת  שבמקום  אחראים,  אנשים  הם  פרואקטיביים 
לנסיבות להחליט כיצד הם יפעלו הם עצמם פועלים 
פעלו  המובילים,  היזמים  המורים  הנסיבות   לשינוי 
והובילו  גייסו  יוזמה,  ויישמו  פיתחו  פעולה,  בשיתוף 
קהילה, עברו, הם וחבריהם לקהילה, פיתוח מקצועי 
יזמיות,  ומיומנויות  מקצועי  ידע  של  שילוב  הכולל 
הנחיית והובלת קהילה והעלאת המסוגלות האישית 
הלמידה  את  עמיתים  עם  ביחד  עיבדו  והמקצועית, 
אדפטציות-  תכננו  ואף  התנסו  שלהם,  החדשה 

יוזמות חדשות על בסיס יוזמת המקור 

חשיבה יזמית מלווה רפלקציה:  
שונים   בהיבטים  מאופיינת  היזמית  החשיבה 
החשיבה היזמית מגוונת, יצירתית, המסייעת לזהות 
מקוריים   פתרונות  ומוצאת  רעיונות  מייצרת  בעיות, 
את  ולהעריך  לשפוט  המסוגלת  ביקורתית  חשיבה 
כישלון   עם  ולהתמודד  רעיון  של  הצלחתו  סיכויי 
מנקודות  דברים  לראות  המסוגלת  גמישה  חשיבה 
מניעיהם,  על  האחרים  את  ולהבין  שונות  מבט 
רפלקטיבית  חשיבה  פעולתם   ואופני  רצונותיהם 
מהעבר,  ניסיון  של  והבנה  ידע  ומעמיקה  המבססת 
העתיד  למעשה  תכנון  והמלווה  שנעשה  ממעשה 
השונים  בהיבטיה  היזמית  החשיבה  להתבצע  
יזמים  מורים  בתכנית  השונות  הקהילות  את  ליוותה 
מובילים, לצד תהליכים רפלקטיביים  חברי התכנית 
פעלו בשיתוף פעולה, תוך הקשבה ודיאלוג שהובילו 
"פירוק"  בעת  משותפת  וחשיבה  ללמידה  לפתיחות, 
המרכזיים,  לרכיביה  המקורית  היוזמה  )אנאליזה( 
"בניית"  ובזמן  ביוזמה,  להתנסות  ההיערכות  בעת 
החינוכיים  לצרכים  מותאמת  אדפטציה  )סינתזה( 

השונים של חברי הקהילה 
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תהליכי מידול והפצה:

מהותי  אתגר  עם  כיום  מתמודדת  החינוך  מערכת 
במסגרת התכניות השונות העוסקות ביזמות חינוכית: 
קיים  חינוכיות   יוזמות  של  להפצה  יעיל  מודל  ייצור 
צורך לפתח ולהטמיע מודלים להפצה של רעיונות/

פועלות  שכבר  כאלו   - מוצלחות  חינוכיות  יוזמות 
תיהנה  בכללותה  שהמערכת  מנת  על   - בשטח 
לאדם/ מעבר  קיימות  להן  ותהיה  יוזמות,  מאותן 
למקום  לפיכך, הדגש במהלך מורים. יזמים. מובילים. 
נבטו  שכבר  יוזמות  של  להפצה  מודל  להציע  היה 

והוטמעו בבתי ספר ובגנים שונים  

של  הפצה  לתהליכי  הקשורות  יסוד  הנחות  מספר 
יוזמות חינוכיות נמצאות בבסיס המהלך:

תהליך יזמי המבוסס על יוזמה קיימת מוצלחת 	 
"המצאה"  מאשר  יותר  פשוט/קל/יעיל  הינו   –

של יוזמה חדשה  
התנסות בפועל של אנשי חינוך בפיצוח ויישום 	 

יציבה  מקצועית  תשתית  תיצור  היוזמה  של 
להטמעה המשכית של היוזמה  

והתנסות 	  פיתוח  לחקר,  יעיל  כלי  היא  קהילה 
ביוזמות  

מקצועית 	  העצמה  דרך  תיעשה  יעילה  הפצה 
העצמה  לצד  קהילה,  מובילי  יזמים  מורים  של 

מקצועית של חברי הקהילה המפיצים 

משכפול והפצה – להשראה ואדפטציה:
לאתגר  מענה  הנותן  חדש  מודל  יצרנו  זו  בתכנית 
)הרחבה,   Scaling-up המושג  את  היוזמות   הפצת 
להגדיל  מבקש  שלרוב  חברתית(,  הרחבה  ובעיקר 
של  החברתי  והאימפקט  הפעילות  היקף  את 
היזמות  לעולם  התאמנו  שכפול,  באמצעות  היוזמה 
ופעולת  אישית,  השראה  על  ביסוסו  דרך  החינוכית 
והאדפטציה  ההתמרה  בפעולות  הוחלפה  השכפול 
לתנאים  והתאמה  השראה  חקר,  על  המבוססות   -

שונים  
של  וההפצה  המידול  תהליכי  את  לייצר  מנת  על 
הביולוגיה,  מעולם  במושגים  שימוש  נעשה  היוזמות 
הותאמו   DNA של  ושינוי  מוטציה  תהליכי  כאשר 
הבנת  והפצה   מידול  לקראת  התכנית  לתפיסות 
המושגים וקשרי הגומלין ביניהם מהווה את הבסיס 

לתכנית 
שכפול )מביולוגיה( - התנהגות של מערכת דינאמית 

המניבה בניית עותק זהה של עצמה   
התמרה )מפיזיקה( - שינויים מולקולאריים של חומר 
כמו  חיצוניים  שינויים  ידי  על  שנגרמים  מינרלים  או 
שונה  חומר  ליצירת  הגורמים  טמפרטורה,  או  לחץ 

מהמקורי  
אורגניזם  התאמת  תהליך   - )מביולוגיה(  אדפטציה 
והמשפרים  בו  החלים  שינויים  בעקבות  לסביבתו 
את סיכוייו לשרוד ולהתרבות בסביבה זו  ובהשאלה 
קיימת  יצירה  של  התאמה  או  עיבוד  של  תהליך   -

למדיום או קהל יעד חדשים  

 DNA -כיצד  מושגים אלו באו לידי ביטוי ב
של תכנית "מורים. יזמים. מובילים."?

במסגרת התכנית, ההשראה האישית של כל מורה 
בקהילה, יחד עם המנהיגות של מוביל הקהילה, היא 
שמניעה את תהליכי ההתמרה  מהות המהלך אינה 
יוזמות  על  להתבסס  אלא  קיימות,  יוזמות  לשכפל 
לייצר  בסיסן  ועל  והשראה,  ללמידה  כמודל  קיימות 
השראה  יוזמת  ייחודי,  "מוצר"  לעצב   - אדפטציה 
ומסגרת  גננת  מורה,  כל  של  לצרכים  שמותאמת 

חינוכית החברות בקהילה מסוימת 

יוזמת המקור - עומדת במרכזה של כל קהילה  היא 
יוזמה אותה פיתח המורה המוביל בעבר והיא כבר 
קיימת בתצורה כזו או אחרת של "מוצר" מובנה  על 
מנת להפיץ אותה יש לנתח ולפרק אותה למרכיביה, 
בדומה לתהליך שמבצעים מדענים בבואם "לפצח" 

   DNA
השראה - ההשראה היא הניצוץ, ההארה, ההברקה, 
לצאת  אותנו  המניעה  אנרגיה  של  ההתפרצות 
חדשות   לאפשרויות  ולהיפתח  ליצור  מהשגרה, 
השראה מעוררת את הרצון להביא את עצמינו לידי 

ביטוי, והיא המניעה את תהליך ההתמרה  
התמרה - זהו התהליך שעוברת יוזמת המקור כאשר 
המוביל  המורה  של  הפרטיות  מידיו  עוברת  היא 
של  תפקידם  היזמים   המורים  קהילת  של  לידיה 
אלו האחרונים "להפעיל לחץ" על היוזמה, לשנותה, 
יוזמה שתיווצר  כך  וכיו"ב,  לצמצמה   להרחיבה, 

חדשה  
אשר  היוזמות  הן   - השראה(  )יוזמות  אדפטציות 
תהליך  של  בסיומו  השונות  הקהילות  בתוך  נוצרות 
מזה  שונה  עבודה  למרחב  מתאימות  הן  ההתמרה  
המקורי, אך עדיין יש בהן את המאפיינים של יוזמת 
המקור, את הדנ"א המקורי, גם אם זה עבר שינויים 
מסוימים והתאמות על ידי המורים היזמים המרכיבים 

