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 רקע 

ושינויים תכופים   בעולם החדש  חלק מחיינו.    הםהעולם משתנה במהירות. משברים  את    מחליפים רובוטים 
כפועל יוצא, מספר השכירים קטן  את עובדי הצווארון הלבן.    מחליפהעובדי הצווארון הכחול והבינה המלאכותית  

להתפרנס.  כדי   ומספר העצמאיים מזנק. עצמאים נדרשים לחפש בעיות כדי למצוא להן פתרונות ולמכור אותם 
פרויקט החשיבה  .  התנהגותנואקונומיות יגדל במהירות, אם לא נשנה את דפוסי  - הפער בין השכבות הסוציו

 מגיל צעיר. כבר לחשוב כיזמים   ומכוון אותם  לקראת המאה הנוכחיתהיזמית מכשיר את הצעירים של היום 

בעלי גמישות מחשבתית, חשיבה ביקורתית, יכולת ביצוע,    אזרחים מוטלת החובה להכשיר דור חדש של  עלינו  
   שי. וחוסן נפ

  מטרות המיזם

 ; עיות בפתרון בתוך כדי התנסות   בצורה חווייתיתיזמית פעילות שפה, חשיבה, וערכים,  להטמיע  •
   ;עבודת צוות ל ו ת עצמאי ה דימלל העצמה אישית, ל -  משתנהלעולם המותאמים כלים  לספק  •
 ; אנשים עם מוגבלויותאיכות החיים של   שיפור למען   ים צוותב יםהפועל  ילדיםבין  שיחלעודד  •

 השיטה 

 ; ת, סרטונים ודילמות נחשפים לנושא היזמות באמצעות שיחו •
לתכנון  כשיטה    ם כדי להסירם, חפשים דרכימו  הבעיותשהתלמידים מציגים, מנתחים את גורמי  בעיות  דנים ב •

  ; פתרונות
ו •    ;המצליחות בעולם, ומיישמים אותן בעולם החינוך חברות  ב  הנהוגות  שיטות עבודהב משתמשים בכלים 

(Project Based Learning, Agile  ;)'וכו 
 מחזור חיי המיזמים;  במהלך מלווים את הילדים  ה ,, מומחים בתחומם גמלאיםמגייסים מנטורים  •
אמיתיים  מוצרים ושירותים טכנולוגים, עסקיים, וחברתיים    ת אשר מספק  אפ   סטארטת  חבר מקימים  הילדים   •

  ; בקהילות שלהם
)פיתוח מוצר, עיצוב, כספים, משפטים,  נטיות ליבו  ופי כשרונו  על  ה,  יבעשי   להשתתף מאפשרים לכל ילד   •

 ; ( הארגוני של החברהמבנה התרשמו מה –  ועודמשחק צילום, גרפיקה, כתיבה, טרנדולוגיה, פרסום, 
  ,במהלך שנת הלימודים, בנושאים פסיכולוגיים   מומחים תומך בחברת ההזנק של הילדים צוות מגוון של   •

 ; לאחר הכשרה וליווי -  , מדעיים וטכנולוגיים דידקטיים

 חסימה של רכב נכה עם מעלון צידי מניעת   – דוגמא לפרויקט 
לשוחח עם התלמידים  עם רכב הנכים שלה לחצר בית הספר כדי    ההגיעמרותקת לכיסא גלגלים,  נכה האנג'לה,  

. רכב החונה לצידה,  גת ברכב נכה עם מעלון צידי אנג'לה נוה   : בעיה  הם להציג בפניו   , להדגים בגובה העיניים 
את  חדשות לבקרים  כלי רכב חוסמים  כדי להיכנס אל הרכב ולחזור לביתה.  מונע ממנה לפתוח את המעלון  

תלמידי  ,  . לאחר שניתחו את הבעיהיוםמדי    בי ברחבי העולם המערגם  רכבי הנכים מהסוג הזה בישראל כמו  
במישור הטכנולוגי,  משולבים, ור את הבעיה באמצעות מספר פתרונות הגיעו למסקנה כי ניתן לפת ו' -כיתות ה'
מקימים קמפיין  , המשפטי והחוקתי. בעבודה משותפת הם פיתחו מערכת המבוקרת על ידי מחשב,  הקהילתי

   . ופועלים לשינוי התקנות והחוק המיושנים  עלות את הנושא למודעות הקהל הרחב כדי לה
 : באתר הפרויקט, בכתובת ים מוצגהתלמידים והרקע העיוני, פעילות 
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