את הקהילה 
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שלב - 2 פירוק היוזמה: 
על  )בהסתמך  היוזמה  של  המאפיינים  כלל  מיפוי 
כדי  המימדים(   מודל 4  באמצעות  שנעשה  הניתוח 
למספר  להתייחס  ניתן  המרכיבים,  במיפוי  לסייע 
פדגוגי;  דעת  תחום  גיל;  שכבת  ביוזמה:  קטגוריות 
כמות שעות נדרשות במערכת; מי מוביל את היוזמה; 
טכנולוגיות; שותפים מרכזיים; עזרים חיוניים; מרחב 
פיזי; כמות ילדים; מושג מוביל ועוד  בשלב זה תיווצר 
"מפת יוזמה" הכוללת כמה שיותר מרכיבים ותכונות 
שמאפיינים את יוזמת המקור כפי שפותחה על ידי 

המורה המוביל   

שלב - 3 
 - משלימים  מהלכים  משני  מורכב  זה  שלב 
יוזמת  של   )DNA( היסוד  מרכיבי  וזיהוי  ניפוי 

המקור. 
תהליך  מתבצע  שזוהו,  המרכיבים  כלל  מתוך  ניפוי: 
מהם  אחת:  יסוד  שאלת  באמצעות  ניפוי  של 
יוזמת  שבלעדיהם  המקור,  ביוזמת  המרכיבים 
ההשראה מאבדת לחלוטין את הקשר אליה והופכת 
מאדפטציה ליוזמה עצמאית ללא מאפיינים דומים 

כלל 
זיהוי מרכיבי היסוד )DNA( של יוזמת המקור: לאחר 
ליבת  את  מהווים  שאינם  ותכונות  מרכיבים  ניפוי 
יסוד,  מרכיבי   / תכונות   2-4 עם  נשארים  היוזמה, 
הן  אלו  המקור   יוזמת  של   DNA  - ה  את  המהווים 
מהאדפטציות  אחת  בכל  ונראה  שנשוב  התכונות 
היזמיות של חברי הקהילה, והן שיזהו את הזיקה של 

כל יוזמת השראה אל יוזמת המקור  
שלב - 4 הרכבה מחדש: 

יוזמת  חדשה,  יוזמה  בניית  הוא  האחרון  השלב 
השראה, שבבסיסה מרכיבי היסוד של יוזמת המקור, 
השראה  קבלת  של  תהליכים  באמצעות  אולם 
יוזמת  של  שינויים   - והתמרה  וחיצונית(  )פנימית 
המקור, היא מייצרת אדפטציה, שינוי והתרחבות של 

יוזמת המקור  

שעומדת  אחת,  מקור  יוזמת  מתוך  כזו,  בצורה 
פיתוח  תהליך  לאורך  יזמים  קהילת  של  במרכזה 
מלא, נוצרו 3-16 יוזמות השראה שפועלות במעגלים 

נוספים 

ליוזמת  השונות  האדפטציות  את  לייצר  מנת  על 
היזמים  נדרשים  ההשראה,  יוזמות  הן  המקור, 
בקהילות לבצע מספר תהליכים  במסגרת התכנית, 
ברור  מידול  לבצע  המאפשר  עבודה  מודל  נבנה 
ובנייה  פירוק  תהליכי  באמצעות  המקור  ליוזמת 
 DNA  - ה  את  המהווים  היסוד,  מרכיבי  של  מחדש 

של יוזמת המקור:

שלב - 1 למידת הקיים: 
חקר מעמיק של היזמים בקהילות את יוזמת המקור  
חקר זה מתבצע באמצעות ניתוח היוזמה לפי מודל 

4 המימדים1:

הדמוקרטי  המכון  בשיתוף  שטימברג  יעל  דר'  ע"י  פותח  המודל   1

והותאם ללקרן לעידוד יוזמות חינוכיות 

חקר הקיים מאפשר לכל חברי הקהילה ללמוד את 
יוזמת המקור במסגרת הקהילה, להיחשף למטרותיה, 
במסגרת  בנוסף,  ולהשפעותיה   השונים  למרכיביה 
החקירה של כל יוזמה התנסו חברי הקהילה ביישום 
חברי  שהיא   כפי  המקור  יוזמת  של  מקומי,  צנוע, 
ספר  בבית  או  בגן  המקור  ביוזמת  התנסו  הקהילה 
בו הם פועלים, ומתוך היישום על אוכלוסיות שונות 
ומרחבי למידה שונים - נוצרו תובנות על אדפטציות 

אפשריות 
האדפטציות  לפיתוח  רק  לא  תרם  הלמידה  תהליך 
של חברי הקהילה, אלא איפשר גם ליוזמת המקור 
זה  שכלול  והתפתחות   שכלול  של  תהליך  לעבור 
שסייעו  הקהילתית  והיצירה  השיח  מתוך  צמח 

להעמקה במודל היוזמה המקורית 
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רב-  תכנית  הינה  מובילים.  יזמים.  מורים.  תכנית 
תוכן  יחידות  של  רב  ממספר  המורכבת  שנתית 
יצירת  דרש  התכנית  יישום  ארגוניים   ומהלכים 
עוד  ויציבה,  מורכבת  והדרכתית  ארגונית  תשתית 
טרם פרסום התכנית והפצתה לשטח, שעל בסיסה 

נבנתה תכנית העבודה היישומית של התכנית 

שותפויות:

אחת 	  כל  של  נציגות  מנתה  היגוי:  ועדת 
מהלך  התכנית:  של  האסטרטגיות  מהשותפות 
מהלך  על  אמון  התכנית,  של  )הגג  השקפה 
פיילוט  בוצע  שבמסגרתו  מובילים"  "מורים 
)המחוז  ת"א  מחוז  מובילים.(,  יזמים.  מורים. 
לעידוד  והקרן  התכנית(  פיילוט  נוסה  בו  החלוץ 
אחת  המקצועי(   הידע  )גוף  חינוכיות  יוזמות 
עדכונים,  לשמוע  הוועדה  התכנסה  לחודש 
על  לדון  ובעיקר  כללית  מצב  תמונת  לקבל 
החזקה  שמתרחשות   המשמעותיות  הסוגיות 
של ועדת היגוי פעילה, מעודכנת ומעורבת היא 
שותפות  והמשך  התכנית  לקיום  הכרחי  תנאי 
משמעותית בין הגורמים  ועדת ההיגוי ומפגשיה 
השוטפים מהווים את הביטוי הארגוני של שיתוף 
שנוצרת  ההדדית  המחויבות  ותחושת  הפעולה 
לב  לשים  יש  התכנית   להובלת  השותפים  בין 
ולהבחין בין התכנים השוטפים שמעסיקים את 
לבין  שוטפות  בישיבות  ונידונים  התכנית  צוות 
המובאים  אסטרטגית  חשיבות  בעלי  נושאים 

לוועדת ההיגוי 
במוסדות 	  תפקידים  בעלי  עם  קשרים  רשת 

החינוך במחוז:  תמיכתן של מנהלות בתי הספר 
ומפקחות הגנים היא תנאי ראשון במעלה ליישום 
מוצלח ורציף של יוזמות ההשראה שפיתחו חברי 
מוסדות  עם  הקשר  ותחזוק  יצירת  הקהילות  
וחברי  הקהילות  מובילי  מגיעים  מהם  החינוך 
למיצוב  משמעותי  אמצעי  מהווה  הקהילות 
הספר  בתי  מנהלות  המחוז   ברחבי  התכנית 
ומפקחות הגנים יודעו על קבלתם לתכנית של 
הן  גם  וחתמו  אחריותן,  שתחת  הקהילה  חברי 
החינוכי   במוסד  היוזמה  לביצוע  התחייבות  על 
המנהלות והמפקחות הוזמנו לכנסים המחוזיים 

ועודכנו לאורך הדרך 

הנחייה ב - CO: ביטוי מרכזי לתפיסת השותפות 	 
בעיצוב  ביטוי  לידי  באה  התכנית  את  המובילה 
תפיסת ההנחייה שלה  קהילת מובילי הקהילות, 
קהילות  את  שמנחים  הבוגרים  היזמים  שבעת 
הנחייה  השנה  לאורך  קיבלו  השונות,  היזמים 
בשותפות  שהתקיימו  ואישיים,  קבוצתיים  וליווי 
מלאה  שני מנחים - האחד נציג הקרן לעידוד 
תל-אביב,  מחוז  נציגת  והשניה  חינוכיות  יוזמות 
הנחו את הקהילה ב- CO וליוו אותה במשותף  
החשיבות  את  מדגישה  המשותפת  ההנחייה 
הרבה של עבודה משותפת ואחודה של המחוז 
מכפיל  ליצירת  המקצועי,  הפיתוח  גוף  עם 
המחוז  ייחודיות  את  הן  ביטוי  לידי  שמביא  כוח 
ומסגרת הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה, 
והן את הידע המקצועי בתהליכי יזמות חינוכית, 

מידול והפצה הנדרש לתהליך 

תשתיות מחוזיות:

כפיילוט  לדרך  יצא  מובילים.  יזמים.  מורים.  מהלך 
במהלך שנת הלימודים תשע"ט בהובלת מחוז תל-

אביב, כשותף חלוץ שהצטרף למשרד החינוך, מהלך 
התשתיות  חינוכיות   יוזמות  לעידוד  והקרן  השקפה 
שמעמיד המחוז לרשות התכנית מהוות תנאי מהותי 
מהלך  התכנית   והצלחת  ליישום  תחליף  וחסר 
העבודה, התבצע ברחבי המחוז בהובלתם ובעידודם 
של מנהלת המחוז, מפקחת המחוז והאגף לפיתוח 

מקצועי במחוז 

מטעם 	  מחוזי:  ידע  וניהול  מחוזית  רפרנטית 
התכנית,  ליישום  רפרנטית  הוסמכה  המחוז 
הקרן  מנחה  עם   co-ב כמנחה  הן  פעלה  אשר 
לעידוד יוזמות חינוכיות בתכנית הליווי השנתית, 
המחוזיים  ההיבטים  כל  ותכלול  בקידום  והן 

הנדרשים לתכנית וכוללים:  
הלמידה  לניהול  דיגיטליות  סביבות  בניית   -

במערכת מודל )moodle( לכל קהילה   
לכל  סילבוס  ופרסום  לרישום  תשתית  בניית   -

   )moodle( קהילה באמצעות מערכת מודל
שלה  הקהילות   7 על  התכנית  ושיווק  פרסום   -
דיוור  )מערכות  המחוז  של  פנימיים  בערוצים 
של: מרכזי פסג"ה, גופי יזמות, פיקוח ומדריכים 

מקצועיים(  
ליווי מובילי הקהילות בניהול ההיבטים הארגוניים   -
מרכז  במסגרת  קהילה  הובלת  של  והניהוליים 
ממש  פסג"ה,  מרכז  ומול  עם  )עבודה  פסג"ה 

כמו כל מרצה בהשתלמות( 
קהילת  חברי  של  העסקה  בתנאי  טיפול   -

המובילים - מעבר לתפקידי הדרכה במחוז 
עבור  הגמולים  ומערך  השתלמות  יומן  ניהול   -

משתתפי התכנית 
זיהוי וגיוס בעלי עניין בתוך המחוז, בעלי תפקיד   -
מפגשי  ואירוח  גיוס  פרסום,  לצרכי  ומוסדות,  

הקהילות 
חיבור ויצירת "ניווט" נוח בין הכלים הדיגיטליים   -
השיווקיים והתפעוליים של התכנית )כגון  מעבר 
מוביל  קשר  יצירת  לטפסי  התכנית  מאתר 
קבלתו  לפני  ציפיות  תיאום  לביצוע  הקהילה 
חזרה  וממנו  הרישום  לאתר  קישור  לתכנית, 

לאתר התכנית ודפי הקהילות( 
למציאת  עניין  בעלי  עם  קשרים  וחיזוק  עדכון   -
)למשל:  היוזמות   ופרסום  להפצה  ההזדמנויות 
שילוב ביקור בגנים או בתי ספר במסגרת ביקור 

פיקוח(  
פגישות,  )תיאום  לצורך  בהתאם  לוגיסטיקה   -

הזמנת חדרים, הזמנת כיבוד לכנסים(  

אתר אינטרנט ואמצעי שיווק מקוונים:

עיקרון מרכזי בפיתוח התכנית קבע פיתוח מקצועי 
ניראות  ובעלי  גבוהה  ברמה  שיווקיים  תכנים  של 

מכובדת ומושכת 
התכנית  עבור  פותחה  גרפית,  מעצבת  בסיוע 
לכל  כבסיס  שימשה  אשר  אחידה  עיצובית"  "שפה 
מותג  תחת  לצאת(  )וממשיכים  שיצאו  הפרסומים 

התכנית 

אתרים, 	  מעצבת  ידי  על  נבנה  אינטרנט:  אתר 
ומציג באופן כללי את עיקרי התכנית, הדרישות, 
התכנית   ורציונל  השנתי  המהלך  השותפים, 
משלה,  עמוד  הוקם  קהילה  לכל  לאלו  בנוסף 
אליו הועלו כל התכנים )תמונות, סרטונים, פיץ', 
לעמודים  קישורים  נוספת,  לקריאה  הפניות 
רוצה  אותה  ליוזמה  הקשורים  אחרים(  ודפים 
הקהילה,  ועמודי  האתר  מתוך  להפיץ   המוביל 
נבנה  האתר  לתכנית   להרשמה  קישור  ניתן 
כולה   התכנית  של  לזו  זהה  עיצובית  בשפה 
עזר  כלי  הקהילות  למובילי  לספק  הינו  הרעיון 
בניראות  אחידות  לייצר  גבוהה,  ברמה  שיווקי 
את  להם  לתת  זאת  ועם  התוכן,  וברמת 
האתר  לשם   עולים  תכנים  אילו  על  ההשפעה 
הופץ במדיות הדיגיטליות וברשתות החברתיות 
השותפים  ובדחיפת  הקהילות  מובילי  ע"י 
שלו   בערוצים  אחד  כל  התכנית,  של   השונים 
'יוזמות  לאתר  עולות  הראשונה,  השנה  בסיום 
ההשראה' של חברי הקהילות שפותחו בהשראת 
בה  הקהילה  עמוד  במסגרת  המקור',  'יוזמות 

פעלו, על מנת לשתף בתוצרי התהליך 

מקוון 	  פלאייר  עוצב  קהילה  לכל  פלאייר מקוון: 
הקהילות(  לכל  )משותף  התכנית  פרטי  ובו 
ופרטי היוזמה העומדת במרכז הקהילה  מובילי 
תוכן  לכתיבת  מלאים  שותפים  היו  הקהילות 
מטרות:  שתי  שירתה  שכתיבתו  כך  הפלאייר, 
ראשית, דיוק רעיוני ותכני של כל מוביל קהילה 
הכתיבה  עקרונות  באמצעות  שלו  היוזמה  את 
השיווקית, ושנית, יצירת כלי שיווקי שמשרת את 

מובילי הקהילות בגיוס חברי קהילה 
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אחד 	  במחוז:  הפסג"ה  מרכזי  עם  עבודה 
הם  בתכנית  החשובים  והמשאבים  השותפים 
קשר  המחוז   ברחבי  הפזורות  הפסג"ה  מרכזי 
ומשמעותי  נרחב  הדדי,  אמצעי,  בלתי  ישיר, 
ארגונית  תשתית  יוצר  המרכזים  מנהלות  עם 
ולוגיסטית בלעדיה מאוד קשה לתכנית לפעול 
לאורך השנה  כחלק מתפיסת השותפות, מנחת 
התכנית מטעם המחוז אמונה על בניית ותחזוק 
להפעלה  כתנאי  הפסג"ה  מרכזי  עם  הקשר 

ארגונית נכונה של הקהילות  
תפקידים  שני  ישנם  הפסג"ה  למרכזי   
מרכזי  המהותי,  בהיבט  בתכנית:  משמעותיים 
הפסג"ה הינם בית טבעי לפיתוח המקצועי של 
אנשי החינוך  ישנה משמעות רבה להימצאותה 
של רשת מקצועית של מרכזים ברחבי המחוז, 
שתומכים ומגבים את עבודת השטח של מובילי 
הקהילות  ולהיכרות של המדריכות והמפקחות 
במרכזים עם התכנית  בהיבט הטכני והלוגיסטי 
הפסג"ה  מרכזי  פיזי   "בית"  יש  קהילה  לכל 
את  המספק  וזמין,  נוח  מפגש  מקום  מהווים 
מותאמים  וחדרים  הדרושים  המשרד  שירותי 
אידיאלי  מקום  גדולים   קבוצתיים  למפגשים 
יוצרות  הפסג"ה  מרכזי  בו   להיפגש  לקהילה 
תהודה למה שקורה בתכנית ולפיכך ההמלצה 
החד משמעית למובילים הייתה לקיים בהן את 

מפגשי הקהילה 
מעבר לכך, תפקידם הנוסף של מרכזי הפסג"ה   
הוא יצירת קשרי עבודה, פרסום ורישות ברמה 
בתי  המקצועי,  הפיקוח  מול  סיוע  כל  המחוזית  
בשיתוף  נעשה   – וידוע  פרסום  הגנים,  הספר, 
עם המרכזים והם מהווים עזר קריטי להצלחת 

התכנית 
מרכז פסג"ה ראשי מארח: עבור התכנית נבחר 
מרכז פסג"ה מארח אשר איפשר ריכוז היבטים 
מובילי  למפגשי  קבוע  בית  בתכנית:  ארגוניים 
ומימוש  מרכזי  השתלמות  יומן  ניהול  הקהילות, 

הרכש עבור מענקי היישום של היוזמות   
במהלך 	  המקומיות:  ברשויות  חינוך  מחלקות 

החינוך  מחלקות  עם  קשר  נוצר  התכנית 
ברשויות המקומיות ברחבי המחוז, מהם מגיעים 
הקהילות   וחברי  מובילי  התכנית-  משתתפי 
הרך  הגיל  ומנהלות  החינוך  מחלקות  מנהלי 
התכנית,  התפתחות  על  הדרך  לאורך  עודכנו 
לקידום  מהותי  כשותף  ונבנו  לכנסים  הוזמנו 

היוזמות שבתחומן 

תשתית פיתוח תוכן: 

הידע  כגוף  נבחרה  חינוכיות  יוזמות  לעידוד  הקרן 
הקרן  התכנית   ויישום  פיתוח  את  המוביל  המקצועי 
אשר  תכנית  רכז  תקן  התכנית  לרשות  העמידה 
וההיבטים  הצוות  התכנית,  מהלך  כלל  את  ניהל 
אחריותה  שתחת  תוכן,  מפתחת  תקן  הארגוניים;  
והפצה  למידול  התיאורטיים  המודלים  פיתוח  היו 
למידה,  קהילות  באמצעות  חינוכיות  יוזמות  של 
ופיתוח תכנית ההדרכה- מערכי ההדרכה וההנחייה 
ומפגשי  כנסים  )סמינרים,  התוכן  יחידות  כל  של 
קהילות(; ותקן מנחה, אשר הנחה את קהילת מובילי 
מנחה  עם  יחד   co-ב ואישית,  קבוצתית  הקהילות, 
מטעם המחוז  בנוסף, המנהלת הפדגוגית של הקרן 
של  הפדגוגיים  בהיבטים  ההנחייה  צוות  את  ליוותה 

ליווי מובילי הקהילות והקהילות 
פיתוח  ומודלים;  תיאוריות  חקר  כלל:  התוכן  פיתוח 
רב-  עבודה  תכנית  פיתוח  שנתי;  הפעלה  מודל 
עד  הפעלה,  ומתודות  תוכן  יחידות  פיתוח  שנתית; 

רמת מערכים; סדנאות וכנסים  

תשתית תקציבית: 

ידי 	  על  מומן  התכנית  פיתוח  התכנית:  פיתוח 
מהלך השקפה וכלל מרכיבים של פיתוח תוכן, 
הנחייה מקצועית, ריכוז לוגיסטי, אירועי קהילה, 
ליוזמות   ומענקים  אדמיניסטרטיביים  היבטים 
על  מומנו  וגמולים  הדרכה  ימי  הערכה,  תכנית 

ידי מחוז תל-אביב  
כמסגרת 	  התכנית  מיצוב  למשתתפים:  גמול 

אפשרה  תל-אביב  מחוז  של  מקצועי  לפיתוח 
על  ולחבריהן  הקהילות  למובילי  תגמול  מתן 
הקהילות,  מובילי  עבור  בתכנית   השתתפותם 
יום  וחצי  גמול  שעות  כ-60  התכנית  הוכרה 
התכנית  הוכרה  הקהילות  חברי  ועבור  הדרכה, 
כ-30 שעות גמול  סעיף זה בתקציב הוכר ומומן 

על ידי המחוז 
זכאי  קהילה  חבר  כל  תקציב מענקים ליוזמות: 
למענק יישום ליוזמה שפיתח, בהינתן הגשת תיק 
יוזמה מפורט ומקושר תקציב, כמו גם מחויבות 
היוזמה  את  להטמיע  גן  מפקחת  או  מנהל/ת 
המענק  תש"פ   שנה"ל  במהלך  החינוכי  במוסד 
ניתן לאחר אישורי ועדה בסיום השנה הראשונה, 
זכאים  כן,  כמו  השנייה   בשנה  למימוש  ומיועד 
פיתוח  להמשך  יישום  למענק  הקהילות  מובילי 
החקר  עבודת  בסיס  על  שלהם,  היוזמה  של 

שביצעה הקהילה 

תכנית הערכה: 

מהלך מורים. יזמים. מובילים. מלווה במחקר הערכה 
ד"ר  מובילה  אותו  הדמוקרטי,  המכון  מטעם  חיצוני 

יעל שטימברג, מנהלת תחום הערכה במכון 
על  הערכה  התבצעה  התכנית  של  א'  שנה  לאורך 
ושיחות  בקהילות  ליזמים  שחולקו  שאלונים  בסיס 
הערכה שנערכו לקהילת המובילים בפורום קבוצתי- 
באמצע השנה ובסיומה  בנוסף, נערכו שיחות הערכה 
עם הצוות המוביל של התכנית: רכז התכנית, מנחי 

קהילת המובילים ומפתחת התוכן 
בנוסף לכל אלו, אחרי שני הכנסים המחוזיים הועברו 
הקהילות  למובילי  התכנית  צוות  ידי  על  משובים 
שיחות  התקיימו  השנה  ולאורך  הקהילות,  ולחברי 
מנחי  ידי  על  שתועדו  פורמליות  לא  והערכה  משוב 
משמעותי  ידע  לבסיס  הצטברו  אלו  כל  התכנית  
ולתכנון  התכנית  של  חיצונית  להערכה  שמשמש 

שנה ב' 
מחקר ההערכה מתייחס לארבעה תחומים מרכזיים 
השונים  השלבים  לאורך  התפתחותם  את  ובוחן 

בתכנית ואת העמידה ביעדים שהוצבו לכל תחום: 

איכות ואפקטיביות תהליך ההכשרה;   1
הקהילה   2 ומוביל  הקהילה  ותרומת  משמעות 

לתהליך היזמי; 
תהליך פיתוח היוזמה - בהירות רעיונית ואמונה   3

בהיתכנות שינוי; 
להיות יזם חינוכי - תפיסות מוטיבציה, אפשרות   4

ויכולת לקדם יוזמות במרחב החינוכי 
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 פרק חמישי:
תכנית עבודה יישומית למידול

והפצת יוזמות חינוכיות 

תכנית  נכתבה  שנעשה,  הנרחב  הפיתוח  בסיס  על 
היערכות,  מתקופת  המורכבת  רב-שנתית  עבודה 
"חוברת  למעשה  היא  זו  תכנית  ב'   ושנה  א'  שנה 
הפעלה" ליישום התכנית, ומביאה את רצף הפעולות 
תכנית  לפועל  להוציא  בבואנו  לבצע  נידרש  אותן 

מידול והפצה של יוזמות חינוכיות 

שלב ראשון: תקופת היערכות

כוללת  חודשים,  כ-6  שנמשכת  ההיערכות,  תקופת 
בשנת  המתקיימות  מקדימות,  יחידות  כחמש 
הלימודים הקודמת לזו בה פועלות הקהילות  חשוב 
להדגיש ששלב פיתוח וביסוס התשתיות הארגוניות 
תקופת  לפני  להתקיים  נדרש   4 בפרק  שתואר 

ההיערכות ולהימשך במקביל אליה 

של  לפרופיל  המתאימים  יזמים  מורים  איתור  1.א. 
מורה- יזם- מוביל:

חינוך  אנשי  איתור  היה  במהלך  המרכזי  האתגר 
קהילות  להוביל  מתאימים  אשר  וגננות(  )מורים/ות 
של  מיפוי  עבודת  לבצע  נדרשנו  כך,  לשם  יזמות  
בטווח  במחוז  שפועלות  היזמות  תכניות  בוגרי  כלל 
מועמדים  ולאתר  האחרונות,  השנים  חמש  של 

פוטנציאליים נוספים 
במאגרי  שימוש  באמצעות  נעשתה  המיפוי  עבודת 
דוגמת  שונות,  חינוכית  יזמות  תכניות  של  הבוגרים 
תכנית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות; המכרה למשאב 
דיגיטלית;  אדסטארט-ישראל  מיינדסט;  האנושי; 
קורס  אקדמי;  גוגל  בחינוך;  מאיצים  קט"ר;  תכנית 
עירוניות  תכניות  דיווידסון;  במכון  מורים  מנהיגות 

עצמאיות ועוד  
בנוסף, נעשתה פנייה ישירה לבעלי תפקידים שונים: 
פסג"ות  ומנהלי  מפמ"רים  מקצועיים,  מפקחים  
פנייה  נעשתה  לבסוף,  יזמים;  חינוך  אנשי  לאיתור 

דרך הרשתות החברתיות לאנשי החינוך עצמם   

כלל הנתונים על היזמים ועל היוזמות רוכזו לטבלה 
נשלחו  חשיפה  למפגש  אישיות  והזמנות  ממיינת, 

למועמדים אשר ענו על הקריטריונים הבאים: 

מורים ו/או גננות אשר פועלים במסגרת חינוכית 	 
בתוך המחוז  

חינוכית 	  יוזמה  פיתחו  אשר  גננות  ו/או  מורים 
מקורית ויישמו אותה במסגרת החינוכית בה הם 
פועלים לפחות ברמה של פיילוט ראשוני מדיד 

אשר הוכיח הצלחה  
ניתנת 	  אשר  ומקיפה  מעמיקה  חינוכית  יוזמה 

לפיתוח במסגרת קהילת יזמים  
חינוך 	  למרחבי  התאמה  יכולת  בעלת  יוזמה 

בה  בסביבה  תלויה  ואינה  נוספות,  ואוכלוסיות 
פותחה 

אלו  בקריטריונים  שעמדו  יזמים/ות  חינוך  אנשי 
על  נוספים  פרטים  לקבלת  חשיפה  למפגש  הוזמנו 
מועמד  כל  עם  אישי  טלפוני  קשר  נוצר  התכנית  

פוטנציאלי ונעשה רישום מראש למפגש החשיפה 
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1.ג. יום מיונים:

להשתתפות  תנאי  היוותה  המיונים  ביום  השתתפות 
בתכנית, וכללה שני חלקים: 

חלק ראשון: סדנת מיון קבוצתית 
ושני  משתתפים   8-10 של  בקבוצה  התקיימה 
הכנת  מהמועמדים  דרשה  המיון  סדנת  תצפיתנים  
משימה מקדימה-הכנת פיץ' יוזמה )נאום קצר בן 60 

שניות על היוזמה(, והתחלקה לשני שלבים: 

בפני . 1 מועמד  כל  ידי  על  התבצע  הצגת הפיץ': 
בחלק  מהקבוצה   משוב  קבלת  וכלל  הקבוצה, 
מול  עמידה  יכולות  על  מציג  כל  הוערך  זה 
המשוב   לקבלת  ופתיחות  היוזמה;  תיאור  קהל; 
איכות  על  הוערכו  הקבוצה  חברי  במקביל, 
הפרואקטיביות  ועל  למשיב  שהעבירו  המשוב 

שלהם במתן משוב  
משימה . 2 כלל  זה  חלק  קבוצתית:  דינאמיקה 

ארבעה  לפי  הערכה  נעשתה  ובו  קבוצתית 
פרמטרים: יכולת הובלה והנעה; התמודדות עם 
פעולה  שיתוף  יצירתית;  חשיבה  ודאות;  חוסר 

ועבודה בצוות  

חלק שני: ראיונות אישיים 
התבצע על ידי שני מראיינים, וכלל התייחסות לפרטי 
במהלך  שעלו  ולשאלות  היזם  לבשלות  היוזמה, 

הסדנה 
הערכה  דף  תצפיתן  כל  מילא  הסדנה  במהלך 
אישי, ובסיום הראיונות נערכה שיחה של כלל צוות 
והיוזמות  היזמים  שמונת  מיהם  הוחלט  ובו  התכנית 

שייכנסו לתוכנית כמובילי קהילות 

1.ד. סמינר הכשרה למובילי קהילות:

סמינר הכשרה בן יומיים )כולל לינה( המיועד למובילי 
הקהילות  

מטרות: 
בפני  כקהילה  קהילה'  מובילי  'יזמים  קבוצת  גיבוש 
הנדרש  המקצועי  הידע  בסיס  הנחת  תוך  עצמה, 
לצורך המשך תהליך הפיתוח וקביעת נורמות עבודה 

וערכים מובילים  

קבוצת היזמים המובילים תתגבש לכדי קהילה 	 
מקצועית  

היזמים יכירו את תכנית ההכשרה השנתית ואת 	 
הציפיות ההדדיות העולות מתהליך העבודה  

המלווים 	  המרכזיים  המושגים  את  יבינו  היזמים 
את התכנית - יזמות, השראה, הפצה, התמרה, 

מידול, קהילה   
האישיות 	  היוזמות  את  וידייקו  ינתחו  היזמים 

כהכנה לתהליכי העבודה השנתיים  
עבודה 	  להמשך  מעשיים  כלים  ירכשו  היזמים 

אישית בדגש על גיוס קהילות ההשראה  

עבודת  שונים:  בנושאים  תוכן  יחידות  כלל  הסמינר 
צוות אפקטיבית; גיבוש והיכרות; היכרות עם התכנית 
היבטים  קהילה;  והובלת  הקהילה  מושג  השנתית; 
ניהוליים ומנהלתיים בתפקיד מוביל הקהילה;  פירוק 
וניתוח של יוזמה חינוכית; סטוריטלינג ככלי עבודה; 

וגיוס קהילות  
להגיש  הקהילות  מובילי  נדרשים  הסמינר,  בסיום 
למנחי התכנית "תיק יוזמה" - הכולל ניתוח רפלקטיבי 
המידול  תהליך  במרכז  שתעמוד  המקור  יוזמת  של 
מובילי  מבצעים  זו  בדרך  קהילה   כל  של  וההפצה 
בצורת  שלהם,  היוזמה  של  ראשוני  חקר  הקהילות 
ניתוח מעמיק הכולל התייחסות לקהל היעד, מטרות 
ויעדים, תהליכי שינוי צפויים, תכנית עבודה, תקציב 
ועוד  בנוסף, מתנסים מובילי הקהילה "בגוף ראשון" 
הקהילות  שחברי  לאלו  זהים  וכתיבה  חקר  בתהליך 

יידרשו אליו בהמשך השנה 

1. ה. גיוס חברי קהילות:

הקהילות  מובילי  יצאו  ההכשרה,  סמינר  לאחר 
העיקרון  עצמם   הקהילות  חברי  של  גיוס  לתהליך 
מקצועית  ברמה  שיווקיים  תכנים  של  פרסום  היה 
הפרסום  חומרי  ומושכת   מכובדת  וניראות  גבוהה 
כללו מבנה ועיצוב משותף של התכנית, לצד אפיון 

אישי לכל יוזמה וקהילה   

עוצב פלאייר עבור כל קהילה ובה פרטי התכנית 	 
תיבנה  סביבה  היוזמה  ופרטי  לכולם(  )משותף 
הקהילה  הפלאייר שימש ככלי שיווקי בידי חברי 

הקהילות לגייס את חברי הקהילה שלהם  
את 	  כללי  באופן  שהציג  אינטרנט  אתר  נבנה 

המהלך  השותפים,  הדרישות,  התכנית,  עיקרי 
השנתי, רציונל התכנית  בנוסף לאלה לכל קהילה 
התכנים  כל  פורסמו  ושם  משלה,  עמוד  הוקם 
)תמונות, סרטונים, פיץ', הפניות לקריאה נוספת, 
קישורים לדפים אחרים( הקשורים ליוזמה אותה 
קישור  ניתן  האתר,  מתוך  להפיץ   המוביל  רוצה 

להרשמה לתכנית  
עם  עליית אתר התכנית לאוויר יצאנו למהלך 	 

שיווקי  מובילי הקהילות היו אחראים לגיוס חברי 
הקהילות שלהם, דרך הפצה בקבוצות ואמצעים 
כן,  כמו  והיוזמה   היעד  קהל  לאופי  מותאמים 
שיסייעו  שותפים  לרתימת  פעל  התכנית  מטה 
בהפצת הבשורה וגיוס חברים לקהילות: שיחות 
אישיות התקיימו עם מנהלות וסגניות של מרכזי 
הפסג"ה, מפקחים מקצועיים ומפמ"רים, מנהלי 
המקומיות   ברשויות  גנים  ומחלקות  חינוך  אגפי 
מנהלים  במפגשי  התכנית  הוצגה  בנוסף, 
לפתיחת השנה  דגש רב הושם על יצירת קשר 
בצורה  התכנית  והצגת  מפתח  גורמי  עם  אישי 

מעמיקה ופרטנית  
ההרשמה לתכנית התבצעה דרך מרכז פסג"ה 	 

חולון(,  פסג"ה  מרכז  זה  )במקרה  במחוז  נבחר 
עובדי  של  מקצועי  לפיתוח  כמסגרת  והוכרה 
הוראה  ככזו, כל תהליך הרישום היה זהה לזה 
של כל מסגרת  אחרת לפיתוח מקצועי, בתוספת 
לשיחה  נדרש  קהילה  מוביל/ת  כל  אחת: 
לתכנית,  שנרשמו  המורים/גננות  עם  טלפונית 
הדרישות  המהלך,  על  מפורט  הסבר  שכללה 
שלא  הודגש  ציפיות   ותיאום  מהמשתתפים 
וכפועל  "מסורתית"  מקצועית  בהכשרה  מדובר 
גבוהות  ודרישותיה  שונה  התכנית  מבנה  יוצא 
יותר  לאחר השיחה התבצע הרישום הסופי של 
המעוניינים בכך, ונקבע מפגש הקהילה הראשון 

לתחילת השנה 

1.ב. מפגש חשיפה:

מפגש בן 3 שעות שמטרותיו: 

חשיפת התכנית בפני מועמדים פוטנציאליים  	 
יצירת השראה בקרב המועמדים ושיווק התכנית 	 

לקראת ימי המיונים  
העברה מסודרת של מידע מדויק לגבי התהליך 	 

השנתי, דרישות ותגמולים  

בוגרת  יזמת  עם  ושיחה  מפגש  גם  כלל  המפגש 
פיתחה,  אותה  היוזמה  סביב  יזמים  קהילת  שיצרה 
מסלול  ואת  קהילה  ממוביל  נדרש  מה  שפירטה 
והיוזמה  יזמות  קהילת  מוביל  שעובר  ההתפתחות 

עצמה במסגרת התכנית  
לפי  להירשם,  המועמדים  התבקשו  המפגש,  בסיום 

רצונם, ליום מיונים קבוצתי  
לקהילת  ראשון  ממיין  שלב  היווה  הרישום  טופס 
המובילים, וכלל התייחסות לאופי היוזמה; להתאמת 
היזם  של  וליכולותיו  והפצה;  מידול  לתהליך  היוזמה 

כמוביל קהילה 
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למובילי  שנתית  ליווי  תכנית  שני:  שלב 
הקהילות ולקהילות היזמים - שנה א'- פיתוח

בספטמבר,  מתחילה  השנתית  הליווי  תכנית 
הלימודים   שנת  סיום  עם  רשמי  באופן  ומסתיימת 
עם  התכנית  מנחי  של  הקשר  בלתי-רשמי,  באופן 
מובילי הקהילות ושל המובילים עם חברי הקהילות- 

נמשך גם במהלך חופשת הקיץ   
תכנית הליווי מונחית בשותפות על ידי שני מנחים: 
נציג הגוף המקצועי- הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות 
של  מפגש  כל  במחוז   המקצועי  הפיתוח  ונציגת 
מנחי  שני  ידי  על    CO-ב מונחה  המובילים  קהילת 
בין  מחולקים  וארגוניים  ניהוליים  והיבטים  התכנית, 

שניהם  
ציר   - מקבילים  צירים  בשני  מתקיימת  התכנית 

קהילת המובילים וציר קהילות המורים היזמים: 
מנחי  עם  לחודש  אחת  נפגשת  המובילים  קהילת 
מוביל  כל  מכן  ולאחר  הכשרה,  למפגש  התכנית 

קהילה נפגש אחת לחודש עם הקהילה שלו  
בין מפגשי הקהילות מתקיימים מפגשים אישיים של 
מנחי התכנית עם כל מוביל קהילה, ושל כל מוביל 
קהילה עם חברי הקהילה שלו, לצורך פיתוח אישי  
באמצע   - מחוזיים  כנסים  שני  מתקיימים  בנוסף, 

השנה ובסיומה 
במהלך השנה הראשונה לתכנית עוברות הקהילות 

רצף הכשרה הכולל 5 שלבים:

של  וגיבוש  השראה )ספטמבר-אוקטובר(: היכרות 
חברי הקהילה ובניית תשתית ארגונית פנימית לכל 
המקור  יוזמת  עם  והיכרות  וכללים(;  )סטינג  קהילה 

כבסיס להמשך עבודה  
חקר )נובמבר-דצמבר(: חקר מעמיק של כל קהילה 
את יוזמת המקור הנמצאת במרכזה, והפעלת מודל 
פירוק לזיהוי מרכיבי היסוד - DNA של יוזמת המקור  
- כל חבר  יצירה )ינואר-פברואר(: הרכבה מחדש 
קהילה מבצע אבחון ומיקוד צורך במסגרת החינוכית 
בה הוא פועל, ועל בסיס הממצאים מפתח יוזמת-

השראה )אדפטציה( הכוללת את מרכיבי היסוד של 
יוזמת המקור  

התנסות )מרץ-אפריל(: כל חבר קהילה מתרגם את 
ראשונית  עבודה  לתכנית  שפיתח  ההשראה  יוזמת 
וממלא תיק פיילוט; חברי הקהילה מובילים התנסות 

מעשית בשטח בהפעלת היוזמה  
אישית  לקחים  הפקת  )מאי-יוני(:  רפלקציה 
לכתיבת  המסקנות  ותרגום  מהפיילוט,  וקהילתית 

תיק מיזם לקראת יישום היוזמה במהלך שנה ב'  

הראשונה,  הליווי  שנת  בסיום  אלו,  לשלבים  בנוסף 
עוברים מובילי הקהילות יום- הכשרה מרוכז לקראת 

שנה ב'- שנת היישום.

יסודות אשר מונחים בשנה א':

ביסוס קהילת מובילים - יצירת נבחרת מחוזית   1
של מנחי קהילות לתהליכי יזמות חינוכית  

ביסוס הקהילה כמסגרת לחקר ופיתוח היוזמה   2
- הקהילה כמכפיל כוח  

וקהילתי   3 אישי   - מקצועי  פיתוח  תהליכי  ביסוס 
באמצעות  חינוך,  אנשי  של  יזמות  לקידום   -
התנסות בפועל של מורים וגננות בפירוק ובנייה 
מחדש של מרכיבי יסוד של יוזמה קיימת- ופיתוח 

יוזמה על בסיס יוזמה קיימת )אדפטציה(  
הנחת תשתית מחוזית יציבה, מבוססת קשרים   4

ומפקחים,  מנהלים  של  רחב  פעולה  ושיתוף 
יוזמה  כל  של  המשכית  ולהטמעה  להפצה 

וביסוסה במוסד החינוכי )גן/בי"ס(   
5   - במהלך  והכרה  לליווי  מחוזית  תשתית  ביסוס 

פיקוח, מנהלי בתי ספר,  מנהלי מחלקות חינוך 
ברשויות ועוד 

נקודת סיום נדרשת לשנה א' במודל עבודה
דו - שנתי:

ובה   1 מבוססת  קהילה  ישנה  קהילה  מוביל  לכל 
מספר יזמים השולטים ביוזמת המקור  

ולמידה   2 חקר  תהליך  עברה  מקור  יוזמת  כל 
וקיימות לגביה לפחות 3 אפשרויות לאדפטציה 

והפצה  
התנסה   3 בקהילה  יזם/ית   - מורה/גננת  כל 

החינוכי  המוסד  בתוך  מוגבלת  יזמית  בפעולה 
שלו/ה, על בסיס תיק - פיילוט  

תיק   4 הגישה  בקהילה  יזם/ית   - מורה/גננת  כל 
כולל  תש"פ,  בשנה"ל  יוזמה  ליישום  היערכות 
תכנית עבודה ובקשת תקציב שאושרה על ידי 

מטה התכנית 
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למובילי  שנתית  ליווי  תכנית  שלישי:  שלב 
הקהילות ולקהילות היזמים - שנה ב' - יישום 

והטמעה

הראשונה  השנה  של  בסיומה  נכתב  זה  מדריך   *
כאן  המוצגת  ב'  לשנה  הליווי  תכנית  התכנית.  של 
הרבה  הלמידה  בסיס  על  שנבנתה  התכנית  הינה 
שהתבצעה בשנה א', אולם טרם יצאה לפועל וטרם 

עברה תיקוף. 

לקראת פתיחתה של שנה ב', נבחנו והוגדרו היסודות 
שהונחו בשנה הראשונה, ועל בסיסם הוגדרו היעדים 
הוגדרו  משמעותיים  רוחב  תהליכי  שני  ב'   לשנה 
ככאלו שמסמנים את קפיצת המדרגה הנדרשת בין 

שנה א' לשנה ב': 

בקרב . 1 מדרגה  עליית  ליוזמה:  מהשראה 
מחשיפה  היזמים    - בקהילות  המשתתפים 
'יוזמות  למובילי  בה,  והתנסות  המקור  ליוזמת 
עצמן   בזכות  העומדות  עצמאיות  השראה' 
במרחב  יזמית  חשיבה  כמובילי  לכך,  בנוסף 
החינוכי בו הם פועלים החותרים ליצירת יוזמות 

נוספות 
"אפקט . 2 היווצרות  יזמים:  לקהילת  בודד  מיזם 

המפל" - שבע 'יוזמות מקור' שהן הבסיס לעשרות 
החינוכי,  במרחב  המוטמעות  השראה'  'יוזמות 
שותפים   - למעגלי  מתרחבת  אחת  כל  אשר 
נוספים  ביסוס מודל עבודה קהילתי רחב, אשר 
והפצת  רשתיים  עבודה  תהליכי  יצירת  מאפשר 
היוזמות  בקנה מידה רחב - מורה נוסף, גננת 

נוספת, בי"ס/גן נוסף וכן הלאה 

הנחות יסוד לתהליכי העבודה בשנה ב':

המשך עבודה בשני צירים: קהילת מורים יזמים   1
מובילים + קהילות יזמים ותיקות  

מרכז כובד משתנה בין פיתוח מקצועי בקהילות   2
המותאם   – ודיפרנציאלי  אישי  מקצועי  לפיתוח 
לצורך החינוכי, לאופי הקהילה ולמהות היוזמה   

אוטונומיה רבה יותר למובילי הקהילה בבחירת   3
תצורת ניצול השעות- מפגשי קהילה או מפגשים 
כפי  מרכזיים  עוגנים  על  שמירה  תוך  פרטניים, 

שייקבעו בלו"ז 
מובילי   4 עבור  מקצועי  פיתוח  גמול  המשך 

וכפי  המחוז,  מול   - הקהילות  וחברי  הקהילות 
שהוגדר בפרק התשתיות  

ההשראה   5 יוזמות  להמשכיות  יסודות  הנחת 
סיום  לאחר  גם  זמן  לאורך  החינוך  במוסדות 

התכנית 

יעדים נדרשים לשנה ב':

בהם   1 החינוכיים  במרחבים  היוזמות  הטמעת 
פועלות חברות הקהילות והכנסתן לשגרות היום 

- יום של ביה"ס/גן 
ממורים/גננות יזמים לשגרירי יזמות- כל יזמ/ת   2

במסגרת  שלה  היוזמה  את  מפיץ/ה  בקהילות 
החינוכית בה היא פועלת - לעוד איש צוות אחד 
לפחות, ליצירת תשתית של צוות יזמות במרחב 
החינוכי )הכפלת טווח ההשפעה של כל קהילה 

באמצעות מעגלי שותפים(  
3   - מחוזי  כחלוץ  יזמות  מובילי  קהילת  ביסוס 

בתהליכי  מומחים  מחוזיים,  יזמות  מנחי  נבחרת 
יזמות והובלת קהילה 

 פרק שישי:
 תוצאות ויישום בשטח –
מחוז תל-אביב, תשע"ט 

תכנית הפיילוט של מורים. יזמים. מובילים. מתקיימת 
מארבעת  אחד  את  המהווה  תל-אביב,  במחוז 
דגלו  על  חרת  תל-אביב  מחוז  בתכנית    השותפים 
המחוזי   היעד  וחדשנות   יזמות  מצוינות,  של  ערכים 
ביטוי  לידי  בא  וחדשנות"  יזמות  ויישום  "עידוד   -
בקידום  חדשות,  דרך  לפריצות  המערכת  בהובלת 
של  המשתנים  לצרכים  והתאמתו  החינוך  מטרות 
המאה ה-21, וכל זאת מבלי לוותר על יצירת תחושת 

שייכות ומשמעות של ההון האנושי    

שניתן  מאמין  המחוז  פדגוגית   - החינוכית  ברמה 
אלו  הם  ושהמורים  וחדשנות  יזמות  וליזום  לעודד 
עמיתים  בקרב  היזמית  הרוח  את  וילמדו  שיפתחו 
ותלמידים  לפיכך, המחוז מייצר אקו-סיסטם ליזמות 
לעשות,  להעז,  לחלום,  מורים  ומעודד  חינוכית 
חינוכיות  יוזמות  ולממש  אתגרים  עם  להתמודד 

במסגרות ותכניות חדשניות שונות  

למורים  מאפשר  מובילים.  יזמים.  מורים.  מהלך 
להמשיך  ספרם  בבית  שלהם  היוזמה  את  שמימשו 
לפתח, להטמיע ולהפיץ את יוזמתם  ברמה הארגונית 
הסדירויות  לתשתית,  המעטפת  את  מהווה  המחוז 
ומסגרת העבודה הארגונית והתפעולית של התכנית 

ומשמש מרחב להטמעה והפצת היוזמות  

שבע  תל-אביב  במחוז  קמו  הפיילוט  במסגרת 
מקור  יוזמות  שבע  סביב  שפעלו  יזמים  קהילות 
)שלוש קהילות גן וארבע קהילות בית ספר(, בהובלת 
יזמיים  וגננות  מורים/ות   - קהילות  מובילי  שבעה 
עובדי המחוז  סך הכל השתתפו במחזור הראשון 55 

משתתפים - מובילים וחברי קהילות 
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קהילת עולם קסום של חלומות

ילדים 	  המעודדת  חינוכית  גישה  המקור:  יוזמת 
בגן להעז לחלום ומסייעת בידם ליזום ולהגשים 
את חלומם באמצעות הקשבה ושאילת שאלות  

מובילת קהילה: נועה לנדמן   8 חברות קהילה  	 
רגשית 	  לצמיחה  פעילות  שפותחו:  אדפטציות 

 - לדמיון  מעבר  טסים  בטבע;  התבוננות  דרך 
טייס;  תא  דרך  המתבצעת  עולם  חקר  פעילות 
המזמין  פיזי  מרחב   - אישי  במרחב  התכנסות 
התבוננות  איכותי;  אישי  זמן  לחוות  הילדים  את 
הגן  ילדי  את  המזמינה  פעילות   - פנימית 
המייצר  מהלך   - לי  אכפת  עצמית;  להקשבה 
 - השאלה  במילת  המתחיל  חברתי  אקטיביזם 
המסייעת  פעילות   - חלומות  הגשמת  למה?; 

לזיהוי הפעולות הנדרשות להגשמת חלום  

הקהילות ויוזמות ההשראה שנוצרו בהן:

קהילת פיטפטו

רגשי 	  שיח  וניהול  לעידוד  ערכה  המקור:  יוזמת 
בגיל הרך על פי שלושה היבטים: רגשי, קוגניטבי 

ופיזי  הערכה כוללת בובות, כרטיסיות וחוברת  
חברות 	   16 זר   גחטן  דליה  הקהילה:  מובילת 

קהילה  
אדפטציות שפותחו: התאמת כרטיסיות פיטפטו 	 

א';  כיתה  המאפיינות  רגשיות  לסיטואציות 
סיפורים סביב סיטואציות רגשיות; פיתוח בובה 
עם  מסלול  משחק  פיזית;  לקות  עם  רביעית 
שירים  דיסק  הרגשי;  השיח  להגברת  משימות 
המייצגים את אופי הדמויות וסגנון ההתמודדות 

של מוח, כוח ולב  

קהילת טכנולוגיה בגן הילדים

המשלב 	  מוסדר  פדגוגי  מהלך  המקור:  יוזמת 
תופעות  לחקירת  שונות  בטכנולוגיות  התנסות 

טבע המתקיימות סביב גן הילדים  
מובילת הקהילה: דנה חמרי  6 חברות קהילה  	 
אדפטציות שפותחו: טבע מסביבנו - מרכז חקר 	 

לאורך  ובצומח,  בחי  להתבוננות  קבוע,  קהילתי 
שעות היום, בגינה הציבורית; חקר תופעות מזג 
אוויר בשימוש כלים טכנולוגיים מגוונים; תעופה 
שונים  תעופה  כלי  בין  הקשר  חקר   - בחקירה 
לחקר  מעבדה   - הצעיר  המדען  האוויר;  למזג 
טכנולוגיים;  וחקירה  מדידה  כלי  בעזרת  הטבע 
לבוש  פרטי  לעיצוב  מתפרה  עלי-  מתלבש 
המבוססים על למידת חקר של נתוני מזג אויר 
בארץ ובעולם; תמונה אחת שווה אלף מילים - 
מרכז  בין  למידה  והמשך  החקר  ממצאי  תיעוד 

העשרה עירוני לגן  
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E-Land קהילת

וירטואלי 	  אי  הוא   E-Land המקור:   יוזמת 
לכתוב  לקרוא,  לדבר,  לתלמידים  המאפשר 
ולחשוב באנגלית באופן עצמאי בסביבה דוברת 
אנגלית, עשירה בגירויים  האי מזמן אינטראקציות 

חברתיות עשירות בסביבה מאובטחת ומוגנת  
חברות 	   5 פרנקו-וייג   ענבל  קהילה:  מובילת 

קהילה  
לאיים 	  שונות  גרסאות  שפותחו:  אדפטציות 

בגילאים  שפה  לרכישת  המותאמות  וירטואליים 
מטפלים  בג'ונגל;  שורדים   - שונים  ובתחומים 

בחיות בגן החיות; בונים מרכז מסחרי  

NARAVIEW קהילת

וחקר 	  ניווט  של  רשת  משחק  המקור:  יוזמת 
לתלמידים  המאפשר  בוויקיפדיה,  קבוצתי 
באופן  גבוה  מסדר  חשיבה  מיומנויות  להעמיק 
חווייתי ושיתופי  תוצרי הניווט במשחק שיתופיים 
ההוראה  את  ומעשירים  הכיתה  תלמידי  לכל 

והלמידה   
מובילי הקהילה: מאיה בן-אמוץ וגיא ברסלר  3 	 

חברות קהילה  
אדפטציות שפותחו: משחק NARAVIEW ללימוד 	 

קלה;  באנגלית  בוויקיפדיה  ניווט   - אנגלית 
מבנה  בין  בקשר  שנעזרות  לימודיות  פעילויות 
במשחק להעמקת  המוח הלומד לבין השימוש 
חשיבה מבוססת הקשר; ערכת הנחיות למורה, 
תחומי  פי  על  במשחק,  מיטבי  פדגוגי  לשימוש 

עניין ודרגות קושי  

קהילת ילד זוכר ילד

אודות 	  מידע  לאיסוף  תכנית  המקור:  יוזמת 
ילדים שנספו בשואה, שאין להם דף עד במאגר 

הלאומי, במטרה ליצור להם זיכרון בעולם  
מובילת הקהילה: יעל דביר-פרי  5 חברי קהילה  	 
הרגשי 	  הקשר  חיזוק  שפותחו:  אדפטציות 

תכנית  תלת-ממדיים;  מודלים  בניית  באמצעות 
יוצאים  שלא  לתלמידים  אלטרנטיבית  העשרה 
הקהילות  של  וירטואלית  מפה  לפולין;  למסע 
מלחמת  ובעת  לפני  שהיו  והגיטאות  היהודיות 
בסוציולוגיה  סוגיות  לימוד  השנייה;  העולם 
תמונות  חקר  דרך  המוסר  של  ובפילוסופיה 
מהלך  השואה;  קורבנות  ילדים  של  וסיפורים 
המוטיבציה  והעלאת  למיזם  התלמידים  לגיוס 
לחקר השואה; תכנית לגישור ושיתוף פעולה בין 

עמיתים לקידום מהלך חדשני בבית הספר  

קהילת זוויות - רואים כל ילד

יוזמת המקור: מערכת דיגיטלית המסייעת ליישם 	 
בבית הספר הערכה רב-מימדית של מיומנויות 
החינוכי  לצוות  מסייעת  המערכת  התלמידים  
התלמידים  בשיתוף  פרסונלית  למידה  לממש  

ובהתאם ליכולות ולחוזקות  של  כל ילד/ה 
מוביל הקהילה: דני יוגב  7 חברות קהילה 	 
אדפטציות שפותחו: דרכי הוראה חדשות: פיתוח 	 

פעילויות לקידום מיומנויות המאה ה-21; הזווית 
האישית של הילד - כל תלמיד מעורב בתהליך 
שיתוף  האישי;  הלמידה  מתווה  בעיצוב  ושותף 
פעולה בצוות - ריכוז זוויות ראיה של כל הצוות; 
דרכי  התאמת   - ואחיד  מקצועי  שיח  גיבוש 

ההוראה וההערכה לייחודיות של ביה"ס  
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 פרק שביעי:
 מחקר הערכה

וכיווני פיתוח עתידיים 

מהלך  את  שליווה  ההערכה   מחקר 
ד"ר  ידי  על  בוצע  מראשיתו  מורים. יזמים. מובילים. 
יעל שטימברג, מנהלת תחום מחקר והערכה במכון 

הדמוקרטי  

על 	  בעיקר  מתבססים  להלן  שיוצגו  הממצאים 
ניתוח משוביהן של גננות ומורות )חברות קהילה( 
שיחות  על  התכנית,  של  א'  בשנה  שהשתתפו 
עם  ושיחות  המובילים  המורים  צוות  עם  מיקוד 

צוות התוכנית   
חברי המהלך 	  ולגננות  המשוב הייעודי  למורים 

נבנה בשיתוף צוות התכנית והופץ בדוא"ל לכלל 
המשתתפים במהלך חודש יוני 2019   

מקרב 	  ומורים,  גננות   42 השיבו  המשוב  על 
השבה  שיעור  )קרי  בהכשרה  המשתתפים   47

העומד על 89%(   

זמן,  לאורך  מדדים  מספר  בודק  ההערכה    מחקר 
וילווה את התכנית עד סיומה:

תחומים,   4 בדק  א'  שנה  בסיום  ההערכה  מחקר 
והעלה את התוצאות הבאות: 

בקהילה . 1 המורים  עמדות  מהן  ההכשרה:  תהליך 
על תהליך ההכשרה וההנחיה? 

64% ימליצו מאד לאחרים לקחת חלק בהכשרה 	 
זו   

מקור 	  מהווים  המפגשים  המשיבים  רוב  לדעת 
ולקבלת  חדשים  רעיונות  לקבלת  להשראה, 

כלים   
המנחים 	  של  היחס  את  מדגישים  המשיבים 

כנקודת חוזק של ההכשרה  

המורים . 2 עמדות  מהן  הקהילה:  ומוביל  הקהילה 
ומוביל  הקהילה  של  מקומה  אודות  בקהילה 

הקהילה בפיתוח היוזמה? 
כמעט כלל המשיבים מדווחים על אווירה נעימה 	 

בין חברי הקהילה  
50% מדווחים ברמה גבוהה מאד על כך שחברי 	 

הקהילה מגלים ענין בתהליכי הפיתוח או נותנים 
להם רעיונות לפיתוח היוזמה   

22% מתייעצים עם חברי הקהילה באופן שוטף  	 
גם מעבר למפגשים   

40% מחברי הקהילות היו מעוניינים בליווי אישי  	 
ישנה שונות בין המשיבים באשר לצורך שלהם 

בביקורים אישיים של המלווה במרחב שלהם   
מוביל 	  עם  בקשר  נמצאים  הקהילות  חברי  רוב 

הקהילה בין המפגשים  

עמדות . 3 מהן  היוזמה:  פיתוח  ותהליך  היוזמה 
המורים בקהילה אודות תהליך פיתוח היוזמה?  

אך 	  היוזמה,  בחשיבות  מאמינים  המשיבים  רוב 
מחציתם עדיין לא יודעים להגדיר את  התוצאות 

הרצויות בצורה ממוקדת  
למשיבים )חברי הקהילה(  מוטיבציה גבוה מאד 	 

את  לחזק  מקום  יש  זאת  עם  היוזמה   לפיתוח 
את  המאפשרים  והתנאים  המקצועית  היכולת 

קידומה בפועל   
ענין 	  מגלים  המנהלים  הספר  מבתי  במחצית 

ביוזמה  ענין  מגלים  מהמפקחים   50% ביוזמה  
בגנים לדיווח הגננות  

60% מדווחים על כך שתהליכי 'פירוק והרכבת' 	 
היוזמה יעילים בעיניהם   

כמות 	  ביוזמה  שימוש  לעשות  מתכוונים   33%
שינוי  לעשות  חושבים  האחרים  ורוב  שהיא 

ביוזמת המקור   
בשלל 	  למשיבים  מסייעים  הפיתוח  תהליכי 

היבטים, אולם  רמת ההסכמה אינה מאופיינת 
בעוצמה רבה )ב"הסכמה במידה רבה"(   

כיצד תופסים המורים/גננות . 4 חינוכי:  יזם  להיות 
בקהילות ומובילי הקהילות את מקומו של היזם 

החינוכי והתפתחות לאורך ההכשרה? 
מוטיבציה 	  להם  שיש  כך  על  מדווחים   40%

גבוהה מאד לקדם יוזמות בבתי הספר/ בגנים, 
וכשליש מדווחים שיש שלהם את הידע והכלים 

לצורך כך 
רוב המשיבים מדווחים על שינוי כלשהו בתפיסת 	 

מכלל   8% הכשרה,  בתהליך  שלהם  התפקיד 
ו-30%  מהפכני  שינוי  על  מדווחים  המשיבים 

במידה רבה מאד  

כלל הממצאים ממחקר ההערכה של שנה א' העלו 
מספר נקודות חוזק מרכזיות של התכנית: 

הנחיה מובנית אך גמישה של קבוצת המובילים 	 
התוכנית   של  המוביל  הצוות  ידי  על  שהונחתה 
יחס אישי  של הצוות המוביל לחברי הקהילות 

- הקשבה ופניות 
היווה 	   – יצירתיות  מתודות  בשלל  שימוש  נעשה 

מודלינג עקבי עבור המורים המובילים  
צוות מוביל ומורים מובילים היו בלמידה מתמדת 	 

של  תרבות  ונוצרה  התכנית,  הפעלת  כדי  תוך 
מתמידים  ושיפור  לפיתוח  שהביא  חושב,  ארגון 

של המודל תוך כדי הפעלה  
מורים מובילים כמנחים – שביעות רצון מההנחיה 	 

של המורים המובילים )לפי דווח חברי הקהילה(  
מורים מובילים – חשים פיתוח מקצועי משמעותי 	 

ותפיסה מקצועית מתפתחת  
מופצות 	  היוזמות   - קהילה  חברי  מורים 

)התפתחות יוזמות חדשות על בסיס הקיימות(,  
מראים נכונות רבה להמשכיות לשלב ההטמעה   

מגובש, 	  כמובנה,  נתפס    - יוזמה  פיתוח  מודל  
אפקטיבי )עבור רוב המשתמשים(   
